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Úvodní slovo
Jak poznáváme
Jak proºíváme
Lze Zapeho tragédii vy°e²it epistemologickým nihilismem?
Jak nahlíºíme

Jak poznáváme
Jednoho lednového rána, kdy byly zkou²ky po zimním semestru na losocké fakult¥ v plném proudu,
se op¥t konala, tak jako kaºdý rok, i zkou²ka z losoe. Tato zkou²ka, ba i tento den, byla jen dal²í
bezvýznamnou a ni£ím zajímavou událostí. P°esto se v²ak stalo n¥co, co si zasluhuje na²í pozornost.
Zavolejte prosím dal²ího, poºádal profesor studenta, který práv¥ zkou²ku dokon£il a chystal se
odejít.
Do dve°í vstoupil mladý muº a posadil se do k°esla naproti zkou²ejícímu.
Tak mi pov¥zte, co víte o Sókratovi? zn¥la otázka na mladého muºe. Ten se nejprve zhluboka
nadechl, ale poté se pouze uculil, zvedl ramena do výmluvného gesta a odpov¥d¥l: o Sókratovi
nevím nic.
Ten den ode²el tento student s nedostate£nou. P°esto v²ak jeho odpov¥¤ byla správná, naprosto
p°esná a zcela pravdivá. A m¥l být ohodnocen na výbornou.
...
Kdyby se n¥kdo m¥ zeptal na totéº, musel bych také odpov¥d¥t, ºe nevím nic, a£koliv si m·ºu
myslet, ºe vím mnoho.
...
Po Sókratovi nez·stalo dochováno ºádné písemné, ani jiné, dílo. Nemáme tedy ºádný primární
zdroj. Jediné, co máme k dispozici, jsou spisy Platónovy a Xenofóntovy. Tedy sekundární zdroje.
Existují i n¥jaké informace ve spisech od Aristotela, ale ten je p°ebíral od Platóna.
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Totéº, co proºíváme se svými rodi£i b¥hem na²eho d¥tství, proºíváme i se svými u£iteli b¥hem
let ²kolních. Najednou se objevují nové osoby,
jejichº autoritu ctíme a jejichº názor·m neodporujeme. Brzy se ale st°etneme s problémem - na
£í stranu se p°iklonit, pokud se tyto dv¥ modly
neshodují v názorech? A´ tak £i onak, n¥kterou
ze stran si vybereme. Aº pozd¥ji nás napadne, ºe
moºná ani jedna ze stran nem¥la pravdu. Anebo
m¥li pravdu ob¥ strany, ale kaºdá z jiného úhlu
pohledu.
S odstupem £asu umíme své u£itele zhodnotit
a jejich názory a metody p°ijmout nebo odmítnout, ale ani v jednom p°ípad¥ nejsme nestrannými soudci.

Kdyº jsme se narodili, neznali jsme nic jiného
neº mat£in prs. Pro n¥koho po krátkou dobu,
pro n¥koho del²í, ale pro v²echny to byl na n¥jaký £as svatý grál. Nic jiného pro nás neexistovalo, nic jiného nem¥lo smysl. Ale pak se kolem
nás za£aly objevovat dal²í v¥ci. N¥které p°íjemné
a uklid¬ující, jiné legra£ní. N¥které nep°íjemné
nebo bolestivé. Za£ali jsme poznávat tento sv¥t.
Sv¥t v jeho kráse, ²t¥stí, bolesti a utrpení.
Po celé na²e d¥tství se kolem nás pohybovali
dva lidé - na²i rodi£e. Dva lidé, kte°í se o nás
starali, krmili nás a vychovávali. Byli pro nás neot°esitelnou silou. Cokoliv °ekli byla pravda. Cokoliv ud¥lali bylo správn¥. Kdokoliv °ekl n¥co jiného nebo ud¥lal jinak, d¥lal to ²patn¥, nebo alespo¬ h·°e. Pozd¥ji jsme moºná poznali, ºe na²i
rodi£e nemají tak vºdy úpln¥ pravdu a to, co
°íkají a d¥lají není vºdy ten nejlep²í moºný p°ístup. Ale ani na okamºik nás nenapadlo jim odporovat. To p°i²lo aº mnohem pozd¥ji, aº v dob¥,
kdy jsme cht¥li za£ít ºít sv·j vlastní ºivot. Ale to
uº bylo pozd¥. Uº nás nau£ili, jak ºít, co si myslel
a jak reagovat. A£koliv bychom mohli p°ísahat,
ºe nejsme stejní jako oni, vºdy se nakonec p°istihneme, ºe d¥láme n¥které v¥ci stejn¥, jako je
d¥lali na²í rodi£e.

...
Platón i Xenofón byli Sókratovi ºáci. Tak jako
mnoho jiných. Poslouchali jeho výklad·m, hlásali jeho my²lenky. Ve svých dílech stáli na jeho
stran¥ a obhajovali ho, a´ uº p°ed soudem, který
ho poslal na smrt, nebo ho zobrazovali jako
moudrého rádce. V ºádném z t¥chto p°ípad· ale
nebyli nestrannými soudci. M¥li na n¥ho názor
a ten skrze svá díla propagovali.
Jak potom ale m·ºeme t¥mto informacím v¥°it? Jak moc odráºí poznání, jaký Sókratés skute£n¥ byl a co si skute£n¥ myslel, oproti tomu, co
si Platón nebo Xenofón p°áli, aby Sókratés byl,
anebo co si myslel?

S odstupem £asu umíme své rodi£e milovat za
to, jak se chovají nebo jaké mají názory. Umíme
je ze stejného d·vodu i nenávid¥t nebo jimi opovrhovat. Ale ani v jednom p°ípad¥ nejsme nestrannými soudci.
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2
u£itele

vota a na²e my²lenky a hodnocení druhých jsou

nebo kamarády, d¥láme to s odstupem £asu, pro-

kladné £i záporné, na²e názory, a´ chceme £i ni-

toºe si na²e my²lenky pot°ebujeme ut°ídit. Po-

koliv, se s £asem m¥ní. Putují tam a zase zpátky.

t°ebujeme £as se rozmyslet. Pot°ebujeme zapo-

Rádi ºijeme, kdyº se nám da°í. A hned druhý den

menout detaily a nechat v pam¥ti jen ty vzpo-

£ekáme na smrt, kdyº se karta obrátí. Kdo je pro

mínky, které tam mít chceme. To ostatní nemá

nás dnes kamarád, je zítra ná² nep°ítel.

Vºdy,

kdyº

hodnotíme

na²e

rodi£e,

v na²ich názorech místo.
Kolik ²patných okamºik· jsme uº zapomn¥li?

...

Kolik detail· se nám v hlav¥ obrousilo a zm¥nilo?
Pro£ nám zp¥tn¥ v²echna místa, která si z d¥tství pamatujeme, p°ipadají najednou tak malá?

Xenofón napsal svá díla o Sókratovi 15, 18 a 45

Mohli bychom p°ísahat, ºe tento pokoj byl mini-

let po jeho smrti. Kolik detail· se mu v hlav¥

máln¥ dvakrát tak velký, kdyº jsme v n¥m p°ed

obrousilo a zm¥nilo? Kolik okamºik· zapomn¥l

dvaceti lety naposled byli.

a kolik si jich domyslel? Do jaké míry vykreslil

Kdyº

nám

bylo

p¥t,

v¥°ili

jsme

na

kouzla

a £áry. V¥°ili jsme, ºe kdyº budeme zlobit, tak

Sókrata takového, jakého ho cht¥l mít a ne, jaký
skute£n¥ byl?

skon£íme v pekle. Kdyº nám bylo deset, uº jsme

Aristotelés se dokonce narodil aº 15 let po Só-

na kouzla a £áry nev¥°ili. Naopak jsme v¥°ili, ºe

kratov¥ smrti. Jakou relevanci m·ºeme p°isoudit

kdyº se budeme dob°e u£it, tak budeme moci

informacím, které získal z druhé ruky? Platón na

z·stat s na²imi rodi£i aº do smrti a nikdy je ne-

své kritiky £ekal aº do roku 1741.

budeme muset opustit. To se brzy zm¥nilo a my

V¥t²ina informací o Sókratovi se v¥nují konci

se naopak modlili, abychom s na²imi rodi£i do

jeho ºivota. Jak si m·ºeme být jistí, ºe co, to

smrti z·stat nemuseli. Abychom naopak co nej-

nám Platón popisuje, bylo skute£n¥ to, co si

rychleji zmizeli. Ale po°ád jsme v¥°ili, ºe kdyº

opravdu myslel? Co kdyº to byla pouze jedna

se budeme dob°e u£it, tak budeme mít skv¥lou

z fází jeho ºivota? Pouze jedna z verzí, kterou

práci a spoustu pen¥z. Aº pozd¥ji jsme poznali,

zastával? Práv¥ ta z verzí, která se líbila Plató-

ºe dobro a láska obvykle nevít¥zí nad zlem a ne-

novi a se kterou souhlasil?

návistí. e ostré lokty, leº, podvody a intriky jsou

ádnou z otázek, kterou jsem poloºil, nedoká-

daleko mocn¥j²í neº pravda a ohleduplnost. e

ºeme pln¥ a pravdiv¥ zodpov¥d¥t. U n¥kterých

morálka je pouze nástrojem, jak ovládat druhé.

tu²íme, u n¥kterých doufáme, u n¥kterých si do-

e za peníze si lze koupit lásku a vlastn¥ i to

mý²líme. Ale skute£ná pravda je ta, ºe nevíme.

zdraví. A kamarády. A ºe vraºda je p°ijatelným

Nebo nevíme, zda vlastn¥ víme. Nevíme víc neº

°e²ením, pokud ji dokáºeme utajit.

nev¥d¥l Sókratés, protoºe nevíme, zda on sám

A´ uº se nacházíme v jakékoliv fázi na²eho ºi-

v¥d¥l, ºe nic neví.
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na-

Sókratés byl odsouzen neprávem. Stejn¥ tak mu-

lumpárny,

síme odd¥lit informace, které máme od Platóna

které jsme jako d¥ti provád¥li, na nás nezane-

od informací od Xenofóna. Pravda o Sókratovi

chali ºádné trvalé následky. V²echny výmluvy,

není pr·m¥rem informací od Platóna a Xenofóna

ºe o rozbitém okn¥ nevíme v·bec nic, jsou dnes

jenom proto, ºe se ºádné jiné sekundární zdroje

úsm¥vnými historkami. Kdyº nám na na²e opiso-

nedochovaly. Jsou to odd¥lené informace od Pla-

vání p°i²li ve ²kole, uº následoval trest. Ale po°ád

tóna a od Xenofóna. A v²echny takové informace

to byla jen drobná nep°íjemnost, výprask, hor²í

musíme °ádn¥ ozna£it p·vodcem.

Rádi
²ich

se

vracíme

d¥tských

let,

do

na²eho

protoºe

mládí,

v²echny

do

známka. Nic, co by nás poznamenalo.

A také se to tak snaºíme d¥lat. P°esto ale

A nakonec ani v dosp¥losti, kdy na²e podvody

vºdy dojdeme k místu, kde na²e rozli²ení p·-

a lºi mohou mít váºné následky, se pro nás nic

vodce skon£í a za£neme poznávané skute£nosti

nem¥ní, protoºe uº máme nástroje, jak se bránit.

p°ipisovat zkoumanému subjektu, namísto ná-

Známe spole£nost a umíme se v ní pohybovat.

zoru p·vodce o zkoumaném subjektu. Dojdeme

Umíme zopakovat leº sto krát.

totiº k poznání, které se nám vnit°n¥ p°í£í a snaºíme

...

se

ho

zaml£et.

Snaºíme

se

ne°íct

celou

pravdu. Tedy ºe £ím blíºe zkoumáme sekundární
zdroje, tím mén¥ informací získáváme o zkouma-

Kdyº zkoumáme sekundární zdroje, nevíme,
zda poznání z nich je pravdivé. Ale protoºe ne-

ném subjektu a více informací získáváme o p·vodci.

máme odvahu to p°iznat, tak vyu£ujeme historii

Kdyº tak zkoumáme sekundární zdroje od Pla-

a Sókrata tak, jak nám ho popsali jiní. Zaml£íme,

tóna a Xenofóna, najednou zji²´ujeme, ºe se ne-

ºe Sókratés byl moºná odsouzen právem.

dozvídáme o Sókratovi, ale o p°edstav¥ Platóna

Pokud bychom se cht¥li p°iblíºit pravd¥, mu-

a Xenofóna. Ze sekundárních zdroj· o Sókratovi

seli bychom °íct, ºe Platón si o Sókratovi myslí,

se stávají primární zdroje o Platónovi a Xenofó-

ºe byl odsouzen neprávem, oproti oby£ejnému:

novi.
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Sekundární zdroje tak ztrácí smysl. My se
je snaºíme vyuºít, protoºe nám dávají fale²nou
p°edstavu, ºe se skrze n¥ m·ºeme n¥co dozv¥d¥t o Sókratovi, ale ve skute£nosti se dozvídáme pouze o Platónovi a Xenofónovi. Informace
o Sókratovi jsou zkreslené, neucelené, závislé na
místu a £ase jak vzpomínky samotné, tak i na
místu a £ase autora samotného.
Kombinací v²ech t¥chto zkreslení a mýlek se

dostáváme do stavu, kdy se krom¥ n¥kterých
objektivn¥ ov¥°itelných informací, jako je místo
a £as, dozvídáme pouze více £i mén¥ zkreslené
informace vztaºené k jedné konkrétní události,
která je v²ak zobecn¥na na celý jeho ºivot, jako
by v jeho ºivot¥ neexistovalo nic jiného, neº tato
událost.
Sekundární zdroje je tak t°eba zcela opustit
a zavrhnout jako ned·v¥ryhodné a neov¥°itelné.

4
Ti ²´astn¥j²í z nás, kte°í se doºijí vy²²ího v¥ku,
mají jedine£nou p°íleºitost - zhodnotit sv·j ºivot. A n¥kte°í se nebojí to zhodnotit ve°ejn¥. Pí²í
autobiograe, zaru£ené rady, jak usp¥t v ºivot¥,
nebo prost¥ jen vzpomínají na dobu, kdy bylo
v²echno lep²í. A ob£as p°ihodí n¥jakou tu vtipnou historku.
...
Krom¥ primárního zdroje tak vzniká i sekundární zdroj, jehoº subjektem je autor sám. Bohuºel se tím nezbavujeme ºádných problém·. Pouze
se snaºíme oklamat £tená°e, £i poslucha£e, ºe ná²
zdroj je relevantn¥j²í a pravdiv¥j²í, neº sekundární zdroj ostatních. Av²ak je stejn¥ ned·v¥ryhodný a neov¥°itelný jako v²echny ostatní sekundární zdroje.

Je tedy pot°eba se op¥t ptát na tytéº otázky,
jako v p°ípad¥ sekundárních zdroj·. Kdy toto
dílo autor psal? V jakém du²evním a psychickém rozpoloºení byl p°ed psaním t¥chto d¥l a po
nich? Po jak dlouho dobu tyto názory má a po
jak dlouhou dobu je zastával poté, co své dílo
dopsal? Zm¥nily se jeho názory v pr·b¥hu vytvá°ení díla? M¥ly jeho názory vliv na jeho soukromý nebo ve°ejný ºivot? V¥t²inou na tyto
otázky nemáme odpov¥di, které by nás uspokojily.
V p°ípad¥ autobiograí se tak dozvídáme
o subjektu ze dvou nezávislých pohled· - z pohledu primárního a sekundárního zdroje. Obsah
díla je sekundární zdroj, tedy pro nás zdroj irelevantní. Primární zdroj je dílo samotné, ale z n¥ho
se dozvídáme o autorovi pouze v £ase, kdy toto
své dílo psal. V £ase mimo tyto hranice si nem·ºeme být jistí.

5
Díla, která nejsou autobiograí, jako nap°íklad
obrazy nebo divadelní p°edstavení, tak obsahují
pouze jednu sloºku, a to primární zdroj. Je to
v²ak pouze snaz²í varianta p°ípadu p°edchozího
a otázky z·stávají stejné. A stejné z·stávají i neuspokojivé odpov¥di.
Kdyº zkoumáme primární zdroj, sami si na n¥j
a na jeho autora d¥láme názor. Tento názor m·ºeme ve°ejn¥ prezentovat a konfrontovat s názory ostatních. M·ºeme se shodovat, m·ºeme se
rozcházet. M·ºeme i debatovat a dojít ke kompromisu. Ale stejn¥ tak, jako ºe pravda o Sókratovi není pr·m¥rem sekundárních zdroj· od
Platóna a Xenofóna, tak ani kompromis názor·
není pravdou, protoºe kompromis není nic jiného
neº pr·m¥r.
Jediné, co tak m·ºeme °íct je, jak autora

my sami vidíme v okamºiku, kdy na svém díle
aktivn¥ pracoval. Nem·ºeme tento názor ani
zpr·m¥rovat, aby se z n¥j stala lep²í a pravdiv¥j²í pravda, ani roztáhnout do ²ir²ího £asového
pásma, abychom tuto pravdu aplikovaly na celý
autor·v ºivot. Dopustili bychom se tím stejného
p°e£inu jako v p°ípad¥ sekundárních zdroj·.
Problematiku sekundárních zdroj· tak lze
aplikovat i na zdroje primární. Primární zdroje
tak neposkytují informace o £lov¥ku jako takovém, ale pouze o £lov¥ku jako takovém v okamºiku, kdyº na svém díle aktivn¥ pracoval.
Kdyby n¥kdo náhodou zkoumal m¥, tak mu
tento spis bude slouºit jako primární dílo. Ale
nebude v¥d¥t v·bec nic o tom, co se d¥lo v £ase,
kdy jsem na tomto díle nepracoval. Nikdy m¥
skute£n¥ nepozná.

6
Problém je, ºe tento stav vede k poznání, ºe
ºádné skute£né poznání vlastn¥ neexistuje. Ale
lidé poznávají. Já vím, ºe soused byl v£era nakupovat, protoºe jsem ho sám vid¥l v krám¥, jak
nakupuje. Stejn¥ tak, jako kdyº jsem v£era o p·lnoci vid¥l v Plzni na nám¥stí £ernou labu´. Byla
tam, vid¥l jsem ji, toto poznání mám. Ale kdyº
se m¥ na tuto skute£nost n¥kdo zeptá, budu mu
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tvrdit, ºe v Plzni jsou £erné labut¥? Nebudu, protoºe to je sm¥²né tvrzení. Ale p°esn¥ toto d¥láme,
kdyº se snaºíme n¥koho poznat skrze primární
zdroje. My poznáme jednu skute£nost v jeden
konkrétní okamºik na jednom konkrétním míst¥.
A tento poznatek pak zobecníme. Výsledkem je,
ºe tvrdíme, ºe v Plzni jsou £erné labut¥. Ve skute£nosti ale pouze víme, ºe v jeden konkrétní den

v jednu konkrétní dobu na jednom konkrétním
míst¥ byla £erná labu´. A ona dost moºná byla
bílá, jenom byla tma a já ²patn¥ vid¥l.
D·sledky tohoto stavu jsou v²ak problematické, protoºe to znamená, ºe disciplíny jako
je historie jsou tvo°eny z neúplných, zkreslených a nepravdivých informací. Pokud bychom
to cht¥li alespo¬ trochu zm¥nit, museli bychom
vycházet pouze z primárních zdroj· a ty je²t¥
navíc omezit na místo, £as a aktuální situaci
subjektu v okamºiku aktivní tvorby díla samot-

ného. Jednak by to znamenalo odstranit z historie a na²eho poznání v¥t²inu informací, o kterých
si aktuáln¥ myslíme, ºe jsou pravdivé, ale také
by to obrovsky zesloºitilo celý výklad poznání.
Takºe to nikdy neud¥láme.
Ve své urputné a po²etilé snaze tak budeme
tuto skute£nost dále zaml£ovat, protoºe se nenajde nikdo, kdo by nám odporoval. Nikdo nebude
klást dot¥rné otázky. Historii budeme dále tvo°it ze lºí a budeme ji vykládat a u£it, jak sami
pot°ebujeme.

Jak proºíváme
Jednoho teplého letního odpoledne, tak jako obvykle v tento £as, si na místním fotbalovém h°i²ti
hrál kluk s mí£em. A p°edvád¥l moc hezké triky, které se sám nau£il. Potom v dálce uvid¥l své
kamarády, jak se k n¥mu blíºí.
au kluci, koukejte, co jsem se nau£il, zak°i£el na n¥, kdyº p°i²li blíºe. A ukázal jim ty nové
triky, které celé odpoledne piloval.
Hustý, pochválili ho kamarádi, ale mrkej na tohle. Z kapsy jeden z nich vytáhl mobil a pustil
video, kde n¥jaký jiný neznámý kluk p°edvád¥l mnohem lep²í a sloºit¥j²í triky.
Wow, tak to je fakt hustý, odv¥til dal²í z kamarád·. Umí² taky takový triky? následovala
nevinná otázka.
Kluk s mí£em takové triky neum¥l, ale jemu to nevadilo, protoºe i s tím, co te¤ um¥l, bude v o£ích
svých rodi£· a kamarád· ten frajer s mí£em a nikdo v okolí se mu nevyrovná.
...
Takových d¥tí, jako je kluk z p°íb¥hu, bude v kaºdé vesnici, v kaºdém m¥st¥, mnoho. Jeden umí
kopat s mí£em, druhý umí krásn¥ zpívat a jiný zase rychle b¥hat. A zcela jist¥ jiº poznali, ºe n¥kde
jinde na sv¥t¥ jsou podobn¥ nadaní kluci nebo holky, kte°í umí totéº, co oni. A moºná i víc. Poznali,
ºe jejich um¥ní asi není nejlep²í na sv¥t¥, ºe n¥kde jinde existují dal²í. Moºná se od nich dokonce
n¥co nau£ili, moºná se s nimi pom¥°ují a snaºí se být je²t¥ lep²í. A´ je to jakkoliv, brzy poznají, ºe
vºdycky na sv¥t¥ bude n¥kdo lep²í, a´ se snaºí sebevíc. Moºná jim to bude vadit, moºná svého usilí
zanechají a vzdají ho, moºná je to p°im¥je trénovat více a trvd¥ji. Moºná jim to bude jedno, protoºe
pro své okolí budou oni vºdy ti hrdinové a lidé, co umí skv¥lé triky s mí£em. A´ uº zvolí jakoukoliv
variantu, tak poznání, ºe existují jiní a lep²í, kterým se pravd¥podobn¥ nikdy nevyrovnají, uº nelze
zm¥nit. Uº nelze nijak zru²it a navºdy je ovlivní.

1
Kdyº se u£íme nové v¥ci, snaºíme se najít
zdroje poznání. Takové, které pro nás budou nejuºite£n¥j²í, nejlep²í. Takové, co nám pom·ºou
stát se dobrými co nejrychleji. Moºná i nejlep²ími. Co nejrychleji. Pro£ ztrácet £as sloºitým
vymý²lením, kdyº mi n¥kdo jiný m·ºe snadno
poradit. V d°ív¥j²ích dobách jsme byli odkázáni
na literaturu, moºná jsme dokázali sehnat i u£itele. S rozvojem technologií a internetu nám
sta£í na chvilku zabrouzdat a snadno najdeme
návody, rady, videa s ukázkami nebo celé kurzy.
Dokáºeme se tak u£it mnohem efektivn¥ji neº
d°íve. Nemusíme vymý²let jiº jednou vymy²lené,
nemusíme ztrácet £as n¥£ím, co uº za nás ud¥lali
jiní d°íve.
...
I dávno, kdy p°ejet p°es p·l Evropy znamenalo nebezpe£nou cestu na mnoho dní, se po-
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°ádaly olympijské hry. Atleti trénovali ve svých
domovinách a jednou za £ty°i roky odjeli pom¥°it síly s ostatními. Mezi tím bu¤ trénovali sami,
nebo s ostatními ve své vesnici. Neº v²ak p°ijeli
do Olympie na p°ípravu p°ed hrami, pravd¥podobn¥ moc nev¥d¥li, jak jsou na tom ostatní závodníci.
Olympijská tradice se zachovala do dne²ních
dn·, ale k ní p°ibyly je²t¥ dal²í sout¥ºe. Mistrovství sv¥ta, sout¥ºní poháry na celý rok a ligy
a turnaje. Dnes nám nic nebrání po°ádat tyto
hry libovoln¥ £asto, v libovolnou dobu. Bez omezení, protoºe kdokoliv p°eletí sv¥t za n¥kolik hodin. V mnoha disciplínách jiº není ani t°eba fyzické p°ítomnosti a m·ºeme pom¥°ovat síly p°es
internet, virtuáln¥.
Kdo hraje ²achy, nemusí se hnout ze svého
domu a m·ºe se zú£astnit mistrovství sv¥ta.
P°esto i v t¥chto p°ípadech po°ádáme sout¥ºe

niº²í. Evropské, republikové, okresní nebo vesnické.

Nic

nám

riéra vzdálenosti pro nás byla nep°ekonatelnou

v²ichni zú£astnili jedné spole£né sout¥ºe, a´ ºi-

p°ít¥ºí, to dnes zavádíme um¥le a nazýváme to

jeme kdekoliv, p°esto si vytvá°íme sout¥ºe s um¥-

lokálním maximem. Máme vít¥ze dorosteneckého

lými omezeními. V¥kovými, místními, výkono-

klání v okrese P°erov. Máme vít¥ze závodu v obci

vými. Po°ád pot°ebujeme místní hrdiny, které

Zadní

m·ºeme op¥vovat. Nesta£í nám poznání, ºe jsme

klubových sout¥ºí

sto

není to jako d°ív, kdy jsme nemohli komuniko-

na

v

tom,

abychom

To, co d°íve fungovalo p°irozen¥, protoºe ba-

se

padesátí

nebrání

sv¥t¥, pot°ebujeme

být první

Chodov. Máme
a

vít¥ze

²kolních pohár·,

hudebních p°ehlídek.

Ale

pátí

vat vzdálen¥, kdy jsme nemohli p°ejet p·l Ev-

v republice. A£koliv reáln¥ podáme tentýº vý-

ropy. Sout¥ºe jsou omezené místní p°íslu²ností,

kon. Pot°ebujeme uznání, ºe n¥kde jsme nejlep²í,

ale zdroje poznání nejsou. Zdroje poznání jsou

i kdyby to m¥lo být t°eba jenom v na²em rodném

globální.

v

na²í

vesnici,

druzí

v

okrese

a

moºná

dom¥.

2
Kdyº vznikne nová kapela s novými, nezku²e-

jedna z kapel zvolila cestu lep²í neº ta druhá?

nými hrá£i, kte°í se teprve u£í na své nástroje,

Asi ne. A není to ani d·leºité, protoºe podstatné

je jako nepopsaný list papíru. A ten se za£ne po-

je pouze to, jak to proºily kapely samotné. Na-

stupn¥ zapl¬ovat. A je jenom na té kapele, jakým

pl¬ovala je tato cesta? Uºili si ji? V n¥kterých

zp·sobem to bude. Mohou se u£it na své nástroje

p°ípadech ano, v n¥kterých p°ípadech ne. A´ tak

svépomocí, mohou si najít u£itele, mohou sledo-

£i onak, stalo se to a uº to nelze vrátit.

vat videa na internetu. Mohou poslouchat a kopírovat ty nejlep²í muzikanty na sv¥t¥. A´ se roz-

...

hodnou jakkoliv a a´ zvolí jakoukoliv cestu, bude
to rozhodnutí nevratné. Nebude moºné zjistit, co
by se stalo, kdyby zvolili jinak.

Kapely, které poznaly zahrani£ní hudbu a £erpali z ní, byli obvykle úsp¥²n¥j²í neº ostatní.

Dá se p°edpokládat, ºe pokud zvolí samostu-

Dokázali se posunout dál. Nebo ty, kte°í hudbu

dium, bude jim cesta na výsluní trvat mnohem

p°ímo

déle.

unikátní styl

texty. Nevíme, jaké by to bylo, kdyby tyto ka-

a zapí²ou se tak do historie. A nebo ne a cesta

pely ne£erpaly ze zahrani£ních zdroj·. Nelze ani

jim bude jen trvat déle. Pokud zvolí ty nejlep²í

porovnávat kapely, protoºe kaºdá £erpá z jiných

moºné u£itele, stanou se profesionály za zlomek

zdroj· a jejich poznání je rozdílné. V kaºdém

£asu. A´ uº zvolí jakoukoliv cestu, nikdy nepo-

okamºiku, kdy poznáváme, se posouváme dále.

znají, co by se stalo, kdyby se rozhodli jinak.

ím více poznáváme, tím více se m·ºeme zdo-

Moºná

cestou

najdou

sv·j

kopírovali

a

pouze

otextovali

vlastními

Pokud v²ak porovnáme dv¥ kapely, z nichº

konalovat a tím v¥t²í obzory a náhledy na sv¥t

jedna se rozhodla jít vlastní cestou, cestou samo-

máme. Ale v kaºdém takovém moment¥ se na²e

studia, a druhou, která zvolila cestu pro²lapanou

poznání do nás nesmazateln¥ zapí²e a my uº ni-

a efektivní, m·ºeme °íci, která z kapel si tu cestu

kdy nezjistíme, co by se stalo, kdybychom toto

k dokonalosti více uºila? Asi ne. M·ºeme °íci, ºe

poznání nem¥li.

3
oka-

jiº stala profesionální kapelou. Aº ob¥ tyto ka-

mºiku, kdy se rozejde, celé toto období napl¬uje

pely za£nou hledat nové poznání, nebudou na

proºitek a poznání. A´ uº je d·vod rozchodu ja-

tom stejn¥. Ta první má po°ád moºnost za£ít usi-

kýkoliv, pro v²echny zú£astn¥né to znamená, ºe

lovn¥ cvi£it a stát se profesionální, ale ta druhá

aktuální zdroj poznání je u konce a je t°eba hle-

uº v tom míst¥ je, uº nemá kam se dál posunout.

dat nový. Moºná v nové kapele, moºná ve zcela

A musí hledat jinde. Musí hledat nový zdroj.

Od

okamºiku,

kdy

kapela

vznikne,

do

jiných vodách, ale obou p°ípadech to bude nové
poznání, nový proºitek. Od narození aº po smrt

...

tak máme vypln¥ný ºivot poznáním. N¥kdy cht¥ným, n¥kdy necht¥ným, ale vºdy je to nové po-

Kdyº nemáme snadný zdroj informací a mu-

znání. Pokud pocítíme, ºe nejsme schopni poznat

síme

nic nového a neda°í se nám takové poznání na-

v²echno bude trvat mnohem déle a moºná se ani

jít, stáváme se ne²´astnými. N¥kdo rychleji, n¥-

nikdy nestaneme tak dobrými a úsp¥²nými jako

kdo pomaleji, ale vºdy ne²´astn¥j²ími. Na²ím ce-

jiní, kte°í m¥li p°ístup k informacím snaz²í, ale

loºivotním úsilím tak je hledání nových proºitk·.

pokud se nám poda°í tento zdroj vyuºívat del²í

Pokud se nám to neda°í, jsme ne²´astní.

dobu, potom nemáme pot°ebu hledat stále nové

si

na

v²echno

p°ijít

sami,

nejspí²

nám

Kapela, která nem¥la ºádné ambice a p°esto

a nové zdroje poznání. Vysta£íme si s tím má-

vydrºela hrát dlouhá léta, je moºná známá pouze

lem, co máme. Globální poznání nám poskytne

v místní hospod¥. Jiná kapela, která po stejnou

moºnost, jak být lep²ími v námi um¥le vytvo°e-

dobu usilovn¥ zkou²ela a cvi£ila, se za tu dobu

nými lokálními maximy, ale také nám vy£erpává
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zdroje poznání mnohem rychleji. Pravd¥podobnost, ºe nenajdeme dostate£n¥ uspokojivý zdroj

poznání, se tak bude zvy²ovat. A budeme mít
mnohem v¥t²í ²anci stát se ne²´astnými.

Lze Zapeho tragédii vy°e²it epistemologickým
nihilismem?
Na za£átku ºili lidé v ráji. Tedy lidé, £lov¥k, nejprve Adam, potom k n¥mu p°ibyla je²t¥ Eva. A byl
to skute£ný ráj, kde oba ºili ²´astn¥. Nic neznali a netouºili poznat a nevadilo jim to. Aº potom
p°i²la ona tragédie. Eva kousla do zakázaného ovoce, potom i Adam a oba si uv¥domili sami sebe.
Za£ali poznávat.
A moºná to bylo jinak, moºná se £lov¥k vyvinul z australopiték· a postupným vývojem si za£al
uv¥domovat sám sebe. A´ to bylo tak £i onak, v obou p°ípadech si £lov¥k uv¥domil sám sebe a za£al
poznávat. Zapo£al svoji cestu k tragédii.
Zape cht¥l tuto tragédii vy°e²it. ivot na zemi by se stal op¥t rájem. Ale bez £lov¥ka.
...
Smysl ºivota neexistuje. To uº dokázali mnozí, i Zape. Podle n¥j lidé nedokáºí najít odpov¥di na
otázky ºivota a smrti, a aby se z toho nezbláznili, tak hledají smysl v ºivot¥. Kaºdý ten sv·j.
Zape p°edkládá n¥kolik cest, které lidé obecn¥ volí. 1) Izolaci, dobrovolné odmítnutí v²ech znepokojujících vjem· okolního sv¥ta. 2) Fixaci na n¥jakou konkrétní v¥c. 3) Rozptýlení, kdy zapomínáme
na útrapy sv¥ta a místo toho se oddáváme záºitk·m. 4) Sublimaci, neboli soust°ed¥ní se na estetickou
stránku ºivota.
To v²echno známe a Zape to sám d·kladn¥ popsal.
1

Kdyº jsme se narodili, v²echno pro nás bylo
nové, neokoukané, neznámé a tajemné. P°icházelo to bez na²eho p°i£in¥ní a bez na²eho ovlivn¥ní. P°ijímali jsme nové poznatky tak, jak p°icházely. Aº pozd¥ji jsme si za£ali vybírat. Nejprve jsme odmítli to poznání, které se nám p°í£ilo. Potom jsme k n¥mu p°idali i to, které nás
nudilo nebo se kterým jsme vnit°n¥ nesouhlasili.
Aº jsme nakonec do²li do stavu, kdy se snaºíme
p°ijímat pouze to, co se nám libí, co nás napl¬uje, co nás baví. Ani na konci ºivota nedokáºeme odmítnout v²e, co bychom cht¥li, ale uº
máme jasnou p°edstavu, jak bychom sv·j ºivot
proºili, kdybychom byli schopni odmítnout v²e,
co odmítnout chceme.
Cesta poznání kaºdého £lov¥ka je rozdílná, n¥koho baví hrát na kytaru a zpívat. N¥koho baví
studovat historii. N¥kdo se dá na politiku a jiný
je vizioná°. A n¥kdo jenom rád cestuje po sv¥t¥
a poznává nové lidi a nové krajiny. Nakonec i ten,
který je ne²´astný a rad¥ji nezkoumá nic, jde

svoji cestou poznání. Sami si tvo°íme sv¥t, ve
kterém chceme ºít, sami hledáme a tvo°íme ten
sv·j smysl v ºivot¥. Hledáme cesty, jak nebýt ne²´astnými, neboli jak být ²´astnými.
...
V²echny £ty°i Zapeho cesty jsou pouze r·zné
formy poznání a proºívání. A poznání je to, co
£lov¥ka drºí p°i ºivot¥, to je jeho smyslem v ºivot¥. Jakmile £lov¥k p°estane poznávat, za£íná
bláznit. Za£íná být ne²´astný. Proto i bohatý £lov¥k po°ád pot°ebuje víc a víc. Pot°ebuje poznávat, aby mohl ºít dál.
Lidé zapo£ali svoji tragédii uv¥dom¥ním si
sebe sama, poznáním. A toto poznání, tato
tragédie, provází lidi po celou dobu. Lidé poznávají po celou dobu svého ºivota. Poznávají a proºívají. A to je oddaluje od tragédie. I samotná
izolace je poznáním. Pokud dokáºí poznávat po
celý sv·j ºivot, potom úsp¥²n¥ £elili oné tragédii.

2

Kaºdý má sv·j ºivot vym¥°en r·zn¥. N¥kdo se
doºije sta let, jiný p·lky a n¥kdo je²t¥ mí¬. Ale
cesty poznání jsou pro kaºdého r·zné. Co jeden
stihne za den, jinému trvá dny dva. A n¥komu
t°eba celý m¥síc. Pokud nad °e²ením problému
strávíme celý den, pak jsme proºili celý den °e-
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²ením tohoto problému. A nezáleºí na tom, zda
jsme nakonec n¥jaké °e²ení na²li. Pro nás je d·leºité najít si zábavu na dal²í den. A pak na den po
n¥m. A tak dál aº do smrti. Kdybychom dokázali
nad °e²ením strávit místo jednoho dne dny dva,
potom bychom si museli zábavu hledat pouze ob-

den. Ale ne kaºdému by takový zp·sob vyhovoval, ne kaºdý by vydrºel dva dny °e²it jedno a totéº. A pro n¥koho by i samotný den byl p°íli²
dlouhý.
Rádi oslavujeme lidi, kte°í se doºili dlouhého
v¥ku. Vyzdvihujeme, jak dlouhý ºivot proºili, ale
nic uº ne°íkáme o tom, jak £asto si tito lidé museli hledat zdroje poznání. Trávili nad °e²ením
jednoho problému den nebo dva? Nebo jim to
bylo jedno? A pokud n¥kdo zem°e d°íve, neº je
ná² práh tolerance pro délku ºivota, potom °íkáme, ºe si ºivot ani nesta£il uºít. Ale co kdyº
ho proºil stejn¥ jako ten, který zem°el, kdyº mu
bylo sto?

ivot tak není m¥°en v¥kem, ani znalostmi,
ale poznáním. Rychlost poznání potom ur£uje,
jak brzy se za£neme v ºivot¥ nudit. Pokud poznání vyschne, stáváme se ne²´astnými. Ale tomu
se snaºíme zabránit práv¥ tím, ºe stále hledáme
nové zdroje poznání. A doba tomu p°eje. Není
p°eci nic jednodu²²ího, neº si pustit video na
internetu. Není problém si najít jakékoliv informace v on-line encyklopedii. V²echno, co chceme
v¥d¥t, umíme najít velmi rychle. Ale tím se dostáváme do za£arovaného kruhu. ím dostupn¥j²í poznání je, tím rychleji jeho zdroj vyschne.
Pokud nad °e²ením problému strávíme hodinu,
potom musíme najít dal²í zdroje poznání pro
zbylých 23 hodin, neº kdybychom nad °e²ením
strávili celý den. Nebo celý m¥síc.

...

3
naplno v radosti a ve ²t¥stí, ºít ºivot v nev¥domí.

Nikdo z nás si nepamatuje, co d¥lal, kdyº se
narodil. Aº po n¥jaké dob¥ nám za£nou probleskovat první vzpomínky. Pouhé útrºky. A ty se
stávají £ím dál souvislej²ími. Aº do doby, kdy
za£neme p°emý²let sami o sob¥ jako o £lov¥ku.
Aº potom se za£neme ptát sami sebe, jak vlastn¥
vznikl ºivot a co je po smrti. Uv¥domíme si na²e
poznání a za£neme ho ltrovat. Za£neme si utvá°et cestu poznání.

...
Lidé si neuv¥domují sami sebe hned po narození. N¥jakou dobu jim to trvá. N¥jakou dobu
jim trvá, neº zapo£nou svoji tragédii. Pokud
bychom dokázali stejným zp·sobem zpomalit
i poznání, byli bychom blíºe ráji. Omezení globálního poznání by pomohlo i na²im lokálním
hrdin·m. Byli by op¥t nejlep²ími v ²iroko daleko známém sv¥t¥. A aº bychom poznání zavrhli
zcela, vrátil by se i ráj na zemi. I s £lov¥kem, ve
svém nev¥domí. Op¥t by lidé ºili ²´astn¥, nic by
neznali, netouºili poznat a nevadilo by jim to.

Kdyº jsme byli malí, cht¥li jsme být dosp¥lí.
To aº kdyº jsme se stali dosp¥lými, tak jsme si
za£ali p°át, abychom mohli být zase d¥tmi. Nemít ºádné starosti. Nemuset hledat nové zdroje
poznání. ít ºivot tak, jak p°ichází a nemuset
ne°e²it problémy, které °e²it nechceme. ít ºivot

Jak nahlíºíme
Jednoho pozdního odpoledne, kdyº uº slunce zapadalo, vstoupil star²í pár do kina. Posadili se do
zadní °ady a ml£ky se rozhlíºeli kolem.
Tak tady jsme m¥li první rande, pamatuje²? °ekla po chvíli ºena.
To ví², ºe pamatuju, odv¥til muº, ale p°ijde mi to te¤ takové men²í, jako kdyby zmizela p·lka
°ad.
ena zavrt¥la hlavou. Mn¥ naopak p°ijde, ºe te¤ je to tu takové stísn¥né, pamatuju si, ºe jsme
se tu schovali a nikdo nás nemohl vid¥t.
...
A´ uº jim to p°ed t¥mi dvaceti lety p°ipadalo jakkoliv, pro oba to nyní byl nový záºitek. Poznali,
jak je kino velké a uv¥domili si, ºe jejich p·vodní o£ekávání byla pouze zkreslená vzpomínka. Moºná,
ºe za dal²ích dvacet let dojdou k podobnému zji²t¥ní, ale dne²ní zku²enost je ta pravdivá. Aº za
dvacet let se z ní op¥t stane zkreslená vzpomínka.

1
Kdo z nás by si z d¥tství nepamatoval na
hru tichá po²ta. P·vodní zpráva se p°edává tak
dlouho, aº zcela ztratí nebo zm¥ní význam. Jako
d¥ti nás to bavilo, ob£as se poda°ilo zprávu p°edat bez v¥t²ích potíºí, ob£as dorazil jenom ²um.
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N¥kdy jsme i zkoumali, kde se význam ztratil
nebo zm¥nil. Byla to zábava, výsledek nás p°estal zajímat okamºit¥, jakmile za£alo dal²í kolo.
V dosp¥losti uº tichou po²tu nehrajeme. Hry
jsou p°ece pro d¥ti. My si p°eci p°edáváme infor-

mace, zprávy. Interpretujeme díla. Zprost°edko-

...

váváme tyto poznatky dal²ím lidem a o£ekáváme,
ºe tyto informace dorazí v nezm¥n¥né podob¥. A
pak se zlobíme, ºe nám truhlá° vyrobil st·l jinak,
neº jsme mu vysv¥tlili. e ná² obvodní léka° ne-

Stejn¥, jako se s kaºdým dal²ím krokem zkres-

dokázal diagnostikovat tak jednoduchou nemoc.

luje p°edaná informace, zkresluje se i p°edané

e musíme spát dnes na gau£i, protoºe jsme °ekli

poznání. ím del²í je °et¥z, tím hor²í výsledek

n¥co ²patn¥, ani vlastn¥ nevíme co.

bývá. M·ºeme mít ²t¥stí, ale také sm·lu. Do-

V dosp¥losti uº tomu ne°íkáme tichá po²ta. A

p°edu to nepoznáme. Tichá po²ta by pro nás

ani tomu ne°íkáme hra. A protoºe to není hra,

m¥la z·stat hrou i v dosp¥losti. A její výsle-

uº nás výsledek nerozesm¥je. Navíc si ho pama-

dek pouhou zábavou. Pokud chceme nahlédnout

tujeme dost dlouho, protoºe jsme si na n¥j vsadili

a n¥co skute£n¥ poznat, nesmíme p°i tom hrát

peníze, ºivot, d·v¥ru. A prohráli.

hry pro d¥ti.

2
...

Mnoho lidí si rádo p°e£te kaºdý den noviny.
Nebo poslechne zprávy v rádiu, v televizi. Nebo
mu je poví n¥kdo jiný. A to, co usly²í nebo uvidí,
n¥jakým

zp·sobem

zhodnotí.

N¥které

zprávy

p°ivítá, protoºe se shodují s jeho názorem. N¥-

Kdyº

p°edáváme

n¥jakou

informaci,

tak

ji

které odmítne a n¥které z·stanou bez odezvy.

zkreslujeme. Moºná nev¥domky, ale zkreslujeme.

Aº se ho n¥kdo zeptá, co je nového ve sv¥t¥,

A totéº d¥láme i v okamºiku, kdy nahlíºíme. To,

tak tyto informace p°edá dál. A p°idá k nim

co se nám nelíbí, to potla£ujeme. To, s £ím sou-

sv·j názor. Nebo n¥co vypustí, n¥co okomentuje,

hlasíme, to naopak vyzdvihujeme a dáváme tomu

n¥co odsoudí. Moºná zám¥rn¥, moºná omylem. V

v¥t²í váhu. Nejenom p°edání poznání, ale i sa-

obou p°ípadech ale p°edávanou informaci zkreslí.

motné nahlíºení je zkreslené o na²e zku²enosti,

Stejn¥ jako u tiché po²ty.

názory a ná² pohled na sv¥t.

3
Jako d¥ti jsme milovali vánoce. Celý rok jsme

chá tak dlouho, aº se mu oposlouchá. A na n¥-

se t¥²ili, aº budeme moci rozbalit dárky a tam

jaký £as ji odloºí. Kdyº se k ní pak vrátí, bu¤

najdeme na²i vytouºenou hra£ku. Aº ji budeme

se mu znovu zalíbí a znovu ji bude po n¥jaký

moci poprvé vzít do ruky a poprvé si s ní hrát.

£as poslouchat, anebo zjistí, ºe uº se mu v·bec

Za týden, kdy uº váno£ní nálada opadla, jsme

nelíbí. A moºná bude kroutit hlavou, jak to v·-

moºná za£ali pozorovat první nedostatky na na²í

bec mohl n¥kdy poslouchat. A naopak, nahrávky,

úºasné hra£ce. A za rok ji odloºili zcela, protoºe

které jsme p°ed deseti lety odsoudili, a dnes sly-

jsme dostali novou, lep²í. Aº se k ní zase za n¥-

²íme znovu, se nám najednou líbí. A kroutíme

jaký £as vrátíme, moºná nás bude bavit znovu

hlavou, jak je moºné, ºe se nám d°íve nelíbili.

a moºná ji zavrhneme, protoºe poznáme, ºe to je

Není nikdo, na koho bychom mohli svalit vinu,

hra£ka pro malé d¥ti a my jsme uº velcí. A´ uº

ºe nám poznání zkreslil, protoºe jsme to byli my

dojdeme k jakémukoliv výsledku, bude rozdílný

sami, kdo tu nahrávku sly²el. My sami jsme ji

od toho prvního.

hodnotili. Poznávali jsme z primárního zdroje,
jak se slu²í a pat°í. A p°esto po letech docházíme k r·zným záv¥r·m, r·znému poznání. Po-

...

znání z primárního zdroje má pouze jeden krok
v na²í tiché po²t¥, ale i ten je zkreslen o místo,

Kdyº si £lov¥k poprvé poslechne nahrávku n¥jaké kapely, m·ºe se mu líbit. Potom ji poslou-

£as a nás samotné v dob¥, kdy na toto dílo nahlíºíme.

4
Stejn¥ tak, jako se nám nelíbí, co jsme p°ed
deseti lety poslouchali a naopak libí, co se nám

jednozna£né a bude odpovídat poslednímu nahlédnutí.

tehdy nelíbilo, tak z·stávají po n¥jakou dobu
i na²e názory. Moºná, ºe za dal²ích deset let se

...

nám op¥t za£ne líbit to, co te¤ zavrhujeme, ale
ná² aktuální názor je ten, ºe se nám to nelíbí.
Aº se nás n¥kdo bude ptát, co si o tom myslíme,
°ekneme mu sv·j názor a moºná p°ipustíme, ºe
se nám to kdysi líbilo, ale na²e stanovisko bude
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P°i

v¥deckých

pokusech

provádíme

n¥kolik

m¥°ení, ty poté zpr·m¥rujeme a prohlásíme za
výsledek s ur£itou tolerancí. M·ºeme si to dovolit, protoºe jsme zachovali shodné podmínky tes-

tování. Ale kdyº hodnotíme, nahlíºíme a pozná-

pozorování, ale bude vºdy výsledkem posledního

váme, nemáme podmínky shodné. Proto pokud

pozorování zkresleného o vzpomínky na pozoro-

na dílo nahlídneme vícekrát v r·znou dobu a r·z-

vání p°edchozí.

ném stavu, nebude výsledek pr·m¥rem t¥chto
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Úvod do problematiky
Techniky, nástroje a algoritmy
Padací algoritmus aneb Smith·v-Waterman·v algoritmus
v n-rozm¥rném prostoru
Problém sloºitosti algoritmu pro hledání
nejdel²í spole£né podposloupnosti

Úvod do problematiky
Zkoumat rozdíly mezi nahrávkami nám totiº
m·ºe ukázat onu cenzuru, £i autocenzuru. M·ºe
nám ukázat aktuální rozpoloºení ú£inkujících.
M·ºe nám odkrýt události, které se tehdy staly.
M·ºe nám ukázat souvislost se skute£ností, která
se stala pozd¥ji. Nebo m·ºe odkazovat na události minulé a odkrýt tak aktuální pocity a názory. M·ºeme skrze tyto nahrávky poznávat.
Nejjednodu²²ím zp·sobem, jak toto provést,
je shromáºdit nahrávky téº písn¥ a tyto nahrávky poslechem porovnat. Nicmén¥ je pon¥kud
obtíºné potom o takových rozdílech diskutovat
a zhola nemoºné je za£lenit do encyklopedie. Je
t°eba zvolit takový zp·sob, aby byla stále zachována autenticita primárního zdroje a zárove¬
bylo moºné tyto zm¥ny evidovat a vypsat.
U kaºdé nahrávky jsem tedy provedl p°epis.
Ve v²ech p°ípadech se jedná textový p°epis dané
nahrávky, nikoliv o zamý²lenou podobu textu, a´
uº ve form¥ básn¥, nebo jiné podoby ²í°ené kapelou. A£koliv se m·ºou v mnoha p°ípadech tyto
verze shodovat, je t°eba si tento rozdíl uv¥domit
a takto s ním pracovat.
P°episy nahrávek jiº m·ºeme podrobit textové kritice a rozdíly mezi nahrávkami zaznamenat a zobrazit. Neº se do toho ale pustíme,
musíme denovat, co v²echno pod tím procesem
chápeme, tedy co v²echno pod n¥j zahrnujeme.
V rámci této denice stanovíme slovník pojm·,
které budeme dále pouºívat.
Aby byl slovník pojm· srozumitelný a informace o daných pojmech snáze dohledatelné, p°ípadn¥ aby se p°ede²lo nedorozum¥ní, uvedu u denovaných pojm· i anglickou variantu, která se
b¥ºn¥ pro toto ozna£ení pouºívá. Informace lze
totiº snadn¥ji dohledat v angli£tin¥.

Textová kritika (n¥kdy také textologie £i textov¥ kritická metoda) je v¥da s pom¥rn¥ velkým záb¥rem. Jejím cílem je p°edev²ím rekonstrukce starých text·, p°ípadn¥ identikace p·vodní podoby rukopisu. Výsledkem je potom kritické vydání. K tomu jsou nabalené dal²í metody, jak identikovat zm¥ny v rukopisech, d·vod t¥chto zm¥n, ur£ení posloupnosti jednotlivých verzí apod.
Ale my zde nepracujeme s ºádnými psanými
texty nebo rukopisy, které by byly po staletí opisovány, a do kterých by opisova£i zaná²eli chyby.
Nepot°ebujeme identikovat p·vodní verzi ani
sestavovat kritické vydání. Co si tedy pod textovou kritikou ve vztahu k encyklopedii p°edstavit?
Z úvodní kapitoly jiº víme, ºe sekundární
zdroje jsou pro na²e poznání bezcenné. Je tedy
pot°eba nahlédnout do zdroj· primárních. A to
jsou nahrávky kapel. Tyto nahrávky obsahují
zaznamenané písn¥. A jednou ze sloºek takové
písn¥ je i její text. Pro ú£ely textové kritiky tedy
vycházím z textových p°epis· t¥chto nahrávek.
Je v²ak d·leºité si uv¥domit rozdíl mezi básní a
textem písn¥.
Báse¬ je psaná forma. Kdyº si n¥kdo vezme
tuºku a papír a tuto báse¬ si opí²e, m·ºe v daném opisu ud¥lat chybu. Potom provedeme textovou kritiku mezi p·vodní verzí básn¥ a opsanou podobou. Text nahrávky, pokud bychom jej
p°epsali na papír, by sice formáln¥ byla také
psaná forma, ale tato psaná forma není podstatná pro samotnou textovou kritiku, protoºe
sv¥dkem v tomto p°ípad¥ není ona p°epsaná
forma, ale daná nahrávka. V p°ípad¥ zaznamenaných písní tak zkoumáme rozdíly mezi t¥mito
záznamy.
...

- N¥kolik po sob¥ jdoucích slov uspo°ádaných tak, aby mohly p°irozen¥ tvo°it rým. V nahrávkách je ver² obvykle jasn¥ denovaný hudebním rytmem nebo zp·sobem p°ednesu, p°ípadn¥ lze
rozpoznat podle tvo°ených rým·. Pokud nelze ver² jednozna£n¥ identikovat, potom je ur£en tak,
aby p°i £tení dával daný ver² smysl.
Sloka (verse) - N¥kolik ver²· pat°ící logicky k sob¥. V nahrávkách je obvykle mezi slokami krátká
(textová) pauza, p°ípadn¥ mezihra, zm¥na rytmu, melodie apod.
Posloupnost (sequence) ver²· a slok - Vý£et v²ech ver²·, p°ípadn¥ slok, v takovém po°adí, jak jsou
v dané nahrávce zaznamenány. Toto po°adí je nem¥nné.
Zarovnání (sequence alignment) ver²· a slok - Se°azení dvou a více písní do takové podoby, kdy
se shodné nebo podobné sloky (ver²e) nacházejí na stejné úrovni, p°i£emº se zachovává posloupnost
ver²· a slok.
Shoda (match) - Dva ver²e (sloky), které jsou stejn¥ zarovnané a obsahov¥ se shodují.
Podobnost (similarity) - Dva ver²e (sloky), které nejsou obsahov¥ shodné, ale obsahují velké mnoºství shodných slov nebo jiných £ástí, takºe je lze povaºovat za tém¥° shodné, neboli podobné.
Váha podobnosti (similarity score) - íselné vyjád°ení podobnosti.
Limit podobnosti (similarity score limit) - íselná hranice vztahující se k váze podobnosti, kdy
je²t¥ dva ver²e (sloky) povaºujeme za podobné.
áste£ná zm¥na (partial mutation) - Rozdíl mezi ver²i (slokami), kdy váha podobnosti je nad
limitem podobnosti.
Ver² (line)
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Úplná zm¥na (full mutation) - Rozdíl mezi ver²i (slokami), kdy váha podobnosti je pod limitem

podobnosti.

P°idání (addition) - Ver² (sloka), který je v písni navíc. Takový ver² nemá prot¥j²ka na stejné pozici

v zarovnání.

Odebrání (deletion) - Ver² (sloka), který v písni chybí. Takový ver² nemá prot¥j²ka na stejné pozici

v zarovnání.

P°esun (transposition) - Ver², který je podobný jinému ver²i, ale se kterým není na stejné pozici

v zarovnání.

Porovnání se zdrojovou verzí (hyparchetype) - Porovnání dvou a více písní, kdy jedna z písní je

povaºována za zdrojovou, ze které ostatní písn¥ vycházejí, nebo za takovou, která má p°i porovnání
v¥t²í váhu.
Porovnání bez zdrojové verze (baseless) - Porovnání dvou a více písní, kdy ºádná z písní není
povaºována za zdrojovou a v²echny mají v porovnání stejnou váhu
...
Nyní, kdyº jsme stanovili základní slovník
pojm·, m·ºeme se jiº za£ít bavit o zp·sobu provedení textové kritiky trochu podrobn¥ji.
V²echny p°episy nahrávek jsou rozd¥leny do
písní. Jednotlivé písn¥ jsou pak porovnány mezi
sebou. Za stejnou píse¬ povaºujeme takovou, kdy
ji kapela uvád¥la pod stejným jménem, p°ípadn¥
lze dle hudebního doprovodu povaºovat takové
písn¥ za shodné.
Porovnání je tedy provád¥no u kaºdé jednotlivé písn¥ a porovnáváme v²echny nahrávky mezi
sebou. Z toho je patrné, ºe se jedná o porovnání
bez zdrojové verze. A£koliv by bylo moºné povaºovat d°íve nahranou píse¬ za zdrojovou, nemá
to pro na²e ú£ely smysl, protoºe my se nesna-

ºíme rekonstruovat p·vodní, neboli zamý²lenou
podobu textu, ale snaºíme se poukázat na rozdíly.
Samotných rozdíl· v textu potom rozpoznáváme 5 r·zných druh· - £áste£nou zm¥nu, úplnou
zm¥nu, p°idání, odebrání a p°esun. Tyto rozdíly
evidujeme jak na úrovni slok, tak i na úrovni
ver²·. Vzhledem k tomu, ºe se jedná o porovnání bez zdrojové verze, jsou v²echny identikované zm¥ny oboustranné. Tedy pokud °íkáme,
ºe první píse¬ p°idává sloku v n¥jakém zarovnání
v·£i druhé písni, potom to znamená, ºe naopak
druhá píse¬ odebírá danou sloku v tomtéº zarovnání. Totéº platí i pro ostatní druhy rozdíl·.

Techniky, nástroje a algoritmy
Samotný p°epis nahrávek do textové podoby
je bohuºel stále ru£ní záleºitostí. Existují sice
um¥lé inteligence, které dokáºí rozpoznat mluvené slovo a zapsat jej do textu  a dokonce se
tyto nástroje pouºívají i komer£n¥, nap°íklad p°i
p°íprav¥ titulk· pro nesly²ící  ale tyto nástroje
vyºadují mluvené slovo v dobré kvalit¥ a i p°esto
nemají 100% úsp¥²nost a musí se jejich výstup
ru£n¥ procházet. Nahrávky po°ízené za totality
jsou mnohdy v tak ²patné kvalit¥, ºe jen st¥ºí
lze od sebe rozeznat jednotlivé nástroje a rozpoznat zpívaná slova. Mnohdy to vyºaduje mnohonásobný poslech, nebo znalost okolností, kdy
p°ibliºn¥ víme, o £em asi zpívají, tudíº dokáºeme
£áste£n¥ odhadnout zpívaný text. To je pro um¥lou inteligenci prozatím zcela nemoºné.
Ale taktéº to p°iná²í obtíºe pro textovou
kritiku. P°episem totiº m·ºe vzniknout chyba.
Chyba m·ºe být dvojího druhu - jednorázová
a systematická. Jako jednorázovou chybu chápeme takovou chybu, kdy dojde ke ²patnému
p°episu jedné konkrétní £ásti, a´ uº slova nebo
ver²e. Systematická chyba je pak taková, kdy ke
stejné chyb¥ na stejném míst¥ dochází u v²ech
verzí nahrávek.
Systematické chyby nejsou p°ekvapiv¥ pro tex-

22

tovou kritiku takový problém, protoºe daná
chyba se bude objevovat u v²ech p°epis· a porovnáním nezjistíme rozdíl. Jediným problémem
tak z·stane fakt, ºe se p°epis bude reáln¥ li²it od
skute£n¥ zpívaného textu a m·ºe dojít ke zkreslení poznání. Dokud v²ak bude p°epis ru£ní záleºitostí, nelze se tomuto problému vyhnout, ani
ho nijak vy°e²it.
Jednorázové chyby jsou v¥t²ím problémem,
protoºe m·ºou ukázat na zm¥ny v textu, které
tam ale ve skute£nosti nejsou. Poznání vyvozené
z t¥chto rozdíl· tak m·ºe být chybné, zavád¥jící,
nepravdivé. Tomuto problému se lze £áste£n¥ vyhnout pe£livým ov¥°ováním t¥chto nalezených
rozdíl· a taktéº citlivým posouzením vzhledem
ke kvalit¥ nahrávky, kdy u nekvalitních nahrávek m·ºeme povaºovat zpívaná slova za totoºná,
a£koliv se mohou na poslech zdát rozdílná. Tuto
zm¥nu pak nebudeme evidovat.
Ve v²ech p°ípadech je ale pot°eba myslet na
skute£nost, ºe porovnáváme nahrávky, nikoliv
p°epsané texty, tudíº pro ov¥°ení je vºdy nutné
mít tyto nahrávky k dispozici a zaznamenaný
rozdíl ov¥°it poslechem. Textový p°epis, jak bylo
upozorn¥no, slouºí pouze pro snadnou identikaci a zobrazení rozdíl· v encyklopedii.
V okamºiku, kdy máme k dispozici p°epis na-

hrávek a m·ºeme tedy porovnat textovou podobu mezi sebou, situace se zna£n¥ zjednodu²uje, protoºe dnes jiº existují algoritmy pro automatické porovnání a vyhodnocení. Jedním z takových algoritm· je Smith·v-Waterman·v algoritmus (SmithWaterman algorithm), který se
pouºívá pro zarovnání nukleotid· v nukleových
kyselinách nebo sekvencí aminokyselin v proteinech, p°i£emº toto zarovnání je optimální. Pokud
si p°edstavíme p°epsaný text jako posloupnost
znak·, potom se formáln¥ sekvence aminokyselin v proteinech nijak neli²í od sekvence znak·
z p°epsané nahrávky.
My v²ak nechceme porovnávat píse¬ jako celý
°et¥zec znak·, chceme jej porovnat jako sekvenci
slok a sekvenci ver²·. Musíme proto toto porovnání uzp·sobit na²im pot°ebám. Problém, který
z toho plyne a který musíme vy°e²it, je rozpoznání podobnosti. Neporovnáváme totiº jednotlivé znaky, kdy je triviální ur£it, zda se rovnají £i
nikoliv, ale celé sloky a ver²e, ve kterých mohou
být malé zm¥ny (pozn. i v p°ípad¥ nukleových
kyselin nebo protein· se potýkáme s problematikou podobnosti, ale to je záleºitost mimo rozsah
této knihy).
Pot°ebujeme tedy um¥t rozpoznat nejenom
stejné sloky a ver²e, ale i sob¥ podobné. Tuto
problematiku °e²í algoritmus hledání nejdel²í
spole£né podposloupnosti (Longest common subsequence), který dokáºe takovou podposloupnost
najít, p°ípadn¥ zm¥°it její délku. Porovnáním
délky této podposloupnosti a celkové délky porovnávaných °et¥zc· m·ºeme ur£it váhu podobnosti, kde 100 je absolutní shoda a 0 je absolutní
rozdílnost.

Tím se dostáváme k dal²ímu problému, tedy
jak ur£it hranici, neboli limit podobnosti. Pokud
bychom limit podobnosti nastavili p°íli² vysoko,
potom by algoritmus mohl rozpoznávat n¥které
sloky jako rozdílné, a£koliv by byly podobné.
Na druhou stranu s p°íli² nízkým limitem podobnosti bychom dostávali podobnost tam, kde
zjevn¥ není.
Zdá se, ºe pro rozumn¥ dlouhé sloky a ver²e
se jako vhodná hodnota limitu jeví £íslo 70 (tedy
p°ibliºn¥ dvout°etinová shoda). Pro krat²í porovnávané úseky je pak vhodn¥j²í volit vy²²í hodnotu, aº 90, a pro sloky a ver²e s více stejnými
permutacemi je vhodn¥j²í spí²e limit podobnosti
50 (polovi£ní shoda). Pro kaºdou píse¬ tak volím
limit podobnosti jiný, ale vºdy v rozmezí 50-90.
Nakonec, kdyº uº máme provedené zarovnání a rozpoznané podobnosti, je t°eba vyzna£it on¥ch 5 rozpoznávaných zm¥n. Nejedná se
v²ak o triviální záleºitost, protoºe zm¥n m·ºe
být hodn¥ a verzí nahrávek také. Nezapome¬me,
ºe provádíme porovnání bez zdrojové verze, tudíº je nutné vyzna£it rozdíly mezi v²emi verzemi
navzájem. Pokud v²ak pouºijeme výstup p°edchozích dvou algoritm· a tento výstup zkonstruujeme do matice, m·ºeme najít vzory, které nám
v²echny tyto rozdíly odkryjí.
Pro tuto problematiku nepouºívám ºádný
známý algoritmus, ale vyvinul jsem vlastní.
Ostatn¥ ani Smith·v-Waterman·v algoritmus
není pro tuto problematiku pouºitelný, jak se
brzy p°esv¥d£íme, proto i v tomto p°ípad¥ jsem
vyvinul algoritmus vlastní. Oba tyto algoritmy
spolu spolupracují, takºe je vhodné jich takto
pouºít.

Padací algoritmus aneb Smith·v-Waterman·v algoritmus v n-rozm¥rném prostoru
Abychom mohli provést textovou kritiku, je
neprve nutné zarovnat jednotlivé sloky a ver²e
mezi sebou. Jenºe Smith·v-Waterman·v algoritmus je denovaný pouze pro dvourozm¥rný prostor a pouze pro n¥j zaji²´uje lokální optimum
tohoto zarovnání. Varianta, ºe bychom mezi sebou porovnali v²echny dvojice, a ty se pak pokusili n¥jak spojit, není reálná. Jednak tím zvy²ujeme £asovou náro£nost o dal²í rozm¥r, coº uº
u samotného Smithova-Watermanova algoritmu
pro dvourozm¥rný prostor je problém, a jednak
to ani není nijak denováno. Jak bychom pak
ov¥°ili lokální optimum takového zarovnání? Jen
málo lidí si dokáºe p°edstavit p¥tirozm¥rné objekty, a my se zde dokonce potýkáme i s více
rozm¥ry.
Smith·v-Waterman·v algoritmus tak není
moºné pouºít. Ale p°esto poslouºí jako základ
pro algoritmus, který jsem pro ú£ely automatického generování textové kritiky vyvinul (a pojmenoval jako Padací algoritmus) a který byl reáln¥ pouºit pro vygenerování prezentovaného výsledku.
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Neº se pustíme do denice algoritmu, je t°eba
je²t¥ diskutovat ono zakleté lokální optimum.
A£koliv je nutné provést zarovnání °et¥zc· v nrozm¥rném prostoru, prezentovaný výsledek je
zobrazen pro p°ehlednost v lineární podob¥, tedy
jako prostý text. K tomu je pot°eba p°i£íst fakt,
ºe provádíme textovou kritiku bez znalosti p·vodní verze, tedy ºe v²echny varianty si jsou rovnocenné a ºádnou z nich nepovaºujeme za p°edch·dce ani následovníka verze jiné. Z t¥chto d·vod· je lokální optimum výsledného zarovnání
uºite£né, ale nikoliv bezpodmíne£n¥ nutné. Kritérium lokálního optima totiº nijak neovlivní samotné provedení textové kritiky a nalezení rozdíl· (* za ur£itých okolností m·ºeme dosáhnout
r·zných výsledk·, ale ani v jednom p°ípad¥ nebude výsledek chybný, bude pouze jiný - viz
dále). V na²em p°ípad¥ slouºí pouze pro p°ehledný výpis a snaz²í ozna£ení t¥chto rozdíl· ve
výsledném lineárním zobrazení. Hlavním d·vodem opu²t¥ní Smithova-Watermanova algoritmu
je tak p°edev²ím jeho £asová náro£nost a nedenovaná aplikace pro n-rozm¥rný prostor (a£ko-

liv je moºné ji zkonstruovat, nap°. SWAMP Smith-Waterman Using Associative Massive Parallelism).
Pro snaz²í pochopení a ilustraci je algoritmus
rozd¥len do t°í po sob¥ jdoucích £ástí:

1) Zarovnání celých slok.
2) Zarovnání ver²· na úrovni jednotlivých slok.
3) Provedení textové kritiky - rozpoznání rozdíl·.
...

Pro ukázku m¥jme 3 r·zné texty:
(1)

(3)

(2)

Skákal pes
p°es oves
p°es zelenou louku
M¥la babka
4 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
Dej mi babko
jedno jabko
budeme mít stejn¥

M¥la babka
4 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
ale zato m¥l je²t¥ 4 hru²ky

M¥la babka
3 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥

Dej mi babko
dvakrát kousnout
budeme mít stejn¥

Dej mi babko
jedno jabko
budeme mít stejn¥

P°es oves
skákal pes
p°es zelenou louku

ást 1. Zarovnání celých slok

 1 V²echny porovnávané texty rozd¥líme do slok a tyto jednotlivé sloky zapí²eme pod sebe ve
stejném po°adí, v jakém byly v p·vodním textu, p°i£emº kaºdý text má sv·j vlastní sloupec. Vznikne
tak matice s jednotlivými ver²i.
P°íklad. Sestrojím matici pro 3 porovnávané texty.
Skákal pes
p°es oves
p°es zelenou louku
M¥la babka
4 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
Dej mi babko
jedno jabko
budeme mít stejn¥

M¥la babka
3 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
Dej mi babko
jedno jabko
budeme mít stejn¥

M¥la babka
4 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
ale zato m¥l je²t¥ 4 hru²ky
Dej mi babko
dvakrát kousnout
budeme mít stejn¥
P°es oves
skákal pes
p°es zelenou louku

 2 V sestrojené matici najdeme v²echny podobné ver²e a ozna£íme je stejným identikátorem.
Kaºdý ver² tak dostane sv·j vlastní identikátor.
Pozn. K nalezení podobnosti je moºné pouºít libovolný algoritmus, ale my zde vyuºijeme d°íve
denovaný algoritmus pro hledání nejdel²í spole£né podposloupnosti.
P°íklad. Ozna£me ver²e identikátory. Pokud zobrazíme pouze dané identikátory, matice bude
vypadat takto:
1
2
3

2
3
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2
3
1

 3 Najdeme nejv¥t²í moºnou shodu. Pokud je shod více, vybereme mezi t¥mito shodami náhodn¥.
V kaºdém sloupci vybereme pouze 1 bu¬ku s daným identikátorem. Pokud je v jednom sloupci
vybraný identikátor vícekrát, potom vybereme bu¬ku následovn¥:
 3a V kaºdém sloupci vybereme bu¬ku s nejniº²ím £íslem zarovnání.
 3b Z vybraných sloupc· a jejich £ísel zarovnání vybereme tu nejvy²²í hodnotu a tu prohlásíme
za do£asné cílové zarovnání.
 3c U sloupc·, kde je stejných identikátor· více, vybereme bu¬ku se stejným identikátorem,
které má nejmen²í vzdálenost od do£asného cílového zarovnání.
Pozn. pokud mají v²echny sloupce více neº 1 shodný identikátor, potom do£asné cílové zarovnání
prohlásíme za kone£né cílové zarovnání a bod  3d p°esko£íme.
 3d Z vybraných hodnot vybereme nejvy²²í hodnotu zarovnání a tu prohlásíme za kone£né cílové
zarovnání.
Pozn. Vzhledem k tomu, ºe provádíme porovnání bez zdrojové verze, je skute£n¥ jedno, kterou
ze shod vybereme, pokud zachováme podmínku o nejv¥t²í shod¥. Pokud bychom v²ak povaºovali
n¥kterou z verzí za zdrojovou nebo hodnotn¥j²í, potom up°ednostníme tu shodu, která je u této
písn¥ na vy²²í pozici.
P°íklad. V na²em p°ípad¥ jsou nejv¥t²í shody dv¥: identikátor 2 a 3. Vybereme £íslo 2. V ºádném
ze sloupc· se tato hodnota nevyskytuje vícekrát, takºe nemusíme provád¥t dodate£ný výb¥r a za
kone£né cílové zarovnání prohlásíme hodnotu 2 (druhý °ádek). Kdybychom ale nap°íklad m¥li ve
t°etím sloupci je²t¥ na konci téº identikátor 2 (tedy posloupnost 2-3-1-2), potom bychom nejprve
vybrali jako do£asnou cílovou hodnotu 2 (druhý °ádek) a u t°etího sloupce spo£ítali vzdálenost od
této hodnoty (v na²em p°ípad¥ je vzdálenost 1 a 2). Vybrali bychom tak první bu¬ku a kone£né
cílové zarovnání by bylo 2.
 4 Bu¬ky s vybraným identikátorem srovnáme na stejný °ádek a tyto bu¬ky ozna£íme jako
dokon£ené. Pro posun platí následující pravidla:
 4a Bu¬ky posouváme vºdy pouze dol·.
 4b Pokud v daném sloupci není mezi startovní pozicí a cílovou pozicí ºádná jiná sloka, potom
neposouváme bu¬ky za cílovou pozicí.
 4c Pokud jsou n¥které z posouvaných bun¥k ozna£eny jako dokon£ené, potom musíme o stejnou
hodnotu posunout i bu¬ky v ostatních sloupcích od úrovn¥ první dokon£ené bu¬ky, p°i£emº jiº
nerespektujeme shodné zarovnání aktuáln¥ srovnávané shody.
Pozn. Bod  4c °e²í problém tzv. deadlocku, kdy se shody jednotlivých slok p°ekrývají a není
moºné ob¥ tyto shody srovnat zárove¬. e²ením je tak men²í shodu (tedy shodu vybranou pozd¥ji)
roztrhnout na úkor v¥t²í shody.
P°íklad. Posouváme vybraný identikátor 2 na cílové zarovnání 2. První sloupec z·stává nezm¥n¥n, protoºe vybraná bu¬ka je jiº na cílové pozici, ostatní sloupce posouváme o 1 bu¬ku dol·.
Písmenem F ozna£me dokon£ené zarovnání.
1
2F
3

2F
3

2F
3
1

Dal²í nejv¥t²í shoda je identikátor 3. Postupujeme stejn¥ jako v p°edchozím kroku. V tomto
p°ípad¥ máme práci jednoduchou, ale algoritmus z·stává nezm¥n¥n.
1
2F
3F

2F
3F

2F
3F
1

Poslední shoda má identikátor 1. Zde je situace komplikovan¥j²í. Rozloºme tedy ukázku na více
krok·. Kone£né cílové zarovnání je hodnota 4. Prove¤me tedy tento posun.
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1
2F
3F

2F
3F

2F
3F
1

Jak si ale m·ºeme v²imnout, do²lo k posunu jiº dokon£ených bun¥k. Musíme proto provést je²t¥
krok  4c, tedy posunout v²echny ostatní sloupce o stejnou hodnotu jako aktuáln¥ posouvaný sloupec. Posun u aktuálního sloupce je 3, posuneme tedy o tuto hodnotu i v²echny ostatní sloupce
po£ínaje zarovnáním 2 (první posunutá shoda).

1F
2F
3F

2F
3F

2F
3F
1F

 5 Pokud jiº neexistuje ºádný nedokon£ený identikátor, zarovnání prohlásíme za dokon£ené a o£íslujeme shora dol· v²echny neprázdné °ádky.
P°íklad. Výsledek zarovnání, pokud nahradíme identikátory zp¥t za sloky, vypadá takto.
1
2
3

Skákal pes
p°es oves
p°es zelenou louku
M¥la babka
3 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
Dej mi babko
jedno jabko
budeme mít stejn¥

M¥la babka
4 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
ale zato m¥l je²t¥ 4 hru²ky
Dej mi babko
dvakrát kousnout
budeme mít stejn¥

4
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M¥la babka
4 jabka
a d¥dou²ek jen dv¥
Dej mi babko
jedno jabko
budeme mít stejn¥
P°es oves
skákal pes
p°es zelenou louku

ást 2. Zarovnání ver²· na úrovni jednotlivých slok
Zarovnání jednotlivých ver²· je analogií k zarovnání slok. Jedná se o shodný algoritmus, jen na
úrovni ver²·, nikoliv slok. Budeme proto postupovat stejným zp·sobem jako v £ásti 1. Vzhledem
k tomu, ºe zarovnání slok se jiº nezm¥ní a ºe se porovnávají pouze ver²e pro dané zarovnání slok,
tedy samotné sloky se jiº vzájemn¥ neovliv¬ují, potom je moºné toto provád¥t paraleln¥.
Výsledné zarovnání ver²· a slok potom vypadá následovn¥:

1

Skákal pes

2

p°es oves

3

p°es zelenou louku

4

M¥la babka

M¥la babka

M¥la babka

5

3 jabka

4 jabka

4 jabka

6

a d¥dou²ek jen dv¥

a d¥dou²ek jen dv¥

a d¥dou²ek jen dv¥

7

ale zato m¥l je²t¥ 4 hru²ky

8

Dej mi babko

9

jedno jabko

10
11

Dej mi babko

Dej mi babko
jedno jabko

dvakrát kousnout
budeme mít stejn¥

budeme mít stejn¥

budeme mít stejn¥

12

P°es oves

13

skákal pes

14

p°es zelenou louku

ást 3. Provedení textové kritiky - rozpoznání rozdíl·
Vzhledem k tomu, ºe máme zarovnání jak na úrovni jednotlivých slok, tak i na úrovni jednotlivých
ver²·, m·ºeme rozpoznávat rozdíly na obou t¥chto úrovních. K zarovnání obou úrovní byl pouºit
stejný algoritmus, tudíº i rozpoznávání zm¥n bude na obou úrovních shodné. P°edstavené postupy
lze proto pouºít stejným zp·sobem pro sloky i pro ver²e.
Nezapome¬me, ºe provádíme textovou kritiku bez stanovení základní verze, tudíº je nutné najít
a zaznamenat v²echny zm¥ny mezi v²emi verzemi navzájem.

áste£ná zm¥na
 1 áste£ná zm¥na je taková, kde se £íslo zarovnání shoduje, ale samotný obsah se neshoduje.

P°íklad.

V na²í ukázce na úrovni slok je jedná o sloku 2, kde dochází k £áste£né zm¥n¥ mezi

písn¥mi 1-2, 1-3, ale téº 2-3. Na úrovni ver²· se jedná nap°íklad o °ádek 5. Zde dochází k £áste£né
zm¥n¥ 3 jabka - 4 jabka mezi písn¥mi 1 a 2, a mezi písn¥mi 1 a 3.

Úplná zm¥na
2

Úplná zm¥na je taková, kdy lze ve výsledné matici najít shodu se vzorem, kde ²edé pole zna£í

vypln¥nou bu¬ku a bílé pole prázdnou bu¬ku. V p°ípad¥ nalezení takového vzoru potom platí úplná
zm¥na mezi bu¬kami A a B.

A
B

A
B
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A
B
atd.
V p°ípad¥ ver²· se musí jednat o shodnou sloku. Jednotlivé °ádky nemusejí spolu sousedit, pak
ale platí omezení, ºe u bu¬ky, která se shoduje s druhým sloupcem vzoru, musí být v²echny bu¬ky
v matici také prázdné.
P°íklad. V na²í ukázce na úrovni slok nemáme ºádný p°ípad úpln¥ zm¥ny. Na úrovni ver²· m·ºeme
najít úplnou zm¥nu mezi °ádky 9 a 10, kombinace písní 1-2 a 3-2.

P°idání a odebrání
Protoºe provádíme textovou kritiku bez stanovení p·vodní verze, je p°idání a odebrání £ásti textu
vzájemn¥ vyváºené, tedy pokud prohlásíme, ºe píse¬ A p°idává v·£i písni B ur£itou £ást textu,
potom musíme zárove¬ i prohlásit, ºe píse¬ B odebírá v·£i písni A danou £ást textu.
 3 P°idání je takové, kdy lze ve výsledné matici najít shodu se vzorem, kde ²edé pole zna£í vypln¥nou bu¬ku a bílé pole prázdnou bu¬ku. V p°ípad¥ nalezení takového vzoru potom platí p°idání
£ásti A v písni ve sloupci A v·£i písni ve sloupci B, a zárove¬ odebrání £ásti A v písni ve sloupci B
v·£i písni ve sloupci A.
A

B

A
B
A
B

P°íklad. V na²em p°íkladu lze na úrovni slok najít dv¥ p°idání, konkrétn¥ na °ádku 1 a na °ádku
4. Tyto sloky v²ak mají stejné identika£ní £íslo, takºe se ve skute£nosti jedná o posun, coº bude
ukázáno v následujícím bod¥. Na úrovni ver²· dokáºeme najít pouze jediné místo, °ádek 7, sloupec
2. M·ºeme tedy prohlásit, ºe píse¬ 2 p°idává v·£i písním 1 a 3 tento ver² a zárove¬ písn¥ 1 a 3
odebírají tento ver² oproti písni 2.

Posun
 4 V p°ípad¥, ºe dokáºeme nalézt p°idání dvou bun¥k se stejným identika£ním £íslem, r·zným
£íslem sloupce a r·zným zarovnáním, p°i£emº tyto p°idání zárove¬ i cyklicky ukazují zp¥t skrze
odebrání, potom m·ºeme takový rozdíl prohlásit za posun.
P°íklad. V na²em p°íkladu dokáºeme takový p°ípad najít na úrovni slok. První sloka první písn¥
a poslední sloka t°etí písn¥ mají stejné identika£ní £íslo a zárove¬ na sebe cyklicky ukazují. Jedná
se tedy o posun.
Kdyby v²ak první píse¬ m¥la stejnou sloku i na konci, uº by se o posun nejednalo. Prozkoumejme
tento p°ípad podrobn¥ji. P°edstavme si, ºe první píse¬ má posloupnost slok 1-2-3-1, druhá 2-3 a t°etí
píse¬ z·stává stejná 2-3-1. P°i zarovnání a porovnání t¥chto písní odhalíme, ºe píse¬ 1 p°idává první
sloku v·£i písním 2 a 3 (a obrácen¥ písn¥ 2 a 3 odebírají tuto sloku) a píse¬ 3 p°idává poslední sloku
v·£i písni 2. Ale uº ji nep°idává v·£i písni 1, protoºe tato varianta neodpovídá vzoru. Výsledkem
je, ºe nedokáºeme najít cyklus mezi p°idáním a odebráním, protoºe z písn¥ 1 se dostaneme na píse¬
3, ale zpátky uº ne (píse¬ 3 odebírá pouze od písn¥ 2, ale nikoliv od písn¥ 1). Zmín¥ný posun se
tak nekoná, protoºe lze snadno nahlédnout, ºe na pozici poslední sloky se mezi písn¥mi 1 a 3 jedná
o £áste£nou zm¥nu.
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Problém sloºitosti algoritmu pro hledání nejdel²í
spole£né podposloupnosti
Algoritmus pro hledání nejdel²í spole£né podposloupnosti je np-t¥ºký problém. Pokud v²ak
známe dop°edu po£et prohledávaných podposloupností, potom lze sníºit sloºitost na polynomiální. V p°ípad¥ dvou °et¥zc· to bude kvadratická, v p°ípad¥ t°í kubická atd. I to je v²ak pro
dlouhé °et¥zce velmi náro£ná operace, a to jak
z hlediska £asové, tak i z hlediska pam¥´ové.
Musel jsem tedy p°istoupit k technikám, které
tuto náro£nost sniºují. Jednou z technik je zkrácení prohledávané sekvence pomocí hashe. Technika spo£ívá v tom, ºe rozd¥líme prohledávané
°et¥zce na n¥kolik £ástí, pro tyto £ásti spo£ítáme
hash a ten vloºíme místo p·vodních °et¥zc·. Tak
dostaneme krat²í sekvence. V p°ípad¥ shody hash· pak m·ºeme tyto £ásti prohlásit za shodné
a tím sníºíme celkový po£et moºností pro samotné hledání.
Toto °e²ení má ale jeden há£ek. A tím je sloºitost výpo£tu samotného hashe. M·ºe se tak
stát, ºe sice zmen²íme prohledávané sekvence, ale
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výpo£etní £as neu²et°íme, protoºe ho spot°ebujeme na výpo£et hash·. To se týká p°edev²ím
sekvencí, které mají velmi malou spole£nou podposloupnost.
Abych se tomuto problému vyhnul, tak namísto výpo£tu hashe vezmu pouze první písmeno
z kaºdého slova (p°ípadn¥ první a poslední písmeno ze slova).

P°íklad Vezm¥me si ukázku z p°edchozího p°íkladu. Sekvence 1. Skákal pes p°es oves p°es zelenou louku. Sekvence 2. P°es oves skákal pes p°es
zelenou louku.
Namísto porovnání dvou sekvencí o 40 znacích
(sloºitost ✹ ✷ ) tak porovnám pouze sekvence Sppopzl a Posppzl, tedy sekvence o 7 znacích, p°i£emº dostávám podobnou váhu podobnosti. Je
v²ak t°eba si dát pozor, aby takové zkrácení nebylo p°íli² velké, pak by totiº mohlo dojít k velkému rozdílu a samotná váha podobnosti by byla
zna£n¥ zkreslená.

Metodika
Poznámky
Jak £íst informace o kapelách a nahrávkách
Jak £íst textovou kritiku

Metodika
Za°azení kapel
Do encyklopedie byly zahrnuty ty kapely, jejichº
aktivní p·sobení spadalo do vymezeného období
1968 - 1993 a které bylo moºno svoji povahou
ozna£it jako alternativní. Tedy takové kapely,
které nespadaly do ociální kultury 70. a 80. let.
Z kapacitních d·vod· nebyly za°azeny metalové a zábavové kapely.

Název kapely
Byl zvolen takový název, který kapela pouºívala
a pod kterým se prezentovala. Pokud pouºívala
názv· více, byl zvolen ten, který p°evaºoval. Pokud nebylo moºné ur£it, který z názv· p°evaºoval nebo nebylo známé, který z názv· kapela
pouºívala, byl zvolen název nezkrácený v plném
zn¥ní.

Nahrávka, která byla koncipována jako demo,
ale která byla ²í°ena jiným subjektem neº kapelou, je ozna£ena jako bootleg.
Pokud se jedná o nahrávku sloºenou ze záznam· více kapel, potom je nahrávka ozna£ena
je²t¥ dodate£n¥ jako kompilace.

Název nahrávky
U nahrávek typu album a singl byl zvolen ociální název vydané nahrávky. Pro demo a bootleg byl zvolen název udávaný na obalu této nahrávky, p°ípadn¥ jméno, pod kterým byl ²í°en.
Pokud nebylo moºné tento údaj dohledat, byl
zvolen prostý název Demo .
U nahrávek typu live byl zvolen jednotný název Live m¥sto . Pokud nebylo m¥sto známé,
byl zvolen pouze název Live .

Rok nahrávky

Oblast p·sobení
Jako oblast p·sobení bylo zvoleno m¥sto, ve
kterém kapela aktivn¥ zkou²ela, p°ípadn¥ které
sama povaºovala za svoje domovské m¥sto. Pokud nebylo moºné vybrat m¥sto jediné, byla zvolena v²echna m¥sta, ve kterých kapela aktivn¥
zkou²ela a p·sobila.

U nahrávek typu album a singl byl zvolen rok
vydání. U ostatních typ· byl zvolen rok nahrání
neboli rok po°ízení záznamu. V p°ípad¥, ºe se rok
po°ízení záznamu významn¥ li²il od roku ociálního vydání, potom jsou uvedeny oba roky jako
Rok nahrání / rok vydání .

Po°adí hudebník·

Období
U kapely bylo zvoleno takové období, kdy aktivn¥ vystupovala nebo zkou²ela. U mén¥ aktivních kapel bylo p°ihlédnuto i ke stavu, který kapela sama udávala. Pokud byla kapela aktivní
i v roce 2020, potom je ukon£ení aktivního období ozna£eno symbolem *, tedy fakticky neukon£eno.
Pokud existovalo období, ve kterém kapela aktivn¥ nevystupovala nebo uvád¥la sv·j status
jako nehrající, byl v tomto období rozsah p°eru²en.

Typ nahrávky

Pokud je známo sloºení hudebník· na dané nahrávce, potom je jako první uveden vedoucí kapely nebo hlavní zp¥v. Po n¥m následují v po°adí klávesové nástroje, kytara, baskytara, bicí
nástroje, dechové nástroje, samostatné sborové
zp¥vy a ostatní. Hosté, kte°í se nahrávky zú£astnili nebo hudebníci kte°í odehráli jen n¥kolik písni£ek, jsou za°azeni na konec ve stejném po°adí
jako základ kapely. Pokud nebylo jméno známo,
byl zvolen ? . U kompilací není sloºení uvedeno.
Seznam zkratek hudebních nástroj· je uveden
v kapitole 16. Rejst°ík / Pouºité zkratky

Zp¥v, sbor, vokály

Ociáln¥ vydaná nahrávka je ozna£ena jako album, pokud byla vydána jako dlouhohrající nahrávka ve formátu LP, MC, CD nebo DVD. Pokud byla vydána jako SP nebo EP, potom je
ozna£ena jako singl.
Pokud nahrávka nebyla ociáln¥ vydána, ale
byla bu¤to kapelou ²í°ena jako ucelený záznam,
nebo alespo¬ za tímto ú£elem nahrána, potom
je tato nahrávka uvedena jako demo. Pod toto
ozna£ení spadají i koncertní nahrávky, které kapela ²í°ila jako ucelený záznam.
Koncertní nahrávky, které nebylo moºno ozna£it jako demo, byly ozna£eny jako live. Toto
ozna£ení bylo zachováno i v p°ípad¥, kdy se prokazateln¥ jednalo o záznam sloºený z více koncert·.

33

Zp¥v je uveden u muzikanta, který sólov¥ odzpíval alespo¬ jednu písni£ku z nahrávky, nebo její
podstatnou £ást. Sbor je uvád¥n u muzikanta,
který se zapojil do sborového zp¥vu, av²ak sólov¥
ºádnou písni£ku neodzpíval. Vokály jsou uvedeny
v p°ípad¥, kdy se pomocí hlasivek vytvá°ely hudební plochy bez konkrétního textu.

Jména osob, nahrávek a kapel
Jména jsou uvedena plná v základním tvaru bez
zdrobn¥lin, domácích názv· a p°ezdívek. P°ezdívka je pouºita pouze v p°ípad¥, kdy nebylo
známo pravé jméno a je vºdy uvedena do uvozovek.

Autorství hudby a textu
U kaºdé písn¥ je uvedeno autorství hudby
a textu. Pokud bylo autor· více, jsou uvedeni
v²ichni. Pokud nebylo autorství známo nebo se
p°edpokládalo, ºe pat°ilo celé kapele, je uveden
jako autor název kapely.

Texty k nahrávce
Texty byly p°epsány tak, jak byly zaznamenány na nahrávce, v£etn¥ z°ejmých chyb, p°e°ek· nebo jiných odli²ností od zamý²leného p·vodního textu písn¥.
Texty jsou prezentovány bez interpunk£ních
znamének a velkých písmen. Výjimkou je text,
který byl koncipován jako mluvené slovo a pat°il k textu. Vyk°i£ník není pouºit a otazník je
uveden pouze tam, kde se ze sémantického a jazykového hlediska jedná o otázku.
Text je rozd¥len do slok, kaºdá sloka za£íná
velkým písmenem.
Podrobn¥j²í informace o £len¥ní textu jsou
uvedeny v kapitole 2. Textová kritika / Úvod
do problematiky
V p°episu textu jsou pouºity tyto symboly:
??  Text byl v t¥chto místech nesrozumitelný anebo nebylo jisté, co p°esn¥ se zde
zpívá (rozeznaná slova nedávaly dohromady smysl apod.)
...  T°i te£ky s mezerami po obou stranách
zna£í, ºe zp¥v byl v t¥chto místech p°eru²en, nap°íklad z d·vodu nekvalitní nahrávky, anebo zp¥vák místo skute£ného

Poznámky k metodice

zp¥vu nesrozumiteln¥ blábolil, nap°íklad
v okamºiku, kdy zapomn¥l text. Pokud
t°i te£ky následují bezprost°edn¥ za n¥jakým slovem, znamená to, ºe se celá
°ádka nebo n¥kolik posledních slov opakuje a nelze s jistotou ur£it kolikrát. K tomu £asto dochází na koncích písn¥, kdy se
opakují slova náhodn¥ aº do dohrání.
2x, 3x, 4x atd. na konci ver²e na stejném °ádku
jako uvedený ver²  Zna£í po£et opakování daného ver²e.
2x, 3x, 4x atd. na konci sloky na samostatném °ádku  Zna£í po£et opakování dané
sloky.
2x, 3x, 4x atd. voln¥ mezi slokami, p°i£emº
shora i zdola je volný °ádek  Zna£í po£et
opakování dvou a více p°edchozích slok.
V textu byly dále pouºity vysv¥tlující komentá°e. Ty jsou vºdy uvedeny v závorce a za£ínají
malým písmenem.
V knize jsou pouºity vysv¥tlující komentá°e
jednotné formy:
(instrumentální)  Skladba neobsahuje ºádný
text.
(mluvené slovo)  Skladba obsahuje mluvené
slovo, které ale nebylo koncipováno jako
text skladby.
... (svahil²tina)  Skladba obsahuje text, který
nemá ºádný význam. Svahil²tina je ozna£ení zp·sobu zp¥vu, kdy se místo skute£ného textu pouºívají pouze rytmické slabiky p°ipomínající skute£ný jazyk.

Texty k nahrávce

Za°azení kapel

Pro za°azení kapel, krom¥ zcela z°ejmých parametr· jako je období aktivního hraní, spadajícího do vymezeného období, £i hudebního stylu,
který nebyl sou£ástí ociální kultury, zde byla
je²t¥ jedna velmi významná podmínka, a to je
prokazatelná existence alespo¬ jedné nahrávky.
Co v²ak znamená prokazatelná existence?
Zjednodu²en¥ lze °íci, ºe se jedná o nahrávku,
kterou mám k dispozici k poslechu. Bez takové
nahrávky totiº není moºné provést p°epis textu
a není moºné ani ov¥°it hudební styl nebo hudební projev. M·ºe se to zdát úsm¥vné, ale
n¥kdy u punkových kapel lokálního významu,
ale zato s odhodlanou fanou²kovskou základnou,
je zavád¥jících informací velké mnoºství. A£koliv encyklopedie nep°ebírá ºádné informace ze
sekundárních zdroj·, p°esto je pot°eba si nahrávku alespo¬ poslechnout, aby bylo moºné ur£it, do jaké míry ji lze nebo nelze za°adit jako
alternativní. V ojedin¥lých p°ípadech je taková
nahrávka i d·kazem, ºe kapela v·bec existovala
a aktivn¥ tvo°ila.
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P°epis text· jednotlivých nahrávek tvo°í významnou £ást encyklopedie. Domnívám se, ºe
práv¥ toto je zdroj poznání jednotlivých kapel,
samoz°ejm¥ hned vedle poslechu nahrávky samotné.
P°epis text· byl v²ak velmi obtíºný. A£koliv
jsem se snaºil v²echny p°episy d¥lat pe£liv¥ a sv¥domit¥, zcela jasn¥ si uv¥domuji, ºe tyto p°episy
budou obsahovat velké mnoºství chyb. V²echny
p°episy bych mohl rozd¥lit do n¥kolika kategorií:
1) Nahrávka samotná obsahovala textovou p°ílohu, p°ípadn¥ texty jednotlivých písní
bylo moºné dohledat. V takovém p°ípad¥
byly tyto zdroje pouºity jako kontrolní
prvek p°i p°episu. Nebyly v²ak v ºádném p°ípad¥ pouºity místo p°episu samotného.
2) Nahrávka sice neobsahovala textovou p°ílohu, ani texty nebylo moºné získat jinak,
ale nahrávka byla dostate£n¥ kvalitn¥ nahrána a zpívanému textu bylo dob°e rozum¥t. V takovém p°ípad¥ se domnívám,
ºe chyb v p°episu bude minimáln¥.

3) Nahrávka neobsahovala textovou p°ílohu,
ani texty nebylo moºné získat jinak, a navíc byla nahrávka nekvalitní, p°ípadn¥
bylo zpívanému textu ²patn¥ rozum¥t.
Není p°ekvapivé, ºe tento p°ípad se týkal v¥t²iny nahrávek punkových a hardcorových kapel. P°episy v tomto p°ípad¥
budou z nejv¥t²í pravd¥podobností obsahovat nejen místa ozna£ená jako nesrozumitelná, ale bohuºel i místa chybn¥ rozpoznaná a tudíº chybn¥ p°epsaná.
U n¥kterých nahrávek není uveden p°epis v·bec. První d·vod je takový, ºe zpívanému textu
bylo natolik málo rozum¥t, ºe nebylo moºné rekonstruovat ani krátký smysluplný p°epis. Druhým d·vodem jsou bohuºel £asové d·vody. Na
encyklopedii jsem pracoval více neº patnáct let
a rok 2020 jsem ur£il jako kone£ný. N¥které p°episy se tak z prostých £asových d·vod· nepovedlo ud¥lat. P°esto v²ak platí, ºe i u t¥chto kapel byla provedena kontrola poslechem a bylo tudíº ov¥°eno, ºe se jedná o prokazateln¥ existující
nahrávku.
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Neznámé kapely a nahrávky
U n¥kolika málo nahrávek se nepoda°ilo s jistotou ur£it, která kapela je autorem této nahrávky.
Konkrétn¥ se jedná o kapely Major 4 a Diturvit.

Kapely s neexistující nahrávkou
Kapely, u kterých jsem nem¥l k dispozici ºádnou
nahrávku, nejsou v encyklopedii za°azeny. D·vod je prostý a domnívám se, ºe i zcela z°ejmý.
Tedy ºe nemám k dispozici ºádný primární zdroj,
a tudíº nejsem schopen poskytnout ºádné informace v rámci encyklopedie. Samoz°ejm¥ to neznamená, ºe by taková kapela neexistovala.
Z hlediska encyklopedie se jedná o marginální problém, p°esto je v²ak pot°eba si uv¥domit, ºe nelze interpretovat kapely uvedené v této
knize jako jediné existující. Pokud by n¥kdo vyuºil toto dílo pro vytvo°ení nového sekundárního
zdroje, nelze encyklopedii pouºít jako d·kaz neexistence, nýbrº pouze jako d·kaz existence.

Jak £íst informace o kapelách a nahrávkách

Babalet

✶

1984 - 1997✷

Praha✸

✹ ❧❝ Hudba 85✺
✻ 1984 - 1986 / 2005
1986
☛ Reggae jako hra
❙ Zelená / Rasta rock
1986
❧ Babalet & Ale² Drvota Live
1987 / 1994
❙ No War / Imagine
1990
❧ Babalet
1990
✦

Babalet & Ale² Drvota Live✼

Album✽ | 1987 / 1994✾

Nahráno: ✁
✂ live 23. b°ezna 1987. Hradec Králové.
✂ live 20. listopadu 1987. Olomouc.
Vydáno:
✷ (MC) - Che Music Production, 1994. ✸
(CD) - Che Music Production, 1994.
✹ Ale² Drvota  voc
Karel Babuljak  ks
Ji°í Charypar  g
Karel Malík  sax
Tomá² Svoboda  tp
Michal Ditrich  bg
Petr Kumandºas  ds
✺
1.
2.
...
15.
16.

1
2
3
4

Prolog
Cizinec
Na Máchov¥ jeze°e
Co pro tebe mohu ud¥lat

-

6:13
5:35
9:19
4:41

✻ 1:16:58

Název kapely.
Období aktivního p·sobení.
Oblast p·sobení.
Typ nahrávky. Pouºité symboly jsou následující:
❙ - Singl
❧ - Album
♠ - Demo
▲ - Live
☛ - Bootleg
❝ - Kompilace

5 - Název nahrávky.
6 - Rok nahrávky podle denice v metodice.
V p°ípad¥, ºe jsou uvedeny dva datumy,
je první datem nahrání a druhý datem
vydání.
7 - Název nahrávky. Odpovídá ozna£ení 5.
8 - Typ nahrávky vyjád°ený slovem. Odpovídá
ozna£ení 4.
9 - Rok nahrávky podle denice v metodice.
Odpovídá ozna£ení 6.
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10 - Podrobná informace o nahrání. Pokud jsou
jednotlivé písn¥ nahrány v jiný £as nebo
na jiném míst¥, jsou uvedeny v²echna
data a místa nahrání. Pokud je známo,
jsou u t¥chto míst a £as· uvedeny i jednotlivé písn¥. Pokud se jedná o nahrávku
ºivého vystoupení, je uvedeno ozna£ení
live. Informace jsou °azeny v tomto po°adí: Datum. M¥sto nahrání, bliº²í místo
nebo klub a p°ípadn¥ dal²í bliº²í informace o místu nahrání.
11 - Podrobná informace o vydání.
12 - Nosi£, na kterém byla nahrávka vydána
nebo ²í°ena. Vyskytují se tyto varianty:
SP, EP, 2EP, mini LP, LP, 2LP, MC,
2MC, CD, 2CD, 3CD, 4CD, 5CD, DVD,
2DVD. Pokud je u nosi£e symbol hv¥zdi£ky, potom se jedná o neociální vydání.
13 - Jméno vydavatele a datum vydání. V p°ípad¥ neociálních vydání je uveden label,
pod kterým byla nahrávka ²í°ena.
14 - Seznam hudebník· a hudebních nástroj·. Po°adí hudebník· odpovídá denici v metodice, zkratky pouºité pro hudební nástroje jsou uvedeny v kapitole
16. Rejst°ík / Pouºité zkratky.
15 - Seznam skladeb. U kaºdé skladby je uvedena její délka.
16 - Celková délka nahrávky.

Jak £íst textovou kritiku

Bon ✷Pari✶
✸
61 písní

?

(Bon Pari / -)

✹
✺

✻

Aº si holka
(Bon Pari / Bon Pari)

3

✹ Bon Pari (1993, 21.)
✺ Live Bohuslavice (2001, 16.)

✺

♠

B¥ºec bez cíle
(Jan Suk / Jan Suk)

5 ❧

Budeme se k sob¥ tulit
(Bon Pari / Bon Pari)

2 ♠

Co
(Bon Pari / Bon Pari)

♠

Bylas tolik veselá
kdyº ses vysvlékala
pro£ jsi teda zbytek noci
celej proplakala

❀✷ : Byla si tak veselá
kdyº ses vysvlékala
te¤ si stra²n¥ smutná
celou noc jsi proplakala

♠ - Textová kritika existuje. Pokud e-

xistuje více r·zných nahrávek dané
písn¥, potom se tyto písn¥ textov¥
neli²í.
❧ - Textová kritika existuje a zárove¬
existují i textové rozdíly mezi jednotlivými nahrávkami dané písn¥.

5 - Po£et r·zných nahrávek dané písn¥. Pokud
ºádné £íslo není uvedeno, potom existuje
práv¥ jedna verze.
6 - Autorství hudby a textu v po°adí autor
hudby / autor textu. Autorství je uvedeno podle metodiky.

✸

✷

Leo² Frank / Petr David

✹

✁✷✎
✸✁✹✁✺✎

✸ ❀✹ ❀✺ : krátká je moc

1 - Název kapely.
2 - Celkový po£et písní, ke kterým existuje nahrávka.
3 - Název písn¥. Písn¥ jsou °azené podle
abecedy. Z nahrávek jsou vynechány ty
skladby, které nelze povaºovat za píse¬,
nap°. r·zné p°ed¥ly, mezery nebo vloºené
mluvené slovo, rozhovory atd.
4 - P°ehledové ozna£ení, zda k dané písni existuje textová kritika. Pokud není pouºita
ºádná zna£ka, znamená to, ºe textová kritika nebyla provedena. Jsou pouºity tyto
varianty:

✶

✸ ❀✹ ❀✺ : láskou nabitá
❀✷ : rosou prosycená

Máme málo £asu
noc je v polo£asu
❀✷ : krásná je moc

♠

Live (1986, 2.)

✷ Live (?, 14.)
✸ Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 7.)

37

✻

✁✷✎
✸✁✹✁✺✎

kolem jenom tichá noc

Barvy a laky hledají pracovnici do kantýny 6 ❧
(Jan Suk / Jan Suk)

✦ Noc je krátká

V tvém pokoji na stole

✸ ❀✹ ❀✺ : lampa rozbitá
❀✷ : lampa rozsvícená

Máme málo £asu
noc je v polo£asu
❀✷ : krásná je moc

✸ ❀✹ ❀✺ : krátká je moc

✸✁✹✁✺✍
✁✷✍
❬ ✁✷✎❪

❬✸✁✹✁✺✎❪

✸✁✹✁✺✍
✁✷✍

1 - Název písn¥.
2 - Autorství hudby a textu.
3 - Seznam nahrávek, na kterých se píse¬ vyskytuje. Po°adí nahrávek odpovídá po°adí uvedenému v £ásti Kapely a nahrávky u p°íslu²né kapely.
4 - Název nahrávky (rok nahrávky, po°adí písn¥
na nahrávce).
5 - Text písn¥. ísla na kaºdém °ádku zna£í,
které verze písn¥ tento text obsahuje. Pokud není u ver²e uvedeno ºádné £íslo,
ale daný ver² má symbol zobrazující
zm¥nu, potom platí ozna£ení u p°edchozího ver²e. Pokud ºádné takové ozna£ení
neexistuje, potom platí, ºe text se nachází ve v²ech verzích. Text je dále barevn¥ podbarven v takovém p°ípad¥, kdy
se daný text nenachází v první verzi podle
seznamu 3. To slouºí pro snadn¥j²í orientaci a rozeznání konce úplných zm¥n mezi
slokami, pokud se tato zm¥na týká více
neº jedné sloky.
6 - Symboly zobrazující rozdíly mezi verzemi.
Pouºité pojmy jsou vysv¥tleny v kapitole
2. Textová kritika / Úvod do problematiky. Jsou pouºity následující symboly:

✍ - áste£ná zm¥na.
✎ - Úplná zm¥na.
② - P°idání / odebrání.
✘ - P°esun.

P°ed symbolem je uvedeno £íslo verze, ke
kterému se zm¥na váºe, p°ípadn¥ seznam
verzí odd¥lený £árkami. Toto £íslo odpovídá seznamu 3. Pokud je £íslo a symbol
uveden v závorkách [], potom se zm¥na
váºe k celé sloce. V opa£ném p°ípad¥ se
zm¥na týká pouze daného ver²e.
Z uvedené textové kritiky lze rekonstruovat
úplný text pro kaºdou z verzí. Postupujte shora
dol· a vºdy vyberte pouze takové ver²e, které
mají ozna£enou danou verzi.
P°íklad. Pro verze 1 a 2, tedy Live (1986, 2.)
a Live (?, 14.) je text první sloky: V tvém pokoji
na stole / lampa rozsvícená / kolem jenom tichá noc / rosou prosycená. Pro verze 3, 4 a 5,
tedy Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia BLA-BLA plus (1992, 7.), Bon Pari (1993,
21.) a Live Bohuslavice (2001, 16.) je text první
sloky: V tvém pokoji na stole / lampa rozbitá /
kolem jenom tichá noc / láskou nabitá.
P°íslu²né rozdíly potom odpovídají symbol·m
vpravo, tedy druhý a £tvrtý ver² je ozna£en
jako úplná zm¥na. Problematika £áste£né a úplné
zm¥ny je rozebrána v kapitole 2. Textová kritika
/ Úvod do problematiky.
Dal²í sloku bychom rekonstruovali následovn¥.
Pro verzi 1 a 2 je text sloky Máme málo £asu /
noc je v polo£asu / krásná je moc. Pro verzi 3,
4 a 5 potom Máme málo £asu / noc je v polo£asu / krátká je moc. T°etí ver² je ozna£en jako
£áste£ná zm¥na.
Následující sloka nemá na za£átku uvedené
verze, ale vpravo má vyzna£ené zm¥ny pro sloky.
Verze tedy p°e£teme z p°edchozího ver²e. To tedy
znamená, ºe celá sloka je p°ítomna pouze ve verzích 3, 4 a 5. Zárove¬ vidíme, ºe naproti tomu
je ve verzi 1 a 2 úpln¥ zm¥na, která je uvedena
níºe s pat°i£ným ozna£ením. Podbarvení navíc
tuto orientaci usnad¬uje a snadno tak lze tyto
dv¥ varianty od sebe rozpoznat.
Pokud je verzí jedné písn¥ velké mnoºství a zárove¬ je mezi t¥mito verzemi velké mnoºství
zm¥n, m·ºe být rekonstrukce jednotlivých verzí
pon¥kud obtíºná, nicmén¥ je vºdy moºná.
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Kapely a nahrávky

Aktual
Aku-Aku
Atomová mihule
Beatové druºstvo Sokolov
Berryoza Underschmidt Band
Bílé sv¥tlo
DG 307
Dom
Domácí kapela
É Ucho Debil Accord Band
Echt!
Elektrická svin¥
Extempore
Guten tag
CH.V.M.
Invalidní d·chod
Kmochova paralýza
Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn
Luncheon meat
MCH Band
Národní t°ída
Núdzový východ
O.P.N.
Odváºná srdce
Orchestr bissext
Parta brusi£e Karhana
Plastic People of the Universe
Posádková hudba Marného Slávy
P·lnoc
Stará dobrá ru£ní práce
mox
The Hever and Vazelína
Um¥lá hmota

Milan Kníºák  voc
Václav Va²ák  ks, voc
Otakar Michl  g
Zden¥k Rytí°  g
Pavel Porkert  bg
Jan Ku£era  per
Jaroslav edivý  ds

Aktual
1967 - 1972
❧
❧

Mariánské Lázn¥

Atentát na kulturu
D¥ti bol²evizmu
✦

1972 / 2003
2005

Atentát na kulturu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Album | 1972 / 2003
Nahráno:
✂ (1-14) live 26. února 1971. Praha, Music
f Club.
✂ (15-19) 1972. Mariánské Lázn¥, zku²ebna. Titul (19) vzhledem ke své ²patné technické kvalit¥ obsahuje pouze zpívanou pasáº. Celý byl
znovu nahrán na albu D¥ti bol²evizmu v roce
2005.
Vydáno:
(*MC) - 1972. í°eno soukrom¥ pod názvem
Some songs of Aktual band.
(CD) - Anne Records, 2003.
Milan Kníºák  vln, g, pik, voc
Pavel Tichý  g, kzvon
Ivan ori  g
Arno²t P²ajdl  tp, voc
Josef Stan¥k  vln
Josef Vere²  vln, harm, siréna, vrt, ²típání d°eva
Josef Slavík  bg
Zden¥k Vokatý  barely, pí²´aly
Jan Maria Mach  ds, , valcha, vzmbch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pochod aktuál·
Vana rumu
Skvrnitej elefant
Krysy táhnou do boje
Shoe shine for free
Koks
You'll see
Zab pro mír
Atentát na kulturu
At high noon
Milujte jiºní echy
Fuck 'em
ivot je boj
Vyznání
lutej mar´an
Jak by to bylo boºský
Vyslanci z kosmu
SOS
M¥sto aktuál·

✦

2:21
3:21
3:10
5:52
4:11
3:54
5:39
4:32
5:06
2:41
3:39
3:47
3:17
5:31
4:27
4:14
2:25
2:16
1:12

1:11:35

Apo²tolové
M¥sto aktuál·
Atomový houby
Miluju tebe a Lenina
D¥ti bol²evizmu
Bol²evický bozi
Narkomanova milostná píse¬
Rusové jd¥te dom·
Zab se a le´
Milujte demokratizaci
Mesiá² bol²evik
Gl gl gl
Chunk of meat
Kv·li pospolitosti
Zastavte v²echny války
Sta¬te se prasetem

3:23
2:59
2:30
2:05
1:36
0:51
3:42
1:35
1:16
1:58
2:51
2:42
2:45
3:04
2:23
0:49

36:29

Aku-Aku
1988 - 1995
ekání na slunce
Humanquake
Knak

❧
❧
❧

✦

Teplice
1988 / 2003
1990
1992

ekání na slunce

Album | 1988 / 2003
Nahráno: listopad 1988.
Vydáno:
(CD) - Guerilla Records, 2003.
Lud¥k Zedník  bg, voc
Miroslav Neuhöfer  vln, voc
Jan Peclinovský  g
Vladimír Saska  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D¥ti bol²evizmu

Album | 2005
Nahráno: 2005.
Vydáno:
(CD) - Guerilla Records, 2005.
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ekání na slunce
MOKO-BUKO
Zabitá svoboda
Ukolébavka mrtvému d¥cku
Stagnace
P°íb¥h
Mravenec
Lítací sen
Byrokrat

4:08
5:53
4:13
2:47
5:25
3:01
3:28
4:55
4:28

38:18

✦ Humanquake

✦ Normální lidská plazma

Album | 1990

Demo | 1987

Nahráno: listopad 1990. Studio Nisa.
Vydáno:
(LP) - Pro Art, 1991.
(CD) - Guerilla Records, 2006. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou Knak.
Lud¥k Zedník  bg, voc
Miroslav Neuhöfer  vln, voc
Jan Peclinovský  g, voc
Vladimír Saska  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lidské hemºení
Balrog
Svatební hostina
Píse¬ malého mrzáka
Larg
Slepí ptáci
Balada o my²ím sn¥mu
Krysa
Zabitá svoboda
MOKO-BUKO
Coda

Vratislav Fiksa  bg, voc
Ji°í Veselý  g, voc
Petr Zelní£ek  ds
Zden¥k Máca  per
4:48
3:35
4:48
1:11
3:52
4:12
3:56
2:33
1:47
5:39
0:30

36:51

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

✦ Knak

Album | 1992

Nahráno: live podzim 1992. Teplice, klub Knak.
Vydáno:
(CD) - Guerilla Records, 2006. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou Humanquake.
Lud¥k Zedník  bg, voc
Miroslav Neuhöfer  vln, voc
Jan Peclinovský  g, voc
Vladimír Saska  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Motlitbi£ka
Bába hladová
Králík
Je²t¥rka
Motýl
nek
Knakovice
Sentimental blues
Pán prsten·
Má milá
Fla²inet

♠♠

Normální lidská plazma
Hnus ze staré podlahy

Punkva
Hotel Pup
Nbaa
Libido
melák
V na²em m¥st¥
Houby nakládaný v oct¥
Super extra ºena
60. píse¬
Rosol
Chodí pe²ek okolo
Jsem debilní
Zvukový týdeník
Milo²
Krveºíznivý rak
Ka£er

✦ Hnus ze staré podlahy

3:44
1:45
3:03
4:55
3:40
4:27
2:37
2:20
4:08
0:31
0:49
2:13
2:17
2:43
3:10
0:15

42:37

Demo | 1990

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(*MC) - 1990.
3:00
3:43
3:20
5:36
3:46
3:38
3:11
3:04
5:29
3:28
3:46

42:01

Atomová mihule
1977 - 1983, 1986 - *

Nahráno: 1987.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987. í°eno pod názvem
Ten years after (Studio 87).
(MC) - Black Point, 1991.
(CD) - Black Point, 1991.

¤ár nad Sázavou
1987
1990
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Temno
Uzav°ete kruh
Maska
Val£ík na rozlou£enou
Dar
Ocásek
Kladivo
Cvi£ná stupnice
Sexuální deviant
Rok co rok
?
N¥co - nikdy
Totáln¥ mrtvej klaun
Hrbatá postava
Vládce
Tryskání
Ráno
Pahejly
plhoun
Krveºíznivý rak

1:57
1:57
1:24
3:22
1:13
1:27
0:55
2:18
1:52
1:06
2:25
1:44
1:27
2:13
1:14
1:22
0:52
1:45
1:35
2:59

21. Na cest¥
22. O°ezávátko

▲▲
♠▲

Zden¥k Povolný  ds
Old°ich Podrouºek  sax

2:35
2:17

39:59

Beatové druºstvo Sokolov
1987 - 2001

Live Dasnice
Live Sokolka
Je dobré míti prsa
Live

✦ Live Dasnice

Sokolov
1988
1988
1989
?

Live | 1988

Nahráno: live 20. února 1988. Dasnice.
Martin Roh  voc
Petr Tomá²ek  g
Miroslav Balatka  bg
Zden¥k Povolný  ds
Old°ich Podrouºek  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruská lidová
Chanºovice
Cement vápno
?
?
Nahoru
?

✦ Live Sokolka

✦ Je dobré míti prsa

4:00
2:53
2:43
2:21
3:22
3:10
1:44
2:48
3:29
3:32
3:41
2:43
4:25
4:36
3:56
2:46
3:35
1:50
2:34

1:00:08

Live | ?

Nahráno: live ?.
Martin Roh  voc
Petr Tomá²ek  g
Miroslav Balatka  bg
Zden¥k Povolný  ds
Old°ich Podrouºek  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nahráno: live 16. srpna 1988. Plasy, Sokolka.
?
Cement vápno
?
?
?
?
Chanºovice
Pes
?

Ruská lidová
Chanºovice
Represivní orgány
Radujme se
Nahoru
My²
St°ední generace
Jako
Horror
N¥který lidi
Mezi £ty°ma panelama
Kamarádi
Sa²a
Kdyby prase m¥lo k°ídla
Radost
Veliký my²lenky
P°ed usnutím
Neumím
Cement vápno

✦ Live

2:41
2:12
2:06
3:38
5:39
3:22
1:45

21:23

Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

0:19
2:47
2:16
2:45
1:36
2:39
4:28
1:18
2:34

20:42

Demo | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1990.
Martin Roh  voc
Petr Tomá²ek  g
Miroslav Balatka  bg
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?
Neumím
Radujme se
Mezi £ty°ma panelama
Chanºovice
Kdyby prase m¥lo k°ídla
Leº
Cement vápno
Jehn¥ sytý
Kamarádi
St°ední generace
P°ipome¬te mi, co jsem cht¥l
N¥který lidi
Já se vám divím
Dan¥
Stokoruna
Cement vápno

2:18
1:35
1:54
3:36
2:09
3:45
2:07
2:59
2:46
2:15
1:36
3:01
2:33
2:26
7:30
2:27
1:15

46:12

Berryoza Underschmidt
Band
1979 - 1984

❧ Berryoza Underschmidt Band
2018
♠ Demo

Vsetín

1979 - 1981 /
1981

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Berryoza Underschmidt
Band

Konec husího samce
P°í²erný konec Fabi·v
Válka s mloky
Sekretariát
Metal man
Underrevolution
Po obloze b¥haj stíny
Dvojkové signály
Intro

3:10
9:08
3:32
2:02
2:37
3:12
3:01
3:58
1:40

32:20

✦

Bílé sv¥tlo

Album | 1979 - 1981 / 2018

1973 - 1977

Nahráno:
✂ (1-8) 1981. Vsetín, sídli²t¥ Luh, chatka pana
Ol²áka.
✂ (9-13) live 1980 nebo 1981. Dolní Be£va
u Roºnova. Svatba Jaroslava Vejvody.
✂ (14-16) 1979 - 1980. Luºná, zku²ebna.
Vydáno:
(CD) - Klikoto£ Records, 2018.
Petr Holec  voc, sax
Ivan Ryl  vln
Vlastislav Filgas  g, voc (15)
Václav Cerman  bg
Lud¥k Cerman  ds
Josef Filgas  voc (16)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sekretariát
Válka s mloky
Underrevolution
Metal man
Po obloze b¥haj stíny
Dvojkové signály
P°í²erný konec Fabi·v
Konec husího samce
Koleda
My²lenka £lov¥ka ¤áblem posedlého
Ha, co je to?
Paprika
Po obloze b¥haj stíny
Kocovina v parku
Ha, co je to?
Delírium

✦

Praha

D¥lníci Bílého sv¥tla

❧

✦

1976 / 2006

D¥lníci Bílého sv¥tla

Album | 1976 / 2006
Nahráno:
✂ (1-5) 1976.
✂ (6-8) live 21. února 1976. Bojanovice, festival
II. kultury.
Vydáno:
(CD) - Guerilla Records, 2006.
Vladimír Kroul  voc, g
Ji°í Fryc  voc, 
Lubor Bo°ek  bg (1-3,6-8)
Stanislav Klecandr  bg (4-5)
Pavel Zeman  ds
Václav Klecandr  sax, kl (1-3,6-8)
Old°ich erný  sax (4-5)
Ji°í Lorenc  kl (1-3,6-8), varh (4-5)
Vladimír Chadima  pzn (1-3,6-8)
Ivan Johanides  boºí mlýny (8)

1:48
3:25
2:57
2:30
2:43
3:44
9:12
3:41
3:09
2:24
2:13
2:41
2:45
2:21
2:05
3:20

50:58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demo

D¥lníci Bílého sv¥tla
Um¥lec
Boºí mlejny
Pastý°
Festival II.
D¥lníci Bílého sv¥tla
Um¥lec
Boºí mlejny

DG 307

Demo | 1981
Nahráno: 1981. Vsetín, sídli²t¥ Luh, chatka pana
Ol²áka.
Vydáno:
(*MC) - Canal Comp., 1988.

1973 - 1980, 1992 - 2016
❧
❧
❧

Petr Holec  voc, sax
Ivan Ryl  vln
Vlastislav Filgas  g
Václav Cerman  bg
Lud¥k Cerman  ds

❧
❧
❧
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1973-5
Historie hysterie
Dar stín·m
Pták utrºenej ze °et¥zu
Torzo
Um¥le ochuceno

8:37
4:02
5:26
6:00
11:30
9:36
4:26
6:07

55:44

Praha
1973 - 1975
1973 - 1975
1979
1979
1980

/
/
/
/
/

1990
2004
1993
1993
1993
1992

✦

1973-5

Album | 1973 - 1975 / 1990
Nahráno:
✂ (1-2) live 17. °íjna 1973. Klukovice.
✂ (3-5) live 1. zá°í 1974. Postupice.
✂ (6-7) 1975. Praha, ateliér Kadlec.
✂ (8-13) live listopad 1975. Houska, hrad Houska.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
(CD) - Globus International, 1991.
Pavel Zají£ek  voc
Ivo Pospí²il  g
Ji°í Kabe²  vln
Vratislav Brabenec  sax
Milan Hlavsa  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Anti
Hr·zy
Co sme?
O£i²´ování
Degenerace
Koulim vo£ima
Papírový absolutno
Ná°ek dosud nenarozenejch d¥tí
Návraty
Krkavec
Chameleon
Nový bojovníci
Sv.

1:46
10:22
3:55
3:15
3:23
2:08
3:10
2:07
4:52
1:48
3:06
2:15
2:13

44:20

8. Papírový absolutno
9. Magor uvádí DG 307 a Egona
Bondyho
10. Hudebníci z konzervy
11. O£i²´ování
12. Filosofova slova
13. Útok na historii
14. Utopenec
15. Operace p°írody
16. Co sme?
17. Degenerace
18. Papírový absolutno
19. Banán prorok
20. Divný hosti
21. Kanál zvanej feti²ismus
22. Utopenec
23. Aº
24. Podoba
25. Sv.
26. O£i²´ování
27. Návraty
28. Ná°ek dosud nenarozenejch d¥tí
29. Krkavec
30. Neºivý i ºivý
31. Chameleon
32. Nový bojovníci
33. Exploze my²lení
34. Podoba
35. Sv.
36. Chameleon
37. O£i²´ování

✦

3:32
3:21
2:21
3:15
0:57
1:45
5:54
4:12
4:16
4:51
3:09
2:50
2:16
2:17
6:15
2:33
2:22
2:16
2:48
4:57
2:12
1:48
1:32
3:08
2:17
2:35
1:58
2:11
3:15
0:52

1:56:52

Dar stín·m

Album | 1979 / 1993
✦

Historie hysterie

Album | 1973 - 1975 / 2004
Nahráno:
✂ (1-3) live 7. °íjna 1973. Klukovice.
✂ (4-8) 2. £ervna 1974. Praha-iºkov, ateliér
Jaroslava Kadlece.
✂ (9-17) live 1. zá°í 1974. Postupice.
✂ (18-20) live 31. ledna 1975. Mokropsy.
✂ (21-33) live listopad 1975. Houska, hrad
Houska.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2004.
Pavel Zají£ek  voc
Ivo Pospí²il  g
Ji°í Kabe²  vln
Vratislav Brabenec  sax
Milan Hlavsa  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Anti
Hr·zy
Hr·zy
Banán prorok
Koulim vo£ima
Degenerace

0:44
1:40
10:17
9:37
2:16
2:16
2:07
45

Nahráno: jaro 1979. Praha, Havlí£kova ulice, byt
Jany a Zby¬ka Jonákových.
Vydáno:
(3CD) - Globus International, 1993. Vydáno
spole£n¥ s nahrávkami Pták utrºenej ze °et¥zu
a Torzo.
Pavel Zají£ek  voc
Ivo Pospí²il  g
Milan Hlavsa  bg
Ji°í Kabe²  vln
Vratislav Brabenec  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lidi krve
Konzervovaná masa
Ani
eka citu
Tv·j kraj
Cesta eskem
D#
Opustil m¥ and¥l
Zv¥stovatel smrti
Ml£ení
Mozaika
Kost¥ný ráje
T¥lo

2:30
1:40
5:53
3:58
4:10
5:53
14:27
5:34
5:07
4:31
1:33
14:37
1:29

14. Lepení okamºik·
15. Slepý ptáci

2:11
4:35

1:18:08

11. Tv·j obraz jsem bi£oval
12. Se² tu zem¥ nepoznaná
13. Ml£, pohla¤ a jdi

✦ Pták utrºenej ze °et¥zu

✦ Um¥le ochuceno

Album | 1979 / 1993

2:48
2:49
1:32

33:40

Album | 1992

Nahráno: podzim 1979. Praha, Havlí£kova ulice,
byt Jany a Zby¬ka Jonákových.
Vydáno:
(CD) - Globus International, 1993. Vydáno
spole£n¥ s nahrávkami Dar stín·m a Torzo.

Nahráno: srpen 1992. Praha, studio Újezd.
Vydáno:
(LP) - Újezd, 1992.
(MC) - Újezd, 1992.
(CD) - Újezd, 1992.

Pavel Zají£ek  voc
Ivo Pospí²il  g
Milan Hlavsa  bg
Vratislav Brabenec  sax
Ji°í Kabe²  vln

Pavel Zají£ek  ks, voc
Michaela N¥mcová  voc
Milan Hlavsa  g, ks, voc
Tomá² Schilla  vlc
Ivan Procházka  ks

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pohyb v bludným kruhu
K jádru mýtickýho dechu
Solnej sloup
Na dn¥ studny ²upinama
. H.
Used do pole ostrejch jehel
Jak sup letící nad krajinou sn·
Poklady tohoto dne
Sem slab²í neº my²lenka
Ostrovy
Vstupovat do chladný vody
Vrost do stromu
Anarchistická milenka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5:02
9:11
1:17
5:18
6:40
2:25
9:25
1:16
6:20
1:44
1:41
2:33
3:03

55:55

Dom

✦ Torzo

♠▲

Album | 1980 / 1993

Nahráno: léto 1980. Praha, Havlí£kova ulice, byt
Jany a Zby¬ka Jonákových.
Vydáno:
(3CD) - Globus International, 1993. Vydáno
spole£n¥ s nahrávkami Dar Stín·m a Pták utrºenej ze °et¥zu.
Pavel Zají£ek  voc
Ivo Pospí²il  g
Milan Hlavsa  bg
Ji°í Kabe²  vln
Vratislav Brabenec  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dr. Mundi a dr. Cmundi
M¥la perníkovou v·ni mezi nohama
Má ráda, má ráda...
Miluje rohy
Rybník, louky a sn¥hy
Tmavomodrá silueta
Její t¥lo rezonuje
On ²el
Cht¥l se stát
Nejsem zabiják

Um¥le ochuceno
New York - Praha - Pa°íº (p°íb¥h I)
And¥lský vlasy
Nic zvlá²tního
Papírový absolutno
N¥co mi p°ipomíná...
Nad stínem noci
Výstraºný znamení
Útrºek dopisu (p°íb¥h II)
Um¥le ochuceno

1976 - 1979
Demo
Live Nová Víska

✦ Demo

3:10
5:20
4:13
5:16
3:27
5:26
1:13
3:30
5:07
0:53

37:35

Praha
1977
1979

Demo | 1977

Nahráno: 1976 - 1977. Zku²ebna.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2010. Vydáno spole£n¥ s kapelou Um¥lá Hmota III.
Josef Vondru²ka  voc
Stanislav Vokoun  g
Miroslav Trampota  g
Ji°í Ko£enda  bg
Ladislav tolovský  ds

1:11
6:26
0:40
3:22
5:25
2:39
1:42
1:00
2:32
1:34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Rock'n'rollový milá£ek
Tma
Divný kluk
Miss Florida
Podivný cit
Krkav£í matka
Ví² ono je to jiný

3:39
3:26
5:16
8:00
5:27
6:21
6:12

38:21

✦

8. B¥ºí
9. Úzkost

Live Nová Víska

Live | 1979

Nahráno: live 30. £ervna 1979. Nová Víska
u Chomutova.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2010. Pouze písn¥
(1,2,9). Vydáno spole£n¥ s kapelou Um¥lá
Hmota III.
Josef Vondru²ka  voc
Stanislav Vokoun  g
Miroslav Trampota  g
Ji°í Ko£enda  bg
Karel David  ds
Petr Ragan  vln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tma
V¥°ím ve zlo
Miss Florida
Divný kluk
Krkav£í matka
Ví² ono je to jiný
And¥la
Cucni si, cucni
Rock'n'rollový zví°e
Podivný cit
Brown sugar
Rock'n'rollový milá£ek

É Ucho Debil Accord
Band

❧

❧

Ned¥le

✦

✦

1985 / 1991

...Stojíme u zdi...

Ji°í Zelenka  g, tp, voc
Jarka Bene²ová  , voc
Stanislav Rampas  g
Pavel karýd  bg, voc
Radek tanc  ds
Martin Ko²tial  tp
Pavel Markvart  hluk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Praha
1992

Ned¥le

Nahráno: leden - únor 1992. Praha, studio Újezd.
Vydáno:
(LP) - Újezd, 1992.
(MC) - Újezd, 1992.
(CD) - Újezd, 1992.
Jan Brabec  ds, p, zvonky, xyl, voc
Josef Karaát  g
Zuzana Bruknerová  ks, voc
Vít Brukner  ks, klf
Martin Dvo°ák  vlc
Ji°í Zavadil  vln
P°ízraky
Havran
Ned¥le
Indiáni milujou hory
U zdi
M¥sto
Kudy kam

...Stojíme u zdi...

Nahráno: 1985. atec, soukromé studio.
Vydáno:
(*MC) - Ukrutnost Tapes, 1986.
(LP) - Fecal Records, 1991.
(MC) - Fecal Records, 1991.

8:49
3:02
7:04
5:05
6:26
6:16
6:09
3:58
3:26
2:39
5:40
4:52

1:03:26

Album | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

atec

1980 - 1986

Album | 1985 / 1991

Domácí kapela

1988 - *

4:46
4:30

44:09

Ich Mag Nicht
Jako u blbejch
edivý pohled
T.T.N.U.S.
Socialismus
Stroj
erná ºárovka
Za starých £as·
Weiss Angel
U nás v paneláku
Máte°ídou²ka
V televizi nebyl
Pro út¥chu

Echt!
1988 - *

❙❧❝
✦

Sanitka pro Rumunsko
Kroky / Adam

0:54
4:13
1:57
5:10
3:13
1:32
3:26
2:27
3:59
5:44
2:07
7:43
2:26

44:51

Praha
1989
1990

Sanitka pro Rumunsko

Album, kompilace | 1989

5:00
6:49
4:35
5:14
6:26
3:04
3:45

Nahráno: live 22. prosince 1989. Praha, divadlo
Disk.
Vydáno:
(EP) - Globus International, 1990.
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4. Morning, morning

Extempore

3:01

3:01

1972 - 1981

♠♠
♠♠
♠♠
♠♠
♠♠
❝
♠❧❧❝
Poh°eb funebráka aneb Plesnivé
✦embryo

✦ Kroky / Adam

Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo
Azbestový gulá²
Stehlík
Milá £ty° viselc·
Ebonitový samotá°
D·m £.p. 112/34
Zabíja£ka
Jaro, léto, podzim, zima
Velkom¥sto
Sny obyvatele velkom¥sta
Czech! Till now you were alone
Hrubý punkový hláska
el sem v£éra dom· p°i²el sem aº dneska!

Singl | 1990

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(SP) - Monitor, 1990.
Karel Malík  sax, voc
Petr Ryol  g
Martin Gru²a  bg
René Starhon  ds
1. Kroky
2. Adam a Eva

Elektrická svin¥

▲▲

1980 - *

Live Olomouc
Live

✦ Live Olomouc

3:56
3:28

7:24

Olomouc
1987
?

Nahráno: live 1987. Olomouc, S-klub. Nahráno v
rámci festivalu Vlnobytí.
1:33
3:22
5:16

10:11

Live | ?

?
?
?
?
?
?
?
?
?

Nahráno: live 5. kv¥tna 1975. Praha, Club 001 Strahov.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(MC) - Black Point, 1990. Názvy písní jsou
zachovány podle toho, jak je Jaroslav Neduha uvádí p°ímo p°i vystoupení, v£etn¥ písn¥
bez názvu, u které explicitn¥ uvádí, ºe název
nemá.
(CD) - Galén, 2016.
Jaroslav Jeroným Neduha  voc, g, , harm
Ji°í Hradec  g
Jaroslav Tomá²ek  bg
Vlastimil Marek  ds
Petr K°e£an  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

✦ Live
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1975
1975
1976
1977
1977
1978
1979
1979
1979
1980
1984
1987
1991

Demo | 1975

Live | 1987

1. ?
2. ?
3. ?

Praha

4:31
3:26
1:53
1:49
1:14
4:02
3:12
1:31
3:57

25:35

Úvodní slovo
Poh°eb funebráka
Plesnivé embryo
pitál Na Franti²ku
(bez názvu)
So long
A new time is comming
It's a peace
Má¬a je Má¬a
Epitaf

3:45
4:24
7:08
11:48
9:25
17:42
5:26
8:55
3:00
7:08

1:18:41

✦ Azbestový gulá²
Demo | 1975

Nahráno: live listopad 1975. Praha, klub Na
Rokosce.
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Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(MC) - Black Point, 1990.

✦

Jaroslav Jeroným Neduha  voc, g, , harm
Ji°í Hradec  g
Jaroslav Tomá²ek  bg
Vlastimil Marek  ds
Ale² Drvota  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Azbestový gulá²
Okolo Hradce
Há má vi²¬u
Hore£ka
Jinej spacák
Just feel ne
Vztek
Dog's battle
Suita Ex
Oáza

✦

Nahráno: live 16. února 1977. Praha, R-klub.
Písn¥ When I Wake Up This Morning a Sweets
For My Sweets jsou pouze p°ídavkem a nepat°í
do po°adu Milé £ty° viselc·.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(MC) - Black Point, 1990.
(CD) - Black Point, 1996.

5:30
12:57
4:21
1:45
6:31
3:08
7:03
6:34
3:21
10:07

1:01:17

Jaroslav Jeroným Neduha  g, voc
Ji°í Mare²  g
Jaroslav Tomá²ek  bg
Miroslav Toman  ds
Mikolá² Chadima  sax, vibr, voc

Stehlík

Demo | 1976
Nahráno: live zá°í 1976. Pardubice, klub Na
dráºce.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(MC) - Black Point, 1990.
(CD) - Black Point, 2016.
Jaroslav Jeroným Neduha  g, voc
Ji°í Mare²  g
Jaroslav Tomá²ek  bg
Miroslav Toman  ds
Petr K°e£an  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Intro
Zrození Stehlíka
P°íchod otce
Út¥k
Aha!
Defenestrace kvadratického Stehlíka
Procitnutí
Zá°e
Píse¬ Kina a Lera
English
Recitativ
Blues pavilonu £. 2
Sen o hv¥zd¥
Kongres na hv¥zd¥ Hudba
Beze slov
Cesta
Mo°e kamen·

Milá £ty° viselc·

Demo | 1977

0:45
5:10
2:16
3:16
6:49
3:06

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Intro
Naposled se napijeme
A £ert si nás vem
Zas luna pluje v gondole
Dál musíme jít
Komenský
Instrumentálka
St·j! K°apelinko!
Do v²ech divých kout·
Sta¬ se na²í milou, dívko
ivot ve dvou jen
Pro mne za mne ºenská není ºádný
velký pot¥²ení
A to zas ne
Pomozte nám, spaste ºivot ná²
Sbohem bu¤ m·j sv¥te
When I Wake Up This Morning
Sweets For My Sweets

✦

2:23
7:05
3:21
3:25
3:54
7:32
4:11
2:42
6:55
2:09
3:29
0:55
3:21
3:52
6:10
9:06
4:03

1:14:33

Ebonitový samotá°

Demo | 1977
Nahráno:
✂ live 16. zá°í 1977. Praha, Karlínská beseda.
✂ live 7. °íjna 1977. V²enory.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(MC) - Black Point, 1990.
(2CD) - Black Point, 2010. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou D·m £.p. 112/34.

4:08
10:31
2:27
3:04
2:04
4:11
11:49
3:34
3:12
7:31
4:55

1:18:48

Jaroslav Jeroným Neduha  g, voc
Ji°í Mare²  g
Jaroslav Tomá²ek  bg
Miroslav Toman  ds
Mikolá² Chadima  sax, voc
Marta Gotthard-Zelinková  per
1.
2.
3.
4.
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Úvod
D¥sím se
Nikdo neví
Pod pultem

1:32
3:05
1:45
4:20

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kopretinový blues
Parodie 197
Ebonitový samotá°
Chorál, part I
Dárek
Chorál, part II
Stín
Pochybnosti
isté víno pít
Vejde² se mi
Cht¥l bych t¥ mít
Satelit sen
Dv¥ slzy
Touºím
Nedám si lhát

✦

✦

4:39
8:28
7:07
1:57
1:53
3:55
6:03
3:22
6:15
5:31
5:32
3:08
4:13
4:25
4:47

1:21:57

Nahráno: live 15. £ervna 1979. Praha, klub U Zábranských.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(MC) - Black Point, 1992.
(CD) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥ s programem Zabíja£ka. Vydání vypou²tí
skladbu Four Minutes To Twelve od The Fugs.
Mikolá² Chadima  sax, voc, g
Ladislav Brom  g
Slávek Simon  bg
Mirko Horá£ek  ds
Marta Gotthard-Zelinková  per

D·m £.p. 112/34

Demo | 1978

Nahráno: live 20. kv¥tna 1978. Praha, Lucerna.
Nahráno v rámci 6. Praºských jazzových dn·.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(2CD) - Black Point, 2010. Vydáno spole£n¥ s
nahrávkou Ebonitový samotá°.
Jaroslav Jeroným Neduha  g, voc
Ji°í Mare²  g
Slávek Simon  bg
Petr K°e£an  ds
Mikolá² Chadima  sax, voc
Marta Gotthard-Zelinková  per
1. D·m £.p. 112/34

✦

Strýc Venda
Bum bum bum
Mad¥ra
Lihovar
Budík se mi nelíbí
Krysa°
Den co den
Láva a ²´áva
aj
eský holky

2:43
2:18
3:41
3:16
2:08
4:00
3:21
4:58
3:04
2:26

31:55

Velkom¥sto

Demo | 1979

29:12

29:12

Zabíja£ka

Nahráno: live 15. £ervna 1979. Praha, klub U Zábranských.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(MC) - Black Point, 1993.
(CD) - Black Point, 2019.
Mikolá² Chadima  sax, voc, g
Josef Záruba  g
Slávek Simon  bg
Stanislav Stan¥k  ds
Marta Gotthard-Zelinková  per
Overtura
P°íjezd host·
Chvalosp¥v na prase
Vep°ová zpov¥¤
Zabíjení
ranice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

✦

Demo | 1979

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaro, léto, podzim, zima

Demo | 1979

Nahráno: live prosinec 1979. Praha. Nahráno v
rámci 9. Praºských jazzových dn·.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(2LP) - Globus International, 1991. Vydáno
spole£n¥ s programem Sny obyvatele velkom¥sta.
(2CD) - Black Point, 2001. Vydáno spole£n¥ s
programem Sny obyvatele velkom¥sta.
Mikolá² Chadima  sax, g, tp, voc
Ji°í Radechovský  g
Slávek Simon  bg
Mirko Horá£ek  ds, tp
Marta Gotthard-Zelinková  per
1. Ráno
2. Varování darebák· °editelem výzkumného ústavu
3. Asi, asi, asi...
4. Rozhovor neznámých cizinc·

4:48
5:45
14:07
4:34
8:40
2:31

40:25
50

8:00
10:25
5:20
5:53

29:38

✦ Sny obyvatele velkom¥sta

✦ Hrubý punkový hláska

Demo | 1980

Demo, kompilace | 1987
Vydáno:
(*MC) - Ukrutnost Tapes, 1987.

Nahráno:
✂ kv¥ten 1980. Ond°ejov.
✂ duben 1981. Liberec.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
(2LP) - Globus International, 1991. Vydáno
spole£n¥ s po°adem Velkom¥sto.
(2CD) - Black Point, 2001. Vydáno spole£n¥
s po°adem Velkom¥sto.

7. Libouchec
8. Havran

✦ el sem v£éra dom· p°i²el sem aº

Mikolá² Chadima  sax, g, tp, voc
Ji°í Radechovský  g
Slávek Simon  bg, voc (9)
Mirko Horá£ek  ds, tp
Marta Gotthard-Zelinková  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

V obchodi OZ
Co
Ach není tu není
Chlap a opice
Pod tramvají
Koktavej
Lezem horem lezem dolem
Zabi ho!
Závody ve skoku z Nuselského
mostu
Ho vezou
Zakázali
Ne
Libouchec
Boty vzala
Kaºdej se musí rozhodnout
Amanda
Vjuuureggae
A co d¥dci
Sunshine of your love
Havran

dneska!

Album | 1991
Nahráno: listopad 1990. Praha-Hrn£í°e, studio
Hrn£í°e.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1991.
(CD) - Black Point, 2001.

2:16
4:43
3:26
4:12
3:45
2:49
0:50
1:34
3:58

Jaroslav Jeroným Neduha  voc
Ji°í Ková°  g
Slávek Simon  bg, voc
Jan Land²tof  ds
Ji°í Traub  per, voc
Mikolá² Chadima  sax, voc

2:04
2:01
6:13
1:45
2:22
4:50
2:04
3:57
1:39
2:16
2:47

59:31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

✦ Czech! Till now you were alone

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.

Azbestový gulá²
Plesnivé embryo
Hlava XVII
Krásná muzika
Lopaty
Prasárna
el jsem v£era dom·
Sb¥ra£
Promy²lený v¥ci
Pochybnosti
Kop°ivový blues
Ráj i peklo

Guten tag

Album, kompilace | 1984

2. Zabi ho!

1:26
2:44

4:10

asi 1989 - 1993
Labem
♠
❧

2:46

2:46

Louny, Rakovník, Ústí nad

Zahrada
Sv¥tu knír + 7 nanuk·
Maso

♠❝

5:21
3:55
2:12
4:06
3:19
5:17
3:57
4:24
2:52
4:00
3:43
5:16

48:22

1989
1989
1993

✦ Zahrada

Demo | 1989
Nahráno: 1989.
1. Bondy
51

2:15

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Londýn
ernej nebo bílej
Zahrada
Strojv·dce
Mrtvola
Spoutaní, svobodní
vorcová
Nikdo ji nem¥l rád
Pop°edu pozpátku

✦

2:33
2:47
3:56
2:06
3:10
4:50
1:11
2:11
2:32

27:31

Live Tren£ín
1984
Dedina spieva
1984
?
♠ Demo
▲ Live Bratislava
1985
▲ Live Bratislava
1985
1985
♠ Skú²ka Primaf
1985
♠ Sny v p¯h©ave
♠ Úteky od ºivých
1986
1986
♠ Zelené gitary
1986
♠ 4
♠ Antimydlova opera
1987
♠ AIDS
1987
▲ Live Bratislava
1988
♠ Zobrali sme v²etky m¯tvé body
1988
♠ Undergroundstroj
1989
1990 /
❧ Tren£ianský D#harmonický orchestr
2000
♠ Nová doba so starým obsahom
1990
▲ Live Bratislava
1991
1996
❧ Chór Váºskych Muzikantov
❝
❧ 20 rok· CH.V.M.
1980 - 1990 / 2000
▲
♠

Sv¥tu knír + 7 nanuk·

Demo, kompilace | 1989

Nahráno: live 1989. Sokolka.
15. ernej nebo bílej

✦

2:36

2:36

Maso

✦

Album | 1993
Nahráno: 1993. Praha, studio Újezd.
Vydáno:
(MC) - Rock'n'roll Indians, 1993. Bez skladby
(13).
(CD) - Rock'n'roll Indians, 1993.
Petr Mikulá²ek  g, voc
Libor tech  g
Vlastimil Kubínek  bg
Martin Kubínek  ds
Michal K°e£ek  voc, pzn
Václav Mel£  sax, voc
Jaroslav Je°ábek  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Krysa
Kravice
Zrcadla
Mám a m¥l jsem
Uprost°ed
Maso
K°e£ek
Zví°e
N.O.I.S.E.
Nevnímám
Praha
Jak je to moºný
Zví°e II.

CH.V.M.
1980 - *
❧
▲
❧

Yellow dodo & Co.
Live Tren£ín
Weco 1982

Yellow dodo & Co.

Album | 1981 - 1983 / 2000
Nahráno:
✂ (1-2) live 1981. Tren£ín, Gympelrock.
✂ (3-4) 1981. Tren£ín, hospoda Dzúrikovcov.
✂ (5-7) live 1981. Tren£ín. Nahráno na maturitním plese.
✂ (8-15) 1983. Tren£ín, VM studio.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.
Julius Berith  g, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
Pavol Grman  ks (1,2,5,6,7)
Miroslav Puna  voc (1,2,5,6,7)
Ivan Drgo¬  ks (8-15), voc (8-15)
Roman Olºbut  g (8-15), voc (8-15)

4:50
2:15
2:41
3:00
2:19
3:04
1:56
2:43
2:21
3:37
2:39
3:44
1:23

36:32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tren£ín
1981 - 1983 / 2000
1981
1982 / 2000
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Hazardný hrá£
Trilógia
ierny
Si!
Submission
Disco
Lena
Hazardný hrá£
Umelé hmoty
18:20
Rockeri
Funky v TN
Onká£
Navo¬aná lady
Krivák

5:42
14:10
6:23
4:59
3:53
4:34
3:14
3:45
4:04
2:49
2:53
6:21
2:34
6:00
1:44

1:13:05

✦

Live Tren£ín

✦

Live | 1981
Nahráno: live prosinec 1981. Tren£ín, ZK ROH
Odevné závody. Nahráno na maturitním plese.
Písn¥ (3-5) byly za°azeny na album Yellow dodo
& Co.
Miroslav Puna  voc
Julius Berith  g, voc
ubo² Dzúrik  bg
Rastislav Dobranský  ds
Pavol Grman  ks
1.
2.
3.
4.
5.

Hazardný hrá£
Trilógia
Submission
Disco
Lena

✦

5:26
9:52
3:49
4:31
3:17

26:55

1.
2.
3.
4.
5.

Rockeri
Navo¬aná lady
Onká£
Umelé hmoty
Funky v TN

2:57
7:57
2:56
4:51
6:09

24:50

Dedina spieva

Demo | 1984
Nahráno: live listopad 1984. Bratislava, klub Primaf.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.

Weco 1982

Nahráno:
✂ (1-13) 1982. Tren£ianske Teplice, chata na
Fukavici.
✂ (14-20) 1982. Tren£ín, hospoda Dzurikovcov.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.
Miroslav Puna  voc (1-13)
Ivan Drgo¬  ks, voc (14-20)
Roman Olºbut  g, voc (14-20)
Julius Berith  g, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
Peter Havier  tp (7-13)
Komunálne sluºby
Lena
Banana bonita
akanie na muºov v £iernom
Kladno
Trilógia
ierny
EKG
Pod kolesom
Pod kolesom
Nový cadillac
Submission
Si!
Lena
Ja som chlapec
Krivák
Bez mena
Pepa Pepa king
Za´ali sekerku
Brav£ové

Nahráno: live 14. £ervna 1984. Tren£ín, kino
Hviezda.

✦

Album | 1982 / 2000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Live Tren£ín

Live | 1984

3:35
3:36
4:25
2:29
3:08
12:15
8:46
0:53
3:08
1:47
2:19
3:01
4:31
2:32
1:53
1:38
4:31
2:10
2:22
1:15

1:10:14

Miroslav Puna  voc
Ivan Drgo¬  ks, voc
Julius Berith  g, voc, fuj (6)
Roman Olºbut  g, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Úvod
Umelé hmoty
EKG
Hazardný hrá£
Sloboda
Za´ali sekerku
Ja som chlapec
Rockeri
Underground
Brav£ové
Lena
Kladivo
Krivák
18:20
Pod kolesom
Pepa Pepa king
Sloboda II
Bez mena
Harmasan
Onká£
Funky v TN
Hazardný hrá£

✦

1:19
3:36
3:05
5:10
3:52
3:21
2:35
3:35
3:54
2:17
3:39
5:06
2:06
2:56
2:38
2:54
3:31
3:25
1:57
3:00
6:17
4:00

1:14:13

Demo

Demo | ?
Nahráno: asi 1984.
1. Hazardný hrá£
2. 18:20
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6:17
2:41

3.
4.
5.
6.
7.

Rockeri
Krivák
Pepa Pepa king
Brav£ové
Pod kolesom

✦ Skú²ka Primaf

6:04
1:40
2:12
1:05
2:01

22:00

Demo | 1985

Nahráno: asi 1985. Bratislava, klub Primaf.

✦ Live Bratislava
Live | 1985

Nahráno: live 4. kv¥tna 1985. Bratislava, klub
Primaf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harmasan
Kladivo
Love 85
Brav£ové
Minulos´
Sloboda II
Had Hugo

1:23
3:57
2:04
1:09
1:40
2:59
1:06

14:18

4:07
3:37
2:50
3:28
3:12
3:02
6:23
3:42
0:37

30:58

Demo | 1985

Nahráno: live 5. listopadu 1985. Bratislava, klub
Primaf.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.

Live | 1985

Nahráno: live 1985. Bratislava, vysoko²kolské koleje v Mlynskej doline.
Hazardný hrá£
Bez mena
Za´ali sekerku
Krivák
Pepa Pepa king
Rockeri
Funky v TN
Ja som chlapec
Umelé hmoty
Pod kolesom
Navo¬aná lady
EKG
18:20
Harmasan
Kladivo
Lena
Sloboda
Love 85
Brav£ové
Minulos´
Sloboda II
Had Hugo
Zemegula
Zobrali sme v²etky m¯tve body
Underground
Panika
Najrad²ej chce²
Zobrali sme v²etky m¯tve body

Mu²ia politika
Zamilovala sa do m¯tvého
Zamilovala sa do m¯tvého
TBC
Zdrapy
Zdrapy
Pri £itani Omara
alej
Hot dog

✦ Sny v p¯h©ave

✦ Live Bratislava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4:46
3:46
1:49
1:54
2:33
2:37
6:22
2:44
3:15
2:19
3:52
1:45
2:56
1:45
3:10
3:13
2:27
2:17
1:11
1:43
0:00
5:27
2:36
3:19
3:05
4:52
2:58
4:34

1:23:15

Julius Berith  g, voc
Roman Olºbut  g, voc, sax (3)
Ivan Drgo¬  ks, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
Roman Dzúrik  sax
Daniel Pa²t¥ka  sax
Ján Julény  pila (11), pzn
Marián Kulich  vln, kl (10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Úvod
Val£eky a ²robiky
Zdrapy
Umelé hmoty
Lena
Sloboda
Underground
Love 85
Had Hugo
Zemegula
TBC
Zobrali sme v²etky m¯tve body
Minulos´
Sloboda II
Blázon je krá©
Harmasan
Kladivo
Mu²ia politika
Hot dog
alej
Zamilovala sa do m¯tvého
Rockeri
Hazardný hrá£

4:27
0:38
3:27
4:43
3:58
2:42
3:32
2:47
4:36
2:11
4:35
3:23
1:46
3:01
3:21
1:21
3:50
2:09
2:07
3:23
3:28
2:43
3:49

1:11:57

✦

(CD) - Fukkavica Records, 2000. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou AIDS.

Úteky od ºivých

Demo | 1986
Nahráno:
✂ (1-6) léto 1985. Tren£ianske Teplice, chata na
Fukavici.
✂ (7) listopad 1985. Bratislava, studio v klubu
Primaf.
✂ (8-14) live 1985. Bratislava, klub Primaf.
✂ (15) 1985. Tren£ín, byt Dz·rikovcov.
✂ (16) live 1986. Bratislava, tudentský domov
Mladá garda.
✂ (17) live 1984. Tren£ín.
✂ (18-21) 1984. Bratislava, studio v klubu Primaf.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.

Carmen
alej
Hot dog
Blázon je krá©
Ruská romanca
Zdrapy
Pri £itani Omara
Panika
Hojlasa Hajlgulm
Dennodenne
Stolica
ialené sanatórium
Najrad²ej chce²
Psychopunk
Kontrasty
Had Hugo
Navo¬aná lady
Minulos´
Na lúke
Zamilovala sa do m¯tvého
TBC

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nebudujem
Aº sem nás dohnali
Zelená garda
Ako, kade, kam?
Zelené svine
Svitá
aºký ²edý mrak
Utiekla svi¬a

✦

Julius Berith  g, voc, ks (14)
Ivan Drgo¬  ks, voc, bg (14)
Roman Olºbut  g, voc (6-21)
ubo² Dzúrik  bg, voc, g (14)
Rastislav Dobranský  ds
Hilda Gava£ová  voc (10-12)
Roman Dzúrik  voc (15), sax (16,20,21)
Ján Julény  pzn (10-12,16,20,21)
Marián Kulich  kl (16), vln (20,21)
Daniel Pa²t¥ka  sax (16,20,21)
Katarína Dzúriková  tria (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Julius Berith  g, voc
Ivan Drgo¬  ks
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
5:23
5:38
4:50
2:38
1:52
5:23
3:56
3:55

33:35

4

Demo | 1986
Nahráno:
✂ (1-18) 1986. Tren£ianske Teplice, chata na
Fukavici.
✂ (19-20) live 1988. Bratislava, tudentský domov Mladá garda.
✂ (21-22) 1991. Tren£ín, studio domu ZSSP.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.
Miroslav Puna  voc
Julius Berith  g, voc
Ivan Drgo¬  ks, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc, g (3)
Rastislav Dobranský  ds
Ján Korienek  g (9)
Juraj Zorni£ka  ds (9)
Katarína Dzúriková  °eht, per (3)
Ján Julény  voc (4), pzn, bg (3), per
Roman Dzúrik  vln (19,20)
Marián Kulich  vln (19,20)
Ivan Masarik  vln (19,20)
Peter Kohout  kl (19,20)
Daniel Pa²t¥ka  sax (19,20)
Gabriela Palová   (9)
Peter Sedlák  vlc (9)

3:21
6:04
2:17
4:11
3:40
3:01
6:25
3:11
0:13
1:54
1:45
3:26
2:03
0:54
3:48
4:42
6:46
4:08
2:49
2:54
3:36

1:11:08

Zelené gitary

Demo | 1986
Nahráno: zá°í 1986. Tren£ianske Teplice, chata
na Fukavici.
Vydáno:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dialóg
Po£íta£e
Vzduch
Strach zo smrti
Plesniví starci
Galeje
Z plných p©úc
Mucha
akanie na Godota
Prechádzky po cintoríne
Pravda
Budúcnos´
Zemegula
Bodliak
Blázon
Bý£ie o£i

11:57
9:13
4:43
4:33
2:15
3:57
2:03
6:58
5:45
5:28
2:32
4:18
5:01
6:03
1:58
6:05

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Na dia©nici
Psycho - Láli pap
AIDS fóbia
Neprajníci zo západu
Big beat
Minimal

✦

Miroslav Puna  voc
Julius Berith  g, voc, vlc (1)
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
Roman Dzúrik  vln
Peter Havier  tp (2)

8:51
4:25
4:11
6:51
8:01
11:33

2:06:41

Antimydlova opera

Demo | 1987
Nahráno:
✂ (1-9) 9. srpna 1987. Tren£ianske Teplice,
chata na Fukavici.
✂ (10-14) live 1991. Bratislava, klub Elam.
✂ (15) 1992. Tren£ín, soukromé studio.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.
Miroslav Puna  voc
Julius Berith  g, voc
Ivan Drgo¬  ks, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
Ján Korienek  g (15)
Daniel Pa²t¥ka  sax (1-9)
Peter Kohout  sax (10-13)
Ivan Masarik  vln, voc (10-15)
Roman Dzúrik  vln (1-9)
Peter Sedlák  vlc (10-14)
Juraj Zorni£ka  per (10-14)
Gabriela Palová   (15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

So mnou sa
Na²i zlatí chlapci
Cudzinec si a £i rodák
Hlupák v zoo
Vojenská strava
Ko©ko má² rokov?
Na²a láska
alej
Antimydlová opera
Svedomie
Rozum
Dramatik
Koridor
Mu²ia politika
Pravda

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erotika - sklerotika
Diev£atá
Hromadná doprava
Povinné o£kovanie
Dovolí² mi dotýka´ sa ...
Realizuj !!!
Kamaráti
Chlapci z Ázie

✦

6:14
2:39
6:29
3:17
3:54
4:31
2:50
9:19

39:13

Live Bratislava

Live | 1988
Nahráno: live 1988. Bratislava, tudentský domov Mladá garda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3:54
6:19
5:21
5:03
3:18
3:31
4:17
5:23
4:33
6:22
0:23
2:40
3:08
3:21
3:41

1:01:14

Zamilovala sa do m¯tvého
Zobrali sme v²etky m¯tve body
So mnou sa
Sloboda
AIDS fóbia
Neprajníci zo západu
Pod kolesom
Hazardný hrá£
Váºná hudba
as
Udanie

✦

2:08
3:36
2:02
2:06
5:07
7:55
3:37
3:52
3:53
6:21
3:23

44:00

Zobrali sme v²etky m¯tvé body

Demo | 1988
Nahráno: 1988. Tren£ín, studio ZK Odeva.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000. Sou£ástí tohoto vydání jsou i ºivé nahrávky z 14. £ervna
1984 v kin¥ Hviezda v Tren£ín¥ a z listopadu
1985 v klubu Unic v Bratislav¥.
Julius Berith  g, voc
Ivan Drgo¬  ks, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
Roman Dzúrik  vln, voc
Peter Kohout  kl, sax
Marián Kulich  vln, voc
Ivan Masarik  vln, voc
Daniel Pa²t¥ka  pila (4)

AIDS

Demo | 1987
Nahráno: 7. listopadu 1987. Tren£ianske Teplice,
chata na Fukavici. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou
Zelené gitary.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.
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1.
2.
3.
4.
5.

Kladivo
Mu²ia politika
Vojenská strava
TBC
Underground

4:18
3:36
2:54
3:53
3:03

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chameleón
So mnou sa
alej
Zdrapy
Love 85
Zobrali sme v²etky m¯tve body
Udanie

✦

10.
11.
12.
13.

5:53
2:24
5:11
3:18
2:20
3:35
2:23

42:48

✦

3:54
2:05
3:40
3:17
2:35
4:31
3:43
3:55
5:00
4:15
3:24
5:31
5:54
3:14

54:58

18:20
Sloboda
iarlivý
Zvú£ka R·ºového pantera
Svedomie
Bunker
Nechcem ºi´ len preto
Naopak
iarlivý
Blúdenie
Bunker
Zamilovala sa do m¯tvého

3:24
2:27
6:44
2:11
8:56
4:00
4:35
2:58
5:20
3:07
3:26
1:38

48:46

Live Bratislava

Nahráno: live 21. b°ezna 1991. Bratislava, klub
Elám.

Album | 1990 / 2000

Nahráno:
✂ (1-6) 1990. Tren£ín, studio Strany svobody.
✂ (7-13) live léto 1990. Tren£ín, d·m ZSSP.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000. V²echny
písn¥ na obale CD jsou uvedeny pod názvem
No name.
Julius Berith  g (1-6)
Peter Sedlák  vlc, ks
ubo² Dzúrik  bg
Juraj Zorni£ka  ds
Peter Kohout  sax, bg (4)
Martin Be¤at²  g (7-13)
name
name
name
name
name
name
name
name
name

Nová doba so starým obsahom

Live | 1991

Tren£ianský D#harmonický orchestr

No
No
No
No
No
No
No
No
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

✦

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5:07
3:26
3:47
0:22

56:59

Nahráno:
✂ 1990. Tren£ín, kino Hviezda.
✂ 1990. Tren£ín, Mierové námestí, zku²ebna.

Nahráno: 23. listopadu 1989. Tren£ín, zku²ebna.
Gulá² tu má²
Stroj
Pochodová
Minimalman
Godot
V úli
tudentská výzva
Vyhlásenie radových komunistov
Na vlastné riziko
V praxi
Pravda pí²e
Ako ¤alej
Na záver
A je to tu

name
name
name
name

Demo | 1990

Undergroundstroj

Demo | 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

No
No
No
No

7:37
2:24
8:44
5:45
3:21
4:20
3:48
5:20
2:58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zvu£ení
Nechcem ºi´ len preto
Hazardný hrá£
Brav£ové
Krivák
Svedomie
So mnou sa
akanie na Godota
Zamilovala sa do m¯tvého
Dramatik
iarlivý
Sloboda
Blúdenie
Mu²ia politika
Koridor
Gulá² tu má²

✦

Chór Váºskych Muzikantov

Album | 1996

Nahráno: 1996. Studio Kuvik.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 1996.
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3:45
4:36
4:10
1:31
1:40
7:25
2:15
2:53
8:38
3:12
6:02
2:47
3:18
3:40
3:43
2:47

1:02:22

✦

Julius Berith  g
Ivan Drgo¬  ks, voc
ubo² Dzúrik  bg, voc
Rastislav Dobranský  ds
Peter Kohout  tsax, bsax, kl, sb
Ivan Masarik  voc, vln
Gabriela Palová  
Lenka ipláková  
Peter Sedlák  vlc
Peter Kohout Sr.  pzn
Juraj Zorni£ka  per (10-16)
Roman Dzúrik  vln (2-9)
Marián Kulich  vln (2-9)
Peter Ka²£ák  vln (17)
Michal Ka²£ák  vln (17)
Rastislav Kubica  sax (17)
Roman Olºbut  sax, voc, g (17)
Jana Masariková  sb (8,9)

Nahráno: live 1991. Litom¥°ice.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.
Leo² Noha  voc
Gabriela Petrºílková  voc
Ji°í Vysocký  g
Ji°í Marks  bg
imon Hole²ta  ds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chameleón
Vojenská strava
TBC
Kladivo
Zobrali sme v²etky m¯tve body
Zamilovala sa do m¯tvého
So mnou sa

8.

akanie na Godota

3:48

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

alej
Bunker
Nechcem ºi´ len preto
Naopak
Blúdenie
18:20
Sloboda

4:08
4:04
4:39
3:03
3:14
3:48
2:56

4:14
2:26
4:06
3:51
3:22
4:50
2:13

16. iarlivý
17. Mu²ia politika

✦

1.
2.
3.

Klí²´ata
Bohou²ek
K°emílek

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

erý
Piti piti pa
Deta²ovaný domov
Ubohá
Veselá
Ginzberk
Na ruském kole

✦
26.
27.
28.
29.

6:50
3:12

1:04:44

▲

Demo
Live Hlinná

To je
Má² cos cht¥l
22
Do strun

4:54
7:05
2:07
5:09

19:15

1988 - 1990
Live Tova£ov

✦

Haví°ov
1989

Live Tova£ov

Live | 1989

Nahráno: live 28. ledna 1989. Tova£ov. Nahráno
v rámci festivalu Hudba správných hoch·.
Vydáno:
(*4CD) - Klikoto£ Records, 2003. Vydáno jako
kompletní nahrávka v²ech kapel pod názvem
Hudba správných hoch· - Velká Morava 1989.

3:22
4:01
2:41
4:35

14:39

Floyd  voc
Vilém Gawro¬  velký buben
Lumír Salzman  £inel
Pavel Keller  malý buben
Antonín Kone²  bomb
Bohuslav e£otka  tp

Invalidní d·chod

♠♠❝

Live Hlinná

Kmochova paralýza

Nahráno: 1980 - 1990. P°ikládáno voln¥ ke vstupence na koncert 20 rok· skupiny CH.V.M.
Jedná se o výb¥r z nahrávek z let (2-5) 1983 1990, (6-8) 1980, (9-14) 1986, (15-20) 1984, (2123) 1983 a (24) 1981.

1989 - 1999

2:49
4:45
2:30
3:03
3:20
2:57
3:22

35:35

Nahráno: live 5. £ervna 1993. Hlinná u Litom¥°ic.

20 rok· CH.V.M.

Underground
Umelé hmoty
Plesniví starci
Nechcem ºi´ len preto

4:00
4:58
3:51

Demo, kompilace | 1993

Album, kompilace | 1980 - 1990 / 2000

2.
3.
4.
5.

Demo

Demo | 1991

Litom¥°ice

1991
1993
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✦ Svobodu krtk·m

Ivo² Pe²ák  tp
Radek Kiss  sax
Radek Foniok  kl
Simona  tanec
Pavlína  tanec
Nina  tanec
Tomá² Rudolf  tanec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demo, kompilace | 1989

Nahráno: live 1989. Kolence.

Pro£ ten m·j syná£ek
Instrumental
Pec nám spadla
Uº troub¥jí
Polka
Gen Valachen gen
Pod na²imi okny
Tova£ov

12. ?
13. Udusím t¥ v ²eru st¥n
14. Podnapilé Vinohrady

3:17
3:35
3:43
3:36
1:55
1:55
2:16
3:48

24:05

Luncheon meat

▲

Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn
1988 - 1992

▲♠❝
♠❝
✦ Live Dasnice

1988
1989
1989

1988

?
?
Byrokratická
?
?
Propaganda
?
?

2:41
1:43
3:04
2:04
2:20
1:32
2:35
2:10

18:09

MCH Band

Ji°í Fiala  voc
Mirka Necká°ová  voc
Milan Vopálka  g, voc
Ond°ej Horák  bg
Jarmila Pálenská  ds

1982 - *

5:07
4:41
1:25
3:04
6:29

20:46

✦ Sv¥tu knír + 7 nanuk·

♠♠
▲▲❧❝
♠♠
♠❧
✦ Krokodlak

Krokodlak
Jsme zdrávi a da°í se nám dob°e
Czech! Till now you were alone
Live Bratislava
Live Olomouc
198Four Well ?!
Gorleben
Es reut mich f...
Gib Acht!!!

Demo | 1982

Demo, kompilace | 1989

Nahráno: zá°í 1982. Domácí studio.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1982.

Nahráno: live 1989. Sokolka.
5. erný sen
6. Miluju tebe a Lenina

✦ Live Dasnice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nahráno: live 20. února 1988. Dasnice.

Podnapilé Vinohrady
Brouci
?
Alkohol z vodovodu
Brouci

Live Dasnice

Nahráno: live 20. února 1988. Dasnice.

Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.

kolem 1988

Live | 1988

Mariánské Lázn¥

Live Dasnice
Sv¥tu knír + 7 nanuk·
Svobodu krtk·m

3:20
2:33
4:23

10:16

Mikolá² Chadima  sax, voc
Pavel Richter  g, voc
Lubo² Fidler  bg, sax
Ivan Pavl·  ds
Franti²ek Skála  per, ds

2:22
2:20

4:42
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Praha
1982
1983
1984
1984
1988
1985
1986
1988
1993

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pydlisyn
Peklo
Krokodlak
Hobit
Vejce
Král hromady

✦

✦

2:07
3:42
12:10
7:17
4:43
4:19

34:18

Nahráno: live 15. prosince 1988. Olomouc, Slovanský d·m.
1.
2.
3.
4.
5.

Jsme zdrávi a da°í se nám dob°e

Demo | 1983

Nahráno: 1983.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1983.

Prasinec
Procházka kolem pivovaru
Ma²kara na v¥tvi
Prej ho°í Národní divadlo
Viselci
Truppen marschieren bei Nacht
Kdo ví ...

✦

198Four Well ?!

Nahráno: 1984 a 1985.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1985.
Mikolá² Chadima  sax, g, ds, voc
Jind°ich Biskup  ds, sax
Martin Klapper  per, ds, sax, voc
Vlastimil Marek  per, pzn

5:55
8:21
5:14
4:23
6:16
6:27
4:02

40:38

1.
2.
3.
4.
5.

Vylezl do t°etího patra
198Orwell
Oddych
Nejlépe pozná² p°ítele
Beseda

Czech! Till now you were alone

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
13. Kdo ví ...

✦

10:57
12:42
2:04
5:26
1:56

33:05

Gorleben

Demo | 1986

Nahráno: dubnu - kv¥ten 1986.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1986.
Mikolá² Chadima  sax, g, voc
Slávek Simon  bg, voc
Vlastimil Marek  per

3:31

3:31

Live Bratislava

Live | 1984

Nahráno: live 8. prosince 1984. Bratislava, klub
Primaf.
Mikolá² Chadima  g, bg, sax, per
Jind°ich Biskup  sax, kl, per, bg
Jan Limburský  ds
1. ást 1.
2. ást 2.

11:16
13:09
5:58
12:59
3:27

46:49

Demo | 1985

Album, kompilace | 1984

✦

Nein Ich werde nicht aufgeben
Tag um Tag
Kone£n¥ ve£er
Die Welt ist voll Gute
Biester

✦

Mikolá² Chadima  sax, voc
Tomá² Volák  ks
Jan Ivan Wünsch  bg
Franti²ek Skála  per
Petr Kumandºas  ds
Vladimír D¥dek  pzn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Live Olomouc

Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.

Milosrdný samaritán
Ved°iny
Klekání
Leicht - Leº
Gorleben

✦

3:52
4:43
3:26
6:07
20:58

39:06

Es reut mich f...

Demo | 1988

34:01
22:22

56:23

Nahráno: 25 - 27 února, 12. a 17. kv¥tna a 28. °íjna 1988.
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Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1989.
(2LP) - Globus International, 1990.

(CD) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥
s ostatními nahrávkami kapely pod názvem Je
t°eba si zvykat / Vlhkost v no£ním autobusu.
Václav Stádník  g, ks, voc
Jáchym Topol  voc
Vojt¥ch Stádník  bg
Martin Socha  ds
Viktor Karlík  vln, voc
Vít Kremli£ka  tp, voc
Vít Brukner  ks, vibr
Tomá² Schilla  vlc

Mikolá² Chadima  sax, g, voc
Vladimír Helebrant  ks
Slávek Simon  bg, voc
Antonín Korb  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nein Ich werde nicht aufgeben
Wir werdende
Kone£n¥ ve£er
Tag um Tag
Feiling
Wer heimgeht tut gut
Biester
Es gibt nur einige
Sie achzende Puppe
Die Welt ist voll Gute

✦

12:09
6:56
4:25
12:21
3:44
8:03
3:28
6:13
4:15
9:21

1:10:55

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do háku
Jednou takhle k ránu
Bílý stehna
Srdce je zvon
Pupava
Kv¥tiny
Doteky tvý k·ºe
Je t°eba si zvykat

✦

Gib Acht!!!

Album | 1993

1:55
2:58
2:10
1:20
4:10
1:52
3:04
1:28

18:57

Je t°eba si zvykat II

Album | 1986 / 1999

Nahráno: 15. - 25. b°ezna 1993. Praha, studio
Sokit.
Vydáno:
(MC) - Monitor, 1993.
(CD) - Monitor, 1993.
Mikolá² Chadima  sax, g, voc
Vladimír Helebrant  ks, voc
Martin Schneider  bg
Hynek Schneider  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gib acht
der Bruller
die Kremation
Zabi ho
der Schwatz
Proºili
V salónním kupé
Alles ist aus

Národní t°ída
❧❧
❧

1982 - 1986

Je t°eba si zvykat I
Je t°eba si zvykat II
Vlhkost v no£ním autobuse

✦

Nahráno: 1986. Praha-B°evnov, soukromé studio
u Hochmanových.
Vydáno:
(CD) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥
s ostatními nahrávkami kapely pod názvem Je
t°eba si zvykat / Vlhkost v no£ním autobusu.
Václav Stádník  g, ks, voc
Jáchym Topol  voc
Vojt¥ch Stádník  bg
Martin Socha  ds
Viktor Karlík  vln, voc
Vít Kremli£ka  tp, voc
Vít Brukner  ks, vibr
Tomá² Schilla  vlc
Josef H°eben  tp, g

5:14
8:34
5:45
2:23
6:36
6:24
4:47
6:35

46:18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Do háku
Doteky tvý k·ºe
Pupava
Kv¥tiny
M¥l jsem chlap· p¥t
Zepredu i zezadu
Je t°eba si zvykat

Praha
1982 / 1999
1986 / 1999
1986 / 1999

✦

2:45
3:00
3:54
1:48
1:57
3:50
1:33

18:47

Vlhkost v no£ním autobuse

Album | 1986 / 1999

Nahráno: 1986. Praha-B°evnov, soukromé studio
u Hochmanových.
Vydáno:
(CD) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥
s ostatními nahrávkami kapely pod názvem Je
t°eba si zvykat / Vlhkost v no£ním autobusu.

Je t°eba si zvykat I

Album | 1982 / 1999

Nahráno: live 1982. Koso°.
Vydáno:
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Václav Stádník  g, ks, voc
Jáchym Topol  voc
Vojt¥ch Stádník  bg
Martin Socha  ds
Viktor Karlík  vln, voc
Vít Kremli£ka  tp, voc
Vít Brukner  ks, vibr
Tomá² Schilla  vlc
Josef H°eben  tp, g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klid
Stop
Vlhkost
Noty pro podzimmí bytost
Kyselina
Nejsem temný
V adresá°i
Milá£ek lásky

✦

Nahráno:
✂ (1-10) live 30. £ervna 1980. Praha, Stará
zbrojnice.
✂ (11-12) 1982. Praha, byt Ji°ího Michálka.
✂ (13-16) 1988. Praha, studio Hostiva°.
✂ (17) live 22. prosince 1989.
Vydáno:
(CD) - Guerilla Records, 2005.

3:52
3:09
3:44
4:17
3:01
4:03
3:02
3:06

28:14

Ivan Procházka  voc, ks (13-17), har (11,12)
J. H. Krchovský  voc (11,12), g (11,12), sax (110)
Jaroslav Fensterer  voc (11-17), g (1-10,13-17),
g (11,12)
Ji°í Michálek  voc (11-17), ds
Petr Fukan  g (17)
Ji°í Jelínek  bg (1-10,13-17)

Núdzový východ

1987
❧

Kulturný atentát
✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Levice
1987 / 2000

Kulturný atentát

Album | 1987 / 2000
Nahráno: kv¥ten 1987. Letice, Vojenský útvar
Letice, zku²ebna.
Vydáno:
(CD) - Fukkavica Records, 2000.

14.
15.
16.
17.

Eduard Le²ko  voc
Svätopluk Dufek  g
ubo² Dzúrik  bg
Peter Ve©ký  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

el pro krev
Bleskem do hlavy
patná v¥c
Kameny valícího se hromu
Dar
Kvílení pro Carla S.
Moucha v ranním piv¥
Manºelské blues
Blues chladného rána
Lunapark v hlav¥
Seznam nezbytností
Probuzení
Nezabije²
Velká chlpatá vize zla

O.P.N.
1980 - 1989
❧

Procházka urnovým hájem

Album | 1980 - 1989 / 2005

5:39
4:33
3:28
2:49
3:56
3:51
2:21
7:28
3:37
3:43
3:05
2:31
3:15
2:50

53:06

Idylka pozdního ve£era II.
Cosi
Procházka urnovým hájem
Ti²e
Mloci
Zdravá kritika
Pochod touhy
Baºina zrádná
No£ní m·ry
Kajman blues
Ryby
K°ídla
Cesta spravedlivého je cestou
k°íºe
Malá astra
1. autentická
Ti²e
Kajman blues

Odváºná srdce
20. pol. 80. let

Demo

♠

✦

2:37
3:05
4:22
4:35
1:55
3:33
1:56
6:36
2:50
3:38
14:48
1:17
7:17
7:35
4:26
4:07
3:37

1:18:14

Praha
?

Demo

Demo | ?
Vydáno:
(*MC) - Corrosive Tapes, Vydáno spole£n¥ s
kapelou Parta Brusi£e Karhana.

Praha

Procházka urnovým hájem 1980 - 1989 / 2005
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

?
?
?
?
?
?

4:08
3:22
2:21
0:41
3:46
4:23

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

?
?
?
?
?
?
?
?

Orchestr bissext
♠♠
♠▲

1986 - 1990

Rock X
Folk Y
Die Ziege und Mravenec
Live

✦ Rock X

Ji°í Zelenka  g, voc
Pavel karýd  g, voc
Stanislav Rampas  acc
Jarka Bene²ová  per, voc
Martin Distl  tamb
Pavel Markvart  tamb
Markéta Proke²ová  

5:04
5:16
3:44
4:13
0:20
2:04
0:48
4:30

44:40

atec
1987
1987
1988
1990

Nahráno: 1987. Domácí studio Fecal tank.
Vydáno:
(*MC) - Fecal Records, 1987.
(2CD) - Guerilla Records, 2001. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Folk Y, Die Ziege und Mravenec a Live 1990 pod názvem Prokapaný £as.
Ji°í Zelenka  g, sax
Martin Distl  g
Václav Kuna  g
Pavel karýd  bg
Jarka Bene²ová  ds
Martin Ko²tial  tp, tb, pzn
Ekrazit
V²echno roztálo
Rock X
Anarchist· den
Kondom
istá láska
Piva°ská
Manºelství
Projevy pana Jakla
Po£así

S mojí milou
Zpov¥¤ lampasákova
?
Moje milá
?
Severní echy
Mám strach
V aparátu
Mao

✦ Die Ziege und Mravenec

3:11
3:08
2:00
1:49
4:47
2:07
4:26
4:19
3:40

29:27

Demo | 1988

Demo | 1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3:41
3:28
2:15
4:31
1:15
3:39
2:56
2:49
5:17
2:33

32:24

Nahráno: 1988. Domácí studio Fecal tank.
Vydáno:
(*MC) - Fecal Records, 1988.
(2CD) - Guerilla Records, 2001. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Rock X, Folk Y a Live 1990
pod názvem Prokapaný £as.
Ji°í Zelenka  sax
Vladimír Odehnal  kl, voc
Antonín Jirásek  ks
Pavel karýd  bg
Jarka Bene²ová  ds
Michal Rudolf  ds, vibr
Václav Kuna  g
Martin Ko²tial  tp, voc
1. Koza a mravenec
2. Nohy
3. O tom, jak m·ºe být na sv¥t¥
smutno
4. vach´ák
5. Podzimní vítr
6. Láska a ºaludek
7. P.S. in memory
8. Sám muº a rádio
9. Starý p°ítel mi radí
10. Milá£ku?
11. Odpolední procházka
12. Porada pro náro£né
13. Prokapaný £as
14. Nohy

✦ Folk Y

Demo | 1987

Nahráno: 1987. Domácí studio Fecal tank.
Vydáno:
(*MC) - Fecal Records, 1987.
(2CD) - Guerilla Records, 2001. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Rock X, Die Ziege und
Mravenec a Live 1990 pod názvem Prokapaný
£as. V tomto vydání jsou vypu²t¥ny písn¥
(3,5).
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✦ Live

2:33
3:09
1:35
2:37
2:41
3:40
5:46
6:50
1:39
3:40
7:04
2:03
1:03
3:11

47:31

Live | 1990

Nahráno: live 13. £ervna 1990. Louny, sál Bará£nické rychty.
Vydáno:

(2CD) - Guerilla Records, 2001. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Rock X, Folk Y a Die Ziege
und Mravenec pod názvem Prokapaný £as.

1968 - *

Ji°í Zelenka  sax, voc
Pavel karýd  bg, voc
Vladimír Odehnal  kl, voc
Stanislav Rampas  g
Radek tanc  ds
Martin Ko²tial  tp, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

❧

2:28
2:26
3:45
2:38
2:30
2:56
7:04
2:01
1:39
4:06

31:33

✦

Demo
✦

P°íbram
?

Demo

Demo | ?
Nahráno: 1984 nebo 1985.
Vydáno:
(*MC) - Corrosive Tapes, Vydáno spole£n¥
s kapelou Odváºná srdce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

2002
2006
1997
1974
2000
2000
1998
1992
2002
1992
2001
1992

Muº bez u²í

Album | 1969 - 1972 / 2002

Parta brusi£e Karhana
♠

Praha

Muº bez u²í
1969 - 1972 /
Do lesí£ka na £ekanou
1973 /
1973 - 1975 /
❧ Voºralej jak slíva
❧ Egon Bondy's happy hearts club banned
/ 2001
1976 - 1977 /
❧ Ach to státu hanobení
1977 - 1982 /
❧ Kolejnice duní
❧ Pa²ijové hry velikono£ní
1978 /
1979 /
❧ Jak bude po smrti
1981 /
❧ Co znamená vésti kon¥
❧ Hov¥zí poráºka
1983 - 1984 /
❧ P·lno£ní my²
1985 /
❧ Bez oh¬· je underground
❧

Piva°ská
Ekrazit
Milá£ku?
Nový Zéland
vach´ák
Manºelství
Odpolední procházka
Rock X
Starý p°ítel mi radí
erná ºárovka

1984 - 1985

Plastic People of the Universe

Nahráno:
✂ (1-3) live 6. kv¥tna 1969. Praha-Smíchov,
D·m kultury.
✂ (4) live prosinec 1969. Horom¥°ice, sál
U Kubr·.
✂ (5-6) live 26. února 1971. Praha-Smíchov,
Music f Club.
✂ (7-8) live 11. prosinec 1971. Praha-Slivenec.
✂ (9) live 24. £erven 1972. Zru£ nad Sázavou,
Spole£enský d·m.
✂ (10-18) live 29. £ervna 1972. Praha-Kr£, Závodní klub KD Polovodi£e.
Vydáno:
(CD) - Globus International, 2002.
Milan Hlavsa  bg, voc (10,15), sb
Michal Jernek  kl (1-4), harm (1), voc (1-4)
Paul Wilson  g (6,12), tamb (5), harm (10), koo
(11), voc (5,6,11-13)
Josef Janí£ek  g (4-6,8), klf (10-15), voc
(6,8,14), sb (4,5,12)
Ji°í tevich  g, sb (1,3,4)
Ji°í Kabe²  vln
Jan Jílek  tp (11,14,15)
Pavel Zeman  ds, trubicové zvony (8)

2:10
2:21
4:07
1:50
2:49
2:04
1:02
2:22
1:53
1:13
1:55
0:20
3:21
1:41
1:12
2:14
1:22
0:15
1:34
1:31
0:10
1:27
3:47

42:40

1. The Universe Symphony And Melody About Plastic Doctor (Part
1)
2. Muº bez u²í
3. The Universe Symphony And Melody About Plastic Doctor (Part
2)
4. The Sun (fragment)
5. Rosie Rottencrotch
6. The Song of Fafejta Bird About
Two Unearthly Worlds
7. Magor umrav¬uje publikum ve
Slivenci
8. Never Seek To Tell Thy Love
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11:58
3:22
0:36
1:19
3:52
4:53
1:45
3:07

9. Magor umrav¬uje publikum ve
Zru£i nad Sázavou
10. Magor uvádí koncert v Praze Kr£i v roce 1972
11. Indian Hay
12. R·ºe a mrtví
13. Fairy Queen
14. The Tyger
15. Magor informuje o incidentu s PS
VB
16. Na sosnové v¥tvi
17. Fuddle Duddle Osh Kosh
18. Magor se lou£í s publikem na koncert¥ v Praze - Kr£i v roce 1972

0:28

Vydáno:
(CD) - Globus International, 1997.

2:58

Milan Hlavsa  bg (1,2,4-8,10-14,16,17), voc (111,13,14,16,17),  (3)
Josef Janí£ek  g (1,2,4-5,8,10-14,16,17), voc
(1,4,10,12,13,17), ks (6,7,9,14), lesr (3)
Ji°í Kabe²  vln (1,2,4-8,10,12-14,16,17), ther
(7,11,13),  (3), hrací mlýn (7), voc (9)
Vratislav Brabenec  sax (1,4-6,8,10-12,14,17),
koo (2), suz (3), voc (11,16)
Ji°í ula  ds (1-8,10-14)
Jaroslav Voºniak  ds (16,17)

7:11
8:18
7:33
6:41
0:40
4:15
7:50
0:44

1:17:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NF 811
Jaro léto podzim zima
Dvacet
R·ºe a mrtví
My Guitar
Má milá je jako jabko
Angel's Hair
Voºralej jak slíva
Jó - to se ti to spí
Já a Mike
Traktory
Francovka
Pr²í pr²í
Má milá je jako jabko
Magor uvadi koncert v Mokropsech
16. V£era v ned¥li
17. Mír

✦ Do lesí£ka na £ekanou

Album | 1973 / 2006
Nahráno: live 1. prosince 1973. Vele¬.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2006.
Milan Hlavsa  bg, voc
Josef Janí£ek  g, voc
Ji°í ula  ds
Vratislav Brabenec  sax
Ji°í Kabe²  vln, ther, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Anti
Do lesí£ka na £ekanou
Kohoutova kometa
MGM
Ranní ptá£e
Francovka
Podivuhodný mandarin
Epitaf
R·ºe a mrtví
Jaro léto podzim zima
My Guitar
Ballerina
NF 811
Má milá je jako jabko
NF 812
Angel's Hair
Kohoutova kometa

5:01
1:16
4:28
0:36
1:29
3:33
5:45
9:28
4:32
2:26
4:13
2:34
6:34
9:44
8:58
12:27
4:03

1:27:07

6:14
2:33
3:11
4:42
4:29
1:31
13:03
0:38
4:09
2:07
5:06
2:46
5:19
5:57
2:23
3:14
1:23

1:08:45

✦ Egon Bondy's happy hearts club

banned

Album | 1974 / 2001
Nahráno: prosinec 1974. Houska, hrad Houska.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1992. Vydání vypou²tí písn¥ (8,11,13,14).
(CD) - Globus International, 1992.
Milan Hlavsa  bg, voc
Josef Janí£ek  klf (1,2,4,6,8-10,14), g (3,11,13),
voc (11)
Ji°í Kabe²  vln, voc (9, 10)
Vratislav Brabenec  asax (1,2,3,6,14)
Zden¥k Fi²er  ther (3,4)
Ji°í ula  ds (7,8,11,13)
Jaroslav Voºniak  ds (1-5,9,14)

✦ Voºralej jak slíva

Album | 1973 - 1975 / 1997
Nahráno:
✂ (1-3) live 7. °íjna 1973. Klukovice.
✂ (4-7) live 1. prosince 1973. Vele¬.
✂ (8-11) live 2. £ervna 1974. Praha-iºkov, ateliér Jaroslava Kadlece.
✂ (12-14) live 1. zá°í 1974. Postupice.
✂ (15-16) live 31. ledna 1975. Mokropsy.
✂ (17) live 20. prosince 1975. Klukovice.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dvacet
Zácpa
Toxika
Magické noci
M.G.M.
Okolo okna
Elegie
Podivuhodný mandarin
Nikdo

1:59
8:03
4:01
6:18
0:26
5:59
1:21
5:51
3:38

10.
11.
12.
13.
14.

Jó - to se ti to spí
Já a Mike
Ranní ptá£e
Francovka
Jednou nohou

✦

3:33
1:10
1:28
3:06
4:18

51:11

Milan Hlavsa  bg (1-2,4-6), voc (1,3), accg (3)
Vratislav Brabenec  asax (1,2,4-6)
Josef Janí£ek  klf (1,2,4-6), voc (1)
Ji°í Kabe²  vla (1,2,4-6)
Jan Brabec  ds (1,2,4-6)
Ladislav Le²tina  vln (2,4-6)
Jan Schneider  per (2)
Václav Stádník   (4-6)

Ach to státu hanobení

Album | 1976 - 1977 / 2000
Nahráno:
✂ (1-8) live 21. února 1976. Bojanovice.
✂ (9-11) 1. °íjna 1977. Hráde£ek, d·m Václava
Havla.
✂ (12) podzim 1977. Praha, byt Josefa Janí£ka.
Vydáno:
(CD) - Globus International, 2000.
Milan Hlavsa  bg (2-12), voc (2-5,7-11), sb (12)
Egon Bondy  rec (1)
Josef Janí£ek  g (2,3,6,7), ks (3-5,7-9,11), vibr
(6,10), harm (12), voc (2,3,6,7,9-11), sb (12)
Ji°í Kabe²  vln (2-8), vla (9-11), ther (9), voc
(10), sb (12)
Vratislav Brabenec  sax (2-5,7-11), voc (12)
Jaroslav Voºniak  ds (2-8)
Jan Brabec  ds (9-12)
Zden¥k Fi²er  ther (3,7)
Jaroslav Unger  sb (12)
Jan Schneider  per (12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dvacet
Ach to státu hanobení
Píse¬ brance
Phallus Impudicus
Koleda
Pr²í pr²í
Apokalyptickej pták
Eliá²·v ohe¬
Magické noci
Spofa blues
100 bod·
Nebo Jití jest Hospodinovo

✦

0:28
4:00
7:24
4:43
5:32
5:31
8:51
5:42
6:51
3:56
20:08
6:20

1:19:26

1.
2.
3.
4.
5.
6.

✦

Album | 1977 - 1982 / 2000
Nahráno:
✂ (1) podzim 1977. Hráde£ek, d·m Václava
Havla.
✂ (2) kv¥ten 1978. Hráde£ek, d·m Václava
Havla.
✂ (3) 1979. Praha, byt V¥ry Jirousové a Ji°ího
N¥mce.
✂ (4-6) b°ezen 1982. Praha, d·m rodi£· Jana
Brabce.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1978.
(CD) - Globus International, 2000.
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28:14
19:42
8:40
6:58
2:54
6:30

1:12:58

Pa²ijové hry velikono£ní

Album | 1978 / 1998
Nahráno: kv¥ten 1978. Hráde£ek.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1978.
(LP) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 1998.
Milan Hlavsa  bg, sb
Pavel Zají£ek  voc (1,4,7-9), sb
Jaroslav Unger  voc (3,7), kladivo (6,7), tamb,
sb
Josef Janí£ek  ks, voc (6), sb
Ladislav Le²tina  vln, sb
Vratislav Brabenec  asax, ssax (3-4,6-9), voc
(2,5), sb
Ji°í Kabe²  vla, sb
Ivan Bierhanzl  b (2,6), sb
Jan Schneider  per, voc (7), sb
Jan Brabec  ds, per, sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kolejnice duní

100 bod·
Dopis Magorovi
Phil Espozito
Metastáze
Kolejnice duní
Sociáln¥ blízcí

Exodus 12
Nebo Jití jest Hospodinovo
Kázání na ho°e
Nepot°ebujeme krále
ist jsem od krve
Zh°e²il jsem
Reprise
Ot£e, ot£e
Noc temná

✦

2:17
7:00
4:50
3:32
1:20
5:21
4:49
10:40
9:08

48:57

Jak bude po smrti

Album | 1979 / 1992
Nahráno: live °íjen 1979. Nová Víska u Chomutova.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1979.
(LP) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 1998.

Milan Hlavsa  bg, voc (1,3)
Vratislav Brabenec  asax, ²almaj (2), voc (1)
Josef Janí£ek  klf, voc (1)
Ji°í Kabe²  vla, voc (3)
Jan Brabec  ds
1. Obe²el já polí p¥t
2. Slavná Nemesis
3. Jsem Absolutní V·le

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

21:34
16:40
6:52

45:06

✦

Co znamená vésti kon¥

Nahráno: 18. - 19. dubna 1981. Hráde£ek.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 2000.
Milan Hlavsa  bg, voc (2-4,7-9), sb (10)
Vratislav Brabenec  bkl (1-9), asax (10), voc
(1,10)
Josef Janí£ek  ks, voc (1,3,5-8), sb (10)
Ji°í Kabe²  vla, sb (7,10)
Jan Brabec  ds, sb (2)
Ladislav Le²tina  vln, sb (7,10)
Josef Rössler  kl, sb (7,10)
Co znamená vésti kon¥
Slovo má na buben
Samson
P.F.
Májová
Delirium
Fotopneumatická pam¥´
Rozvaha neu²kodí ani ku°eti
M²e
Osip

✦

5:42
3:56
5:39
3:08
6:07
3:28
2:50
4:37
6:50

42:17

P·lno£ní my²

Album | 1985 / 2001

Album | 1981 / 2002

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

el pro krev
Prasinec
Kanárek
Nenávist vola k °eznickému psu
Pet°ín
Moucha v ranním piv¥
Bleskem do hlavy
patná v¥c
Papírový hlavy

4:18
7:08
5:17
5:00
6:28
5:10
7:34
6:13
3:48
11:15

1:02:11

Nahráno:
✂ b°ezen 1985. Praha, byt Antonína P¥ni£ky.
✂ °íjen 1985. Týnec nad Sázavou, d·m Vladimíra D¥dka.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1986.
(LP) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 2001.
Milan Hlavsa  bg, voc, sb (6,9)
Josef Janí£ek  ks, voc (1,3,6,7,9), sb (5)
Jan Machá£ek  g (1,4-9)
Ji°í Kabe²  vla, sb (5,6,9)
Ladislav Le²tina  vln
Václav Stádník   (1,5-7,9), bkl (2-5,8,9)
Petr Placák  kl (1-9)
Vladimír D¥dek  pzn (2-8)
Jan Brabec  ds, xyl (9), sb (5,6,9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

P·lno£ní my²
Ruka / Co zde sním a co vypiju
Mladý holky
Leze
Podvlíka£ky
Vrátí se
Podél zdi a doleva
Z kouta do kouta
Zpívá

Hov¥zí poráºka

Album | 1983 - 1984 / 1992

✦

Nahráno: 1983 a leden 1984. Praha, byt rodi£·
Jana Brabce a byt Josefa Janí£ka.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1984.
(LP) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 1997.
Milan Hlavsa  bg, g (5,6), voc
Josef Janí£ek  klf, ks (3-8), voc
Milan Schelinger  g (8)
Vratislav Brabenec  asax (9)
Ji°í Kabe²  vla, voc (6,7)
Ladislav Le²tina  vln
Petr Placák  kl (1,3-7), bkl (2)
Václav Stádník  bkl (1,3,4,7),  (2,5,6,8,9)
Jan Brabec  ds, voc (7)
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4:41
3:08
4:03
2:39
5:24
2:40
4:12
3:01
3:18

33:06

Bez oh¬· je underground

Album | 1992
Nahráno: live 4. prosince 1992. Praha, klub
Roxy.
Vydáno:
(MC) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 1993.
Milan Hlavsa  bg, voc
Michal Jernek  kl, voc
Josef Janí£ek  g, ks, voc
Ji°í tevich  g
Pavel Zeman  ds
Ji°í Kabe²  g, vla, vln
Jaroslav Voºniak  ds
René Starhon  ds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Light my re
Waiting for the man
Garden is open
Modrý autobus
Podivuhodný mandarin
Magické noci

Posádková
hudba
Marného Slávy
▲♠
♠♠
▲

1985 - *

Live Karviná
Lopezova p°esnídávka
Ze sv¥ta násilí a bezpráví
Liptál Studio
Live Byst°i£ka

5:10
6:45
5:22
6:17
5:31
6:27
6:48

42:20

Pavel unek  g
Miroslav Mrlina  bg
Josef Pranti²  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vsetín
1985
1986
1986
1987
1990

✦ Live Karviná
Live | 1985

Nahráno: live 1985. Karviná.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2002. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Lopezova p°esnídávka,
Liptál Studio a Live Byst°i£ka.
Vlastimil Pilgas  voc
Ivan Ryl  vln
Pavel unek  g
Miroslav Mrlina  bg
Josef Pranti²  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Svoboda 77
Popelnice
S kladivem v ruce
Hrad smrti
Divné stavy
Ambulance
Onanuju s tvým mozkem
Bumbálkova
Placatost
K £emu?

Svoboda 77
Popelnice
S kladivem v ruce
Hrad smrti
Divné stavy
Ambulance
Onanuju s tvým mozkem
Bumbálkova
Placatost
K £emu?

3:32
5:14
5:29
5:33
4:57
2:19
2:05
2:17
3:54
2:07

37:27

✦ Ze sv¥ta násilí a bezpráví

3:27
6:11
6:00
5:45
4:44
3:14
2:37
2:31
5:10
3:22

43:01

Demo | 1986

Nahráno: live 1986.
Vlastimil Pilgas  voc
Ivan Ryl  vln
Pavel unek  g
Miroslav Mrlina  bg
Josef Pranti²  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Svoboda 77
Romo Fulnek
Onanuju s tvým mozkem
Pochod padlých Jidá²·
Bumbálkova
Placatost
esavka h°bitovní
Píse¬ o soudech
Sá¬kující d¥de£ek
Popelnice
S kladivem v ruce
Hrad smrti
Divné stavy
Ambulance

✦ Liptál Studio

3:22
3:06
2:09
3:44
3:12
3:47
3:52
5:00
5:26
4:50
5:10
4:20
2:14
2:33

52:45

Demo | 1987

Nahráno: 1987. Liptál, soukromé studio.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2002. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Lopezova p°esnídávka,
Live Karviná a Live Byst°i£ka.

✦ Lopezova p°esnídávka
Demo | 1986

Nahráno: live 25. ledna 1986. Libina.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2002. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Live Karviná, Liptál Studio a Live Byst°i£ka.
Vlastimil Pilgas  voc
Ivan Ryl  vln
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Vlastimil Pilgas  voc
Ivan Ryl  vln
Pavel unek  g
Miroslav Mrlina  bg
Josef Pranti²  ds
1.
2.
3.
4.

Pochod padlých Jidá²·
Poledne a hlad
Nev¥sta
Krysy

3:16
3:21
1:32
5:03

5.
6.
7.
8.
9.

Roleta
Sá¬kující d¥de£ek
Demise ú£astníka manifestace
Vize v bílém
Dekadence

2.
3.
4.
5.
6.

5:11
5:12
4:11
5:54
3:06

36:46

Live | 1989

Live | 1990

Nahráno: live 1990. Byst°i£ka.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2002. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Lopezova p°esnídávka,
Live Karviná a Liptál Studio.
Vlastimil Pilgas  voc
Ivan Ryl  vln
Pavel unek  g
Miroslav Mrlina  bg
Josef Pranti²  ds
Clona
P°esv¥d£ování
erný prapor
Ko£rlande
ervený smích
1990
Vyprahlá zem
ivot je cesta ke smrti
ílenství noci
Koloto£

P·lnoc
1988 - 1993

▲▲
❧❧❝
❧❧
✦ Live Bratislava

Live Bratislava
Live Praha
Live in New York
Sanitka pro Rumunsko
P·lnoc
City of hysteria

Nahráno: live 9. února 1989. Praha, Junior klub
Na Chmelnici.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2010. Vydáno jako
sou£ást kompletu Kniha noci 1988-1989 obsahující koncerty v Junior klubu Na Chmelnici v
roce 1988 a 1989. Vydání vypou²tí tituly (1214).
Milan Hlavsa  bg, voc
Michaela N¥mcová  voc
Josef Janí£ek  ks, voc
Ji°í Kabe²  g
Karel Jan£ák  g
Tomá² Schilla  vlc
Petr Kumandºas  ds

5:16
4:22
4:09
5:04
4:40
3:41
3:34
4:04
3:32
5:19

43:41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Praha
1988
1989
1989 / 1996
1989
1990
1991

Podivná je podivná
Nikde nikdo
Kanárek
Hochu zlatej
Kniha noci
New York
Píse¬ pro Nico
Rány t¥la
P°ízraky
Oblíkla se do k·ºe
Dopis
Kanárek
Nikde nikdo
Muchom·rky bílé

✦ Live in New York

4:28
6:02
7:31
5:19
8:40
6:17
8:06
8:07
5:19
5:54
7:51
5:34
6:52
6:57

1:32:57

Album | 1989 / 1996

Nahráno: live 25. dubna 1989. New York.
Vydáno:
(MC) - Globus International, 1996.
(CD) - Globus International, 1996.

Live | 1988

Milan Hlavsa  bg, voc
Michaela N¥mcová  voc
Josef Janí£ek  ks, voc
Ji°í Kabe²  g
Karel Jan£ák  g
Tomá² Schilla  vlc
Petr Kumandºas  ds

Nahráno: live 1988. Bratislava.
Milan Hlavsa  bg, voc
Michaela N¥mcová  voc
Josef Janí£ek  ks, voc
Ji°í Kabe²  g
Karel Jan£ák  g
Tomá² Schilla  vlc
Petr Kumandºas  ds
1. Podivná je podivná

7:22
6:18
7:13
5:28
7:36

38:24

✦ Live Praha

✦ Live Byst°i£ka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dopis
Nikde nikdo
Kanárek
Oblíkla se do k·ºe
Holou p¥stí

1. Úvod
2. Podivná je podivná
3. Nikde nikdo

4:27
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1:08
4:17
5:46

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kanárek
Dopis
Je to nebezpe£ný
Píse¬ pro Nico
Tyger
Oblíkla se do k·ºe
All tomorrow's parties
Magické noci
New York

7:01
6:53
6:20
10:37
4:44
5:08
6:20
5:17
5:42

1:09:13

(LP) - Arista, 1991. Názvy písní i textová p°íloha vy²la pouze v angli£tin¥, krom¥ titul·
(4,7,9) bylo album nazpíváno v £e²tin¥. V roce
1992 distribuováno téº v tehdej²ím SFR.
(MC) - Arista, 1991. Názvy písní i textová
p°íloha vy²la pouze v angli£tin¥, krom¥ titul·
(4,7,9) bylo album nazpíváno v £e²tin¥. V roce
1992 distribuováno téº v tehdej²ím SFR.
(CD) - Arista, 1991. Názvy písní i textová p°íloha vy²la pouze v angli£tin¥, krom¥ titul·
(4,7,9) bylo album nazpíváno v £e²tin¥. V roce
1992 distribuováno téº v tehdej²ím SFR.

✦ Sanitka pro Rumunsko

Milan Hlavsa  bg, voc
Michaela N¥mcová  voc
Josef Janí£ek  ks, voc
Ji°í Kabe²  g
Tadeá² V¥r£ák  g
Tomá² Schilla  vlc
Petr Kumandºas  ds

Album, kompilace | 1989

Nahráno: live 22. prosince 1989. Praha, divadlo
Disk.
Vydáno:
(EP) - Globus International, 1990.
3. Podivná je podivná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3:56

3:56

✦ P·lnoc

Album | 1990

Nahráno: leden - únor 1990. Praha, studio Budíkov.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
(CD) - Globus International, 1990.
Milan Hlavsa  bg, voc
Michaela N¥mcová  voc
Josef Janí£ek  ks, voc
Ji°í Kabe²  g
Ji°í K°ivka  g, ks (9)
Tomá² Schilla  vlc
Petr Kumandºas  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podivná je podivná
Nikde nikdo
Kanárek
Je to nebezpe£ný
Tyger
Dopis
Kniha noci
Hochu zlatej
Píse¬ pro Nico

Je to nebezpe£ný
Konec sv¥ta
Nikde nikdo
City of hysteria
Píse¬ pro Nico
Podivná je podivná
All tomorrow's parties
Kanárek
I sweep but don't clean
M·ry
Muchom·rky bílé

5:24
6:42
5:15
5:58
7:31
0:00
5:26
5:35
6:52
4:57
3:31

57:11

Stará dobrá ru£ní práce

▲❧
❧

1984 - *
Live Olomouc
Its only pop
Na hanáckéch hodech 6

✦ Live Olomouc

P°erov
1986
1989 / 1991
1992

Live | 1986

3:55
5:41
6:46
6:11
4:37
6:12
8:43
5:02
9:11

56:18

Nahráno: live 1986. Olomouc, D¥lnický d·m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

✦ City of hysteria

Náv²t¥va
Ku°átka
Ond°ejovka
Samba
OK Band
Vojáci

✦ Its only pop

Album | 1991

Album | 1989 / 1991

Nahráno: 1991. New York, studio Greenpoint.
Vydáno:

Nahráno: 1989.
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2:00
2:25
2:25
1:44
1:57
3:08

13:39

mox

Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.
(CD) - Ears & Wind Records, 2010.

1982 - 1985, 2000 - *

Libor Strºínek  voc
Leo Miklenda  g
Ladislav Pospí²il  bg
Ivo Politzer  ds
Pavel Komínek  voc
Ladislav Topi£  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Prologue
Náv²t¥va
Já ºeru psy
Samba
Primá° Petrºela
Kultura ve Vep°ov¥
Ve£e°e u nás
Reklamy
Esta estata
Ani hrdina to nemá snadné
Jó m¥ láká cizina
Siréna
Protekce
Ond°ejovka
Trpaslíci
t¥stí v ne²t¥stí
Manekýny
ava
Na skob¥
Darebák z Václavského nám¥stí
Vojáci
Rége
Smutná ned¥le
Pod hladinou
Vitana punk
Epilogue

✦

▲♠
❧❝
✦

Live Tren£ín
Demo
20 rok· CH.V.M.

0:23
2:44
1:53
1:47
2:32
2:53
2:03
2:30
2:46
3:00
2:33
1:58
1:59
2:22
1:55
2:32
2:57
2:55
2:38
2:52
3:02
2:10
2:09
2:22
1:21
0:09

58:25

Live Tren£ín

Nahráno: live 28. £ervna 1984. Tren£ín,
kino Hviezda. Nahráno na Okresno-spevackomuzikanskej sútaºi.
Peter Machunka  g
Daniel Jando  g
Kamil Pa²t¥ka  p, brum
Erich Bernát  bg, rumbakoule
Daniel Pa²t¥ka  bg
Roman Dzúrik  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Hlupák váhá
Inotaj
Krá©ovský bál
Underground
ipková Ruºenka

✦

5:39
4:02
3:07
2:58
3:58

19:44

Demo

Demo | 1985

Nahráno: 1985.
Peter Machunka  g, voc
Kamil Pa²t¥ka  ks, voc
Erich Bernát  bg

Na hanáckéch hodech 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nahráno: live 24. zá°í 1992. Lipník.
Vydáno:
(*MC) - Klikoto£ Records, 1992.
(MC) - Black Point, 1992.
Na hanáckéch hodech
Práska£
Nová v¥c
Rychlé ²ípy
Bez spolupráce nejsou kolá£e
Boºí mlýny
P°ijedu si pro tebe
Sm·la
Ma£i£ka
Iluze
Koza
Nový za£átek
1 ,2, 3, 4
Boxeristova uspánka

1984
1985
1980 - 1990 / 2000

Live | 1984

Album | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tren£ín

1:16
3:28
3:27
1:54
2:45
3:52
3:05
1:49
2:05
2:20
2:09
1:56
5:44
0:28

36:18

Jano mo£í z balkona
Come on
Atentát
Bryndza
Ve£er
Cestou z kr£my
Enofa

✦

2:32
1:38
1:19
1:57
3:28
1:17
1:13

13:24

20 rok· CH.V.M.

Album, kompilace | 1980 - 1990 / 2000

Nahráno: 1980 - 1990. P°ikládáno voln¥ ke vstupence na koncert 20 rok· skupiny CH.V.M.
Jedná se o výb¥r z nahrávek z let (2-5) 1983 1990, (6-8) 1980, (9-14) 1986, (15-20) 1984, (2123) 1983 a (24) 1981.
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18. Hlupák váhá
19. Underground
20. ipková Ruºenka

4:42
2:12

4.
5.

Temný noci
Mrtví na strun¥, ºiví v rakvi

2:51

9:45

6.
7.
8.

ílený v¥ci
My dva a kn¥z
Po²tovní holubi

The Hever and Vazelína
▲

1974 - 1980

✦ Ve sklep¥

Praha

2:38
8:32
0:39

27:08

Demo | 1977
Live Hráde£ek

✦ Live Hráde£ek

1977
Nahráno: 1977.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2003. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou Live Bojanovice.

Live | 1977

Milan Vopálka  voc
Otakar Michl  g
Ji°í Pokorný  bg
Jan Ku£era  ds
Jind°ich Belant  per, voc

Nahráno: live 1. °íjna 1977. Hráde£ek.
Miroslav Skalický  g, voc
Bobe²  g
Jakub N¥mec  ds
??  ds
Kukalka  lahv
Nico  lahv
1.
2.
3.
4.

Tesil
Samopal
Tesilová verbeº
Kombajné°i

5.

ervený vejloºky

Um¥lá hmota
▲♠
❧❧
❧

3:40
2:22

1973 - 1978, 1989 - *

Live Bojanovice
Ve sklep¥
Live
Barbara
My dva a kn¥z

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6:47
3:01
6:19
3:37
6:50

26:34

Praha

1976
1977
1990
1991
1993

✦ Live Bojanovice

Nahráno: live 21. února 1976. Bojanovice.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2003. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou z roku 1977.
Milan Vopálka  voc
Otakar Michl  g
Ivan Bierhanzl  bg
Jan Ku£era  ds
Jind°ich Belant  per, voc
Brouci
Vymykání
Slune£ný muº

✦ Live

1:47
6:18
2:08
2:32
4:35
2:36
3:18
8:13
6:34
4:30
7:44
4:12
3:11
4:53
3:12

1:05:43

Album | 1990

Nahráno: live jaro 1990. Praha.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1990.

Live | 1976

1.
2.
3.

ílený v¥ci
Barbara
Alkohol z vodovodu
Vymykání
Slune£ný muº
Horko
Temný noci
Zimní noc
Brouci
Mrtví na strun¥, ºiví v rakvi
My dva a kn¥z
Druhej sv¥t
Léky
Konec trilobita
Bílý den

2:45
2:40
3:52
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Milan Vopálka  voc
Otakar Michl  g
Ond°ej Horák  bg
Jan Ku£era  ds
Ji°í Fryc  
Jind°ich Belant  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Horko
Milovník
Známej dav
Druhej sv¥t
Zimní noc
Alkohol z vodovodu

2:29
8:17
2:59
5:56
5:36
2:49

8.
9.

ílený v¥ci
Barbara

2:40
6:19

10. My dva a kn¥z
11. Zb¥silej sv¥t tvýho ºití

✦ Barbara

6:11
6:24

49:40

Album | 1991

Nahráno: b°ezen 1991. Hradec Králové, studio
Past.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1991. Vydání vynechává píse¬ (5).
(CD) - Globus International, 1991.
Milan Vopálka  harm, voc
Ji°í Fryc  ks, 
Otakar Michl  g, ks
Ond°ej Horák  bg
Jan Ku£era  ds
Jind°ich Belant  per, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Znovu zrození
Temný noci
Konec trilobita
Barbara
TBC
Brouci
Zb¥silej sv¥t tvýho ºití
Vymykání
Druhej sv¥t
Alkohol z vodovodu

✦ My dva a kn¥z

5:33
3:34
5:11
4:28
3:48
4:08
5:04
3:04
4:28
1:55

41:13

Album | 1993

Nahráno: £erven 1993. Praha, studio Újezd.
Vydáno:
(MC) - Újezd, 1993.
(CD) - Újezd, 1993.
Milan Vopálka  voc
Ji°í Fryc  , harm, ks (1,3-9), voc (6)
Otakar Michl  g, per (3,4,8), bg (5,6,8,9), ds (9),
ks (1,2,4,8,9)
Milan Machá£ek  bg (1,4,5,7,8)
Dan Lundák  bg (3), g (1)
Jan Ku£era  ds
Jind°ich Belant  lesr, per (1,2), voc (5,7,8)
Mikolá² Chadima  sax (1), voc (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stíny
Karavana
Okamºik vyvrcholení
Hadí pravda
ernej sen
Kací°i rudýho temna
Kolob¥h
Jedna, dva, t°i
My dva a kn¥z

5:57
4:40
4:14
2:30
4:25
2:29
4:03
6:04
6:57

41:19
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Textová kritika

Aktual
Aku-Aku
Atomová mihule
Beatové druºstvo Sokolov
Berryoza Underschmidt Band
Bílé sv¥tlo
DG 307
Dom
Domácí kapela
É Ucho Debil Accord Band
Echt!
Elektrická svin¥
Extempore
Guten tag
CH.V.M.
Invalidní d·chod
Kmochova paralýza
Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn
Luncheon meat
MCH Band
Národní t°ída
Núdzový východ
O.P.N.
Odváºná srdce
Orchestr bissext
Parta brusi£e Karhana
Plastic People of the Universe
Posádková hudba Marného Slávy
P·lnoc
Stará dobrá ru£ní práce
mox
The Hever and Vazelína
Um¥lá hmota

Aktual

SOS

♠

(Milan Kníºák / -)

34 písní

Sta¬te se prasetem

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

♠

Apo²tolové

Vana rumu

(Pavel Tichý, Milan Kníºák / Milan Kníºák)

ºák)

♠

At high noon
(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

Vyslanci z kosmu

Vyznání

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

You'll see

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

Zab pro mír

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

ºák)

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

Zab se a le´

♠

Fuck 'em

Zastavte v²echny války

♠

ivot je boj

♠

lutej mar´an

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

✦ Apo²tolové

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

♠

Koks
(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

Pavel Tichý, Milan Kníºák / Milan Kníºák

♠

Krysy táhnou do boje

D¥ti bol²evizmu (2005, 1.)

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

My blázniví apo²tolové

♠

Kv·li pospolitosti

my spasíme sv¥t

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

my p°evrácený hitlerové

♠

Mesiá² bol²evik

zasadíme kv¥t

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
M¥sto aktuál·

2

Jak jak jak bejt pták

♠

jak bejt pták

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Milujte demokratizaci

2x

♠

My blázniví apo²tolové

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Milujte jiºní echy

rozbouráme ze¤

♠

my tajn¥ snící vandalové
nao£kujem sn¥´

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Miluju tebe a Lenina

♠

Jak jak jak bejt pták

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Narkomanova milostná píse¬

jak bejt pták
2x

♠

(Milan Kníºák / Pavel Tichý, Milan Kníºák)
Pochod aktuál·

My blázniví apo²tolové

♠

°eknem dneska te¤

(Arno²t P²ajdl, Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Rusové jd¥te dom·

Jak jak jak bejt pták

♠

jak bejt pták

♠

My blázniví apo²tolové

2x

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Skvrnitej elefant

my p°iblblý kreténové
uk°iºujem sv¥t

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Shoe shine for free

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Jak by to bylo boºský

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Chunk of meat

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)
Gl gl gl

♠

(Jan Maria Mach, Milan Kníºák / Milan Kní-

♠

D¥ti bol²evizmu

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

♠

Bol²evický bozi

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

♠

Atomový houby

♠

(Milan Kníºák / Milan Kníºák)

♠

Atentát na kulturu

♠

(Jan Maria Mach, Milan Kníºák / Milan Kní-

(Jan Maria Mach, Milan Kníºák / Milan Kníºák)

poru£íme le´
my opilci a narkomani
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♠

Probu¤te pátera Koniá²e
probu¤te v²echny idioty
inteligenci je t°eba zabít
probu¤te pátera Koniá²e

rozkmitáme sv¥t
Jak jak jak bejt pták
jak bejt pták
2x

Rozkopte obrazy spalte si knihy
divadla a´ srovnaj buldozery
zaho¤te v²echno co má ¬ákou cenu
spáchejte atentát na kulturu

My blázniví apo²tolové
p°í²tí sv¥t je ná²
my blázniví apo²tolové
my jsme mesiá²

✦ Atomový houby

Jak jak jak bejt pták
jak bejt pták
4x

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 3.)

✦ At high noon

Divný to houby
rostou dneska v lese
s divnou trpkou p°íchutí
chce² po ní ²áhnout
vytrhnout si ji
a vona ti hned uletí

Milan Kníºák / Milan Kníºák
Atentát na kulturu (1972, 10.)

Jerk o and y
and out your visions
freak out a die
love two white pingeon

Cho¤te do lesa
sbírejte houby
je tam zdravej vzduch
ºádnej puch
2x

Screw nasty dreams
sooth gentle feeling
eat out your brain
jump to the ceiling

Na²el jsem houbu
ale atomovou
atomovej h°ib to byl
a místo polívky
byla tady smrt
a já se ani nedivil

Dring poisoned beer
nail down cool people
kick out the heads
christ is a beetle

Cho¤te do lesa
sbírejte houby
je tam zdravej vzduch
ºádnej puch
2x

Dig a deep story
you really dig
an ass is sure holy
be a nice pig

Te¤ letím vesmírem
jak hejno atom·
zblázn¥ných do knitání
pode mnou má
rozbitá zem¥
jak divnej k·¬ uhání

Let beautiful women
to play with their clits
jerk o and y
just dreams t

✦ Atentát na kulturu

Cho¤te do lesa
sbírejte houby
je tam zdravej vzduch
ºádnej puch
2x

Milan Kníºák / Milan Kníºák
Atentát na kulturu (1972, 9.)

Probu¤te pátera Koniá²e
a´ vstanou z mrtvých jezuiti
tisíce knih je t°eba spálit
probu¤te pátera Koniá²e

Divný to houby
rostou dneska v lese
s divnou trpkou p°íchutí
chce² po ní ²áhnout
vytrhnout si ji
a vona ti hned uletí

Rozkopte obrazy spalte si knihy
divadla a´ srovnaj buldozery
zaho¤te v²echno co má ¬ákou cenu
spáchejte atentát na kulturu

Cho¤te do lesa
sbírejte houby
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je tam zdravej vzduch
ºádnej puch
2x

✦

But I fuck them fuck them fuck them
Jeden blbe£ek se krásn¥ usmál
a °ek vole
jedna kv¥tina zasmrd¥la aº ke mn¥
z jednoho oblaku vypr²el na m¥ kýbl

Bol²evický bozi

Milan Kníºák / Milan Kníºák

But I fuck them fuck them fuck them

D¥ti bol²evizmu (2005, 6.)

Nikdo ne°ek nic
nikdo se ani nepohnul
nic vyprodukovalo nic

My jsme bol²evický bozi
ná² vzhled estetiku kazí
my se na sv¥t nehodíme
my do nebe odletíme

✦

Z°ídíme tam novou vládu
bol²evickou samosprávu
Pámb· bude meta°em
navºdy se Sov¥tským svazem
2x

✦

D¥ti bol²evizmu (2005, 12.)
Vylet¥la holubi£ka
m¥la p°ist°iºený br£ka
pak vylet¥l £enej fógl
gl...
gloria 2x

D¥ti bol²evizmu

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 5.)

Kose kose £ernej fógl
co ty tady d¥lá²
2x

My jsme d¥ti bol²evizmu
rud¥j²í je na²e krev
nevíme nic o cynizmu
rost°ískáme hlavou ze¤

V²echny panenky z trávy jdou
ty se na n¥ dívá²
2x

Urá urá urá 3x
n¥kdo £·rá

Ta pitomá holubice
leknula se p°evelice
jak vylet¥l £ernej fógl
gl...
gloria 2x

My jsme d¥ti bol²evizmu
radost na nás pohled¥t
my za vlády komunismu
nesta£ili ze²patn¥t
Urá urá urá 3x
n¥kdo £·rá

Kose kose £ernej fógl
co ty tady d¥lá²
2x

My jsme d¥ti bol²evizmu
ºivot je ná² transparent
za Stalina za ot£iznu
padnem v ten moment hop

V²echny panenky z trávy jdou
ty se na n¥ dívá²
2x

Urá urá urá 3x
n¥kdo £·rá

✦

Gl gl gl

Milan Kníºák / Milan Kníºák

Nelekej se holubice
nelekej se p°evelice
kdyº vyletí £ernej fógl
gl...
gloria 2x

Fuck 'em

Milan Kníºák / Milan Kníºák

Kose kose £ernej fógl
co ty tady d¥lá²
2x

Atentát na kulturu (1972, 12.)
Sto lidí vokolo se sm¥je a nadává
sto blázn· si vodsedlo
vod mrtvýho stolu
sto voják· si ud¥lalo z mý hlavy ter£

V²echny panenky z trávy jdou
ty se na n¥ dívá²
2x
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✦ Chunk of meat

Naládujem se na noc koksem
a pudem spolu spát
snad je to lep²í s tebou takhle
neº prost¥ milovat

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 13.)

Na²e sny vodletí do nebe
zm¥ní se v r·ºový páry
a na²í lásce na zemi
zbejvaj £erný m·ry

Shave o your dreams
to nd a lucky land
let window with your body
play a game

Seºe¬ mi kilo mariány
mý sny t¥ budou milovat
má láska vydrºí v²echny rány
skrz to kilo mariány

Kick out all bums
don't listen to pegan bands
order a face mask
which is always the same

2x

Cool your body heat
distil your own blood
brick up the windows
try to live no life

Naládujem se na noc koksem
a pudem spolu spát
snad je to lep²í s tebou takhle
neº prost¥ milovat
snad je to lep²í s tebou takhle
neº prost¥ milovat

Be a chunk of meat
chunk of meat without a brain
4x

✦ Krysy táhnou do boje

2x

Milan Kníºák / Milan Kníºák

✦ Jak by to bylo boºský

Atentát na kulturu (1972, 4.)

Milan Kníºák / Milan Kníºák

Krysy táhnou do boje 3x
zavolejte krysa°e 2x
krysy táhnout do boje

Atentát na kulturu (1972, 16.)
Jak by to bylo boºský
kdyby lidi místo mluvení
plivali drahokamy
to by pak k tob¥ p°iplaval
potok barevnejch koulí

Ze sklep· vylezly
a vocasy volezlý
bu²í do dláºd¥ní
Krysy táhnou do boje 3x
zavolejte krysa°e 2x
krysy táhnout do boje

Jak by to bylo boºský
kdyby lidi místo my²lenek
jenom ztráceli perly
to by pak sv¥t byl
jedinej perlovej náhrdelník

Vo£i se jim svítí
je tu cejtit hnití
pi²t¥ní ²ílený

Jak by to bylo boºský
kdyby lidi místo lidí
byli jen ovocný stromy
to bych se pak celou zimu ºivil
plody tvýho t¥la

Krysy táhnou do boje 3x
zavolejte krysa°e 2x
krysy táhnout do boje
V²echny krysy zabte
krysa°e oslavte
nebu¤te pitomí

Jak by to bylo boºský
kdyby sv¥t byl
jedinou m¥kce uva°enou bramborou
to by pak v²ichni lidi
pojídali zem¥kouli

Krysy táhnou do boje 3x
zavolejte krysa°e 2x
krysy táhnout do boje

✦ Koks

Milan Kníºák / Milan Kníºák
Atentát na kulturu (1972, 6.)
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✦ Kv·li pospolitosti
Milan Kníºák / Milan Kníºák

Tisíce mozk·
tisíc srdcí
mesiá² bol²evik

D¥ti bol²evizmu (2005, 14.)

Kristus nat°enej na rudo 3x

Kv·li pospolitosti
seru na pospolitost
4x

Tisíc lidí
ruku v ruce
mesiá² bol²evik

Seru na podzemníky
nadzemníky
zemníky
podvodníky
piva°e
mrda°e
vlada°e
fará°e
hroba°e
hadrá°e

Kristus nat°enej na rudo 4x
My
My sme
mesiá² bol²evik
Kristus nat°enej na rudo 4x

✦ M¥sto aktuál·

Seru na pospolitost
Seru na komuny
na p°átele
na prdele
na medový °e£i

Milan Kníºák / Milan Kníºák
Atentát na kulturu (1972, 19.)

✷ D¥ti bol²evizmu (2005, 2.)

Bude m¥sto aktuál·
budem tam ºít spolu
kaºdej den na východ slunce
vypucujem srdce

Seru na masky
podvazky
²aty
závoje
sexuální Bivoje

Malý d¥ti budou b¥hat
zpívat krásný písn¥
my si budem vym¥¬ovat
místo °e£í perly

Kv·li pospolitosti
Seru na vás
na sebe
na nebe
na velký slova

2x

✦ Milujte demokratizaci

Seru i na sraní
Kv·li pospolitosti
seru na pospolitost...

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 10.)

✦ Mesiá² bol²evik

Bejt svobodnej jako pták
vlasy na zem rudej frak
krouºek v nose láskou plát
to je ná² sen 2x

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 11.)

Nemít v·bec ºádnej vlas
²edý ²aty ²edou tvá°
moct se voln¥ smát i °vát
to je nás sen 2x

P°ijde mesiá²
mesiá² ná²
mesiá² bol²evik
Kristus nat°enej na rudo 3x
Tisíc rukou má
tisíc vo£í
mesiá² bol²evik

V kaºdou dobu v kaºdej £as
lítat padat vstávat zas
vybudovat v proudu hráz
to je ná² sen 2x

Kristus nat°enej na rudo 3x

Milujte demokratizaci 4x
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✦ Narkomanova milostná píse¬

✦ Milujte jiºní echy
Milan Kníºák / Milan Kníºák

Milan Kníºák / Pavel Tichý, Milan Kníºák

Atentát na kulturu (1972, 11.)

D¥ti bol²evizmu (2005, 7.)
Místo svýho sexu
dej mi tubu dexu
abych t¥ mohl dále milovat

Milujte jiºní echy
kolíbku pravý krásy
pozor vodlítáme
zapn¥te vochranný pásy 2x

Nechci ºádnej sex
sta£í mi jen dex
cht¥l bych po°ád jenom prá²ky brát

láp jsem si na vlasy
ud¥lal kotrmelec
po jedný noze
doskákal do Bud¥jic

Nemysli si ºe t¥ nemám rád
nemysli si ºe t¥ nechci znát
neboj se budu t¥ milovat
ve svejch snech aº budu fetovat

V Krumlov¥ na most¥
pod hradem p°e°íz holku
podivnou náhodou
vodlít do T°ebon¥

2x

✦ Pochod aktuál·

Vypil jsme sedm piv
a patnáct rum· k tomu
ukrad jeºí²ka z jesli£ek
v Jindrhradci

Arno²t P²ajdl, Milan Kníºák / Milan Kníºák
Atentát na kulturu (1972, 1.)

Luºická voda£ka
vopustila vodáky
v²ak místo srdce
na²la mi krumlovskou v¥º

Kdyº uº jsme se vydali
na tu dalekou pou´
ani nás nenapadne
z týhle cesty uhnout

Milujte jiºní echy
kolíbku pravý krásy
pozor vodlítáme
zapn¥te vochranný pásy

Chceme si na nebi
natrhat spousty hv¥zd
v²echny ty blbý mozky
láskou ze sv¥ta smést

✦ Miluju tebe a Lenina

Drºet dohromady
se²ít si srdce
v letu i pádu
propojit ruce

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 4.)

Na²e au´áky jezdí
na ²´ávu na²ich sn·
místo ²at· mít slunce
vymazat z dom· tmu

Miluju tebe a Lenina 4x
Miluju tebe pro tvoje vlasy
miluju tebe pro tv·j smích
miluju tebe pro tvý n¥ºnosti
muluju tebe pro tvý sny

Nesem slunce s sebou
m·ºem ti trochu dát
sv¥tla je tu spousta
a nikdo nesmí °vát

Miluju tebe a Lenina 4x
Miluju
miluju
miluju
miluju

Lenina
Lenina
Lenina
Lenina

pro
pro
pro
pro

jeho vousy
jeho ple²
revoluci
jeho sv¥t

✦ Rusové jd¥te dom·
Milan Kníºák / Milan Kníºák

Miluju tebe a Lenina 4x

D¥ti bol²evizmu (2005, 8.)
Podivnej sen se mi dnes v noci zdál
divn¥j²í den mne z n¥j vyburcoval
pod okny mn¥ h°motí tanky a d¥la
tak se p°ec náv²t¥va p°átelská d¥lá
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Rusové jd¥te dom·

Kaºdej má sv·j

my vás nechceme

podivnej sen

Rusové jd¥te dom·

kerej se mu zdá

my na vás sereme

kaºdej den

2x
Kaºdej má svýho
Na Sibi° si odvezte tanky svoje

divnýho boha

jd¥te se hrabat do vlastního hnoje

t°eba zámek

str£te si sv·j komunizmus za klobouk

nebo tvá noha

bacha aby vám z n¥j Hitler nevykouk
M·j sen je divnej
Rusové jd¥te dom·

a d¥sn¥ zvlá²tní

my vás nechceme

sotva si lehnu

Rusové jd¥te dom·

prosim sne za£ni

my na vás sereme
Podivn¥ tu pochoduje

2x

podivn¥ si vytrubuje

✦ Shoe shine for free

Kdo?
skvrnitej elefant 3x

Milan Kníºák / Milan Kníºák
2x
Atentát na kulturu (1972, 5.)

✦ SOS

Sneaky virus screw the trees
at National Park

Milan Kníºák / -

magnetic storm is stronger
than a wise guy

Atentát na kulturu (1972, 18.)

Vishnu has most beautiful pants
I've ever seen

(instrumentální)

Shoe shine for free 3x

✦ Sta¬te se prasetem

Everythink what I have
turned invisible

Milan Kníºák / Milan Kníºák

pink vinyl waves built
a new Niagara Falls

D¥ti bol²evizmu (2005, 16.)

eye is a pond in which
every shoe is lost

Zaho¤te mozky
zaho¤te srdce

Shoe shine for free 3x

zaho¤te v²echno
co vás d¥lá £lov¥kem

Sneaky virus screw the trees
at National Park

Sta¬te se prasetem 4x

magnetic storm is stronger
than a wise guy

Prase si dob°e ºije

Vishnu has most beautiful pants

jen ºere a pije

I've ever seen

a taky mrdá 3x

Shoe shine for free 3x

Sta¬te se prasetem 4x

✦ Vana rumu

Everythink what I have
turned invisible
pink vinyl waves built
a new Niagara Falls

Jan Maria Mach, Milan Kníºák / Milan Kní-

eye is a pond in which

ºák

every shoe is lost
Atentát na kulturu (1972, 2.)

✦ Skvrnitej elefant

Cht¥l bych mít vanu plnou rumu

Jan Maria Mach, Milan Kníºák / Milan Kní-

nejd°ív bych vypil ten rum

ºák

a pak bych tu pumu vrh

a atomovou pumu

tím pádem bych zem zni£il
Atentát na kulturu (1972, 3.)

zbyl by tu jen horkej vzduch
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✦

A to proto
ºe mám na lidi vztek
a nenacházím jinej lék
neº je zabít

Atentát na kulturu (1972, 7.)

2x

✦

You'll see

Milan Kníºák / Milan Kníºák

Bright eye fell down to the sky
my dirty body wants to die
a thousand stars like one big pie

Vyslanci z kosmu

Milan Kníºák / Milan Kníºák

Drop acid you'll see 2x

Atentát na kulturu (1972, 17.)

Golden trees and golden grass
red ame as tine path
difusing colorful gas

Sme vyslanci z kosmu
zastupujem jinej sv¥t
sme vyslanci z kosmu
m·ºem kam chcem vylet¥t

Drop acid you'll see 4x
Baby digger digs my cock
ying on a giant duck
whole world which I wanna suck

Sme vyslanci z kosmu
chceme zemi zplacatit
sme vyslanci z kosmu
chceme vesmír uchvátit

Drop acid you'll see 4x
Small submarine goes to hell
an angel rings soft rubber bell
you feel fucked up you feel well

Sme vyslanci z kosmu
máme tajný poslání
sme vyslanci z kosmu
lidi £i¬te pokání

Drop acid you'll see 4x

Sme vyslanci z kosmu
tajný bozi na zemi
sme vyslanci z kosmu
rud¥ bláznivý mámení

Big nose sponge and snake a hook
girae dwarf fate diamonds' soup
naked body running brook
Drop acid you'll see 4x

2x

✦

✦

Vyznání

Zab pro mír

Milan Kníºák / Milan Kníºák

Jan Maria Mach, Milan Kníºák / Milan Kníºák

Atentát na kulturu (1972, 14.)

Atentát na kulturu (1972, 8.)

Líbám tvý ruce
líbám tvý vo£i
líbám tvý b°icho
líbám tv·j smích

Zab pro mír 3x
zab chce² ºít 2x
zab pro lásku
zab pro ºivot
zab pro smrt
zab toho kdo p°ipravuje válku...

Líbám tvý nohy
líbám tvý u²i
líbám tvý vlasy
topim se v nich

✦

Pojedu ti prstem po t¥le
a polykat budu tvou v·ni
pojedu ti prstem po t¥le
a rozseju po n¥m tisíc r·ºí

Zab se a le´

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 9.)

Vyser se na m¥
vodejdi pry£
vyser se na m¥
láska je bi£

2x

Zab se a le´
zab se a zpívej
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✦ lutej mar´an

2x
Vyser se na m¥
zaho¤ sv·j ºal
vyser se na m¥
svý slzy spal

Milan Kníºák / Milan Kníºák
Atentát na kulturu (1972, 15.)
Divnej smutek p°i²el na m¥
divný mraky na obloze
ºlutej mar´an na nároºí

Zab se a le´
zab se a zpívej
2x

Sedm zub· £ty°i ruce
zlatej pyj a ²estnást o£í
ºlutej rypák k nebi tr£í

Vyser se na m¥
ulít mi pták
vyser se na m¥
já uº jdu spát

Delegace v £ernejch ²atech
p°euctiv¥ nesou kv¥ty
chleba a s·l chleba a s·l

Zab se a le´
zab se a zpívej
2x

Malí°i a nat¥ra£i
p°etírají ºlut¥ domy
krej£í ²ijou ºlutý ²aty

✦ Zastavte v²echny války

lutej mar´an na nároºí
ne°ek na to ani slovo
jen pomalu rezovat¥l

Milan Kníºák / Milan Kníºák
D¥ti bol²evizmu (2005, 15.)
Zastavte v²echny války
votev°te v²echny dálky
a nechte lidi milovat 2x

Aku-Aku
29 písní

Jedno je po°ád jistý
t°eba sme ateisti
boha je dycky krásný mít 2x
Cht¥l bych mít svýho boha
kterej nevezme roha
bude m¥ mít d¥sn¥ rád 2x
Zastavte v²echny války
nechte nám boºský lásky
chcem ºít a milovat 2x

Bába hladová
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Balada o my²ím sn¥mu
(Aku-Aku / Eustache Deschamps)

♠

Balrog
(Aku-Aku / -)

♠

♠
Byrokrat
(Lud¥k Zedník / Ivan Maksimik, p°eklad Zden¥k Rosák)

✦ ivot je boj

Coda
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

ekání na slunce
♠
(Miroslav Neuhöfer / Ivan Maksimik, p°eklad
Zden¥k Rosák)

Milan Kníºák / Milan Kníºák
Atentát na kulturu (1972, 13.)
ivot je boj 2x
ºivot je boj boj boj
3x
ivot je boj...
ivot je ²ílenej boj...
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Fla²inet
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Je²t¥rka
(Aku-Aku / Jacques Prévert)

♠

Knakovice
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Králík
(Aku-Aku / Miroslav Neuhöfer)

♠

Krysa
(Aku-Aku / -)

♠

Larg
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Lidské hemºení
(Aku-Aku / Miroslav Neuhöfer)

♠

Lítací sen
(Lud¥k Zedník / Lud¥k Zedník)

♠

Má milá
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

✦ Balada o my²ím sn¥mu
Aku-Aku / Eustache Deschamps
Humanquake (1990, 7.)

MOKO-BUKO
2 ❧
(Miroslav Neuhöfer / Miroslav Neuhöfer)

Podivný kdys my²í sbor
mezi sebou vytvo°ily
proti ko£kám z m¥st i z hor
aby si tak zajistily
bezpe£nou a klidnou chvíli
o níº se jim jenom zdá
a a£ v²e dob°e rozmyslily 2x

Motlitbi£ka
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Motýl
(Aku-Aku / Miroslav Neuhöfer)

♠

Mravenec
(Miroslav Neuhöfer / Robert Desnos)

♠

Pán prsten·
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Píse¬ malého mrzáka
(Aku-Aku / Jules Laforgue)

♠

Kdo zvon ko£ce na krk dá? 2x

P°íb¥h
(Lud¥k Zedník / Radovan antr·£ek)

♠

Sentimental blues
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

V²echny se hned domluvily
nikdo necht¥l zkusit síly
a tak se v¥c rozpadla
princi vºdycky rady byly
v²ak jak to my² pravila
o rad¥ jiº nezváºily

Kdo zvon ko£ce na krk dá? 2x
Usneseno ko£kám mor
pak se v²echny rozlou£ily
a jeden malý my²í tvor
ptal se jich jak pochodily na té sch·zi
odv¥tily te¤ se kaºdá ko£ka vzdá 2x

Slepí ptáci
♠
(Aku-Aku / Ivan Maksimik, p°eklad Zden¥k
Rosák)

Kdo zvon ko£ce na krk dá? 2x

Stagnace
(Miroslav Neuhöfer / Miroslav Neuhöfer)

♠

✦ Balrog

Svatební hostina
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Aku-Aku / -

nek
(Aku-Aku / Aku-Aku)

♠

Ukolébavka mrtvému d¥cku
(Jan Peclinovský / Denise Jallais)

♠

Humanquake (1990, 2.)
... (svahil²tina)

✦ Byrokrat

Zabitá svoboda
2 ♠
(Miroslav Neuhöfer / Miroslav Neuhöfer)

Lud¥k Zedník / Ivan Maksimik, p°eklad Zden¥k Rosák

✦ Bába hladová

ekání na slunce (1988, 9.)
Odpov¥¤ hledá² na spoustu v¥cí
kolikrát bdí² do rána
chvíli se ti jasní chvíli temní
je to tvá fata morgana

Aku-Aku / Aku-Aku
Knak (1992, 2.)

Bábo stoletá
pro£ stále obchází² nás
bábo zubatá
snad myslí² ºe mám strach

Nechápe² jednou pochopené
je doba která nep°eje
jsou chvíle kdy t¥ ºene
nepatrná jen nad¥je

Hladovou sta°enu
do hrobu uloºit
ruce v klín zaloºit

Bezradn¥ tápe² po okolí
slepeckou holí marnosti
cítí² ºe padá² do soukolí
obrovský lidský blbosti
2x

2x
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✦ Coda

v prstech mi zbyl jen její ocásek
dob°e mi tak
cht¥l jsem ji mít jen pro sebe
já lakomec

Aku-Aku / Aku-Aku
Humanquake (1990, 11.)

✦ Knakovice

... (mluvené slovo, n¥mecky)

Aku-Aku / Aku-Aku

✦ ekání na slunce

Knak (1992, 7.)

Miroslav Neuhöfer / Ivan Maksimik, p°eklad
Zden¥k Rosák

A tak skon£il zas tejden
a je tady volnej den
ráno trochu pospíme
a pak se pomilujem

ekání na slunce (1988, 1.)
ekání na slunce
zda nám je²t¥ vyjde
a lidi se diví velice
co z toho asi vzejde 2x

A ve£er se nelekej
to si pak zatancujem
pijem pivo z PVC
to jsou ty Knakovice

Hodn¥ poºitk·
osi°elí beatnici
2x

A tak skon£il volnej den
a je tady zas tejden
mou hlavu si t°eba vem
ráno vstávat nebudem

ekáme mrzneme
hledíme do zkázy
a zatím beze zm¥ny
jen p°i²ly silné mrazy 2x

✦ Králík

Aku-Aku / Miroslav Neuhöfer

Je²t¥ si po£káme
snad se vyplatí nám
3x

Knak (1992, 3.)
Sta£í zabít králíka
sta£í zahladit stopy
sta£í zabít králíka
bílýho králíka

Waiting for the sun 4x
Waiting 8x

✦ Fla²inet

Je to pravda
je to svatá pravda
ºe billiho parta
chce zamordovat El Hrérana

Aku-Aku / Aku-Aku
Knak (1992, 11.)

Celý den a celou noc
stopuje Bill
nezná dobrou noc
nikdo nejde králíkovi na pomoc

Hrát na vojáka
hrát na buben
hrát na a²inet
hrát celej den
hrál stále
hrál po°ád
jenom hrál 2x
hrát na a²inet
hrát na bodák
hrát na vojáka
hrát po°ád tak
2x

A je²t¥ ²t¥stí
ºe unavení Billiho st°elci
si p°í²tí den
válí ²unky na krmelci
A králík hopsá poskakuje
na celý sv¥t se sm¥je
v²ak já ti jednou spo£ítám
£erný Bille

✦ Je²t¥rka

Sta£í zabít králíka
sta£í zahladit stopy
sta£í zabít králíka
bílýho králíka

Aku-Aku / Jacques Prévert
Knak (1992, 4.)

A £erný Bil
se svou partou
a svým psem

Je²t¥rka lásky
zase mi prchla na konec
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✦

ºíhanou Martou stopuje dál

ekání na slunce (1988, 8.)
Hledám sv·j ztracenej lítací sen
vzná²et se na n¥m to bylo fajn
sta£ilo do prázdna zamávat rukama
vºdycky jsem vylet¥l viký°em ven

A milá Marta si ho zamiluje
a protoºe hárá
£eká Billa
²t¥¬at plná kára

V²ak vºdycky na²el se n¥jakej honi£
anebo i ²kodi£ a n¥kdy i n¥kolik
zpravidla ulít jsem v poslední chvíli
vºdy málem kdyº démon uº na m¥ si sáh

A bílý králík
na kaºdi£kého se sm¥je
a svými slechy ukazuj
tys parohá£ £erný Bille

Jednou aº p°ijde zas hodina no£ní
vylezu na st°echu jako d°ív
vysko£ím do tmy a zamávám rukama
snad se mi vrátí m·j lítací sen

Sta£í zabít králíka
sta£í zahladit stopy
sta£í zabít králíka
bílýho králíka

✦

✦

Krysa

Knak (1992, 10.)
A kv¥t rozkvete b¥lav¥
poj¤ má milá vlez si do mý postele
rozkvete £erven¥
poj¤ má milá sejdeme se v na²em hrob¥

Humanquake (1990, 8.)
(instrumentální)

K°íº míti nad sebou
kámen pod hlavou
jámu hlubokou
kvítí u nohou

Larg

Aku-Aku / Aku-Aku

2x

Humanquake (1990, 5.)

✦

krábnutý potrhaný karty
fale²nej hrá£ uº na zem pad
nepou£ený hry dychtivý party
a s tím co zbylo v paklu se nedá hrát

✦

Má milá

Aku-Aku / Aku-Aku

Aku-Aku / -

✦

Lítací sen

Lud¥k Zedník / Lud¥k Zedník

A bílý králík
p°evle£ený tak akorát
za psího prince
dvo°í se té fence

MOKO-BUKO

Miroslav Neuhöfer / Miroslav Neuhöfer
ekání na slunce (1988, 2.)

✷ Humanquake (1990, 10.)
Lidské hemºení

Moko buko 2x

Aku-Aku / Miroslav Neuhöfer

Na hrad¥ se se²la divná
vskutku divná spole£nost
duté p°ezrálé makovice
si ponechávají sv·j význam

Humanquake (1990, 1.)
Na²e radosti tvoje starosti
jsou obsaºené v kapce tvé krve
na²e názory tvoje nad¥je
jsou utopené jak mu²ky ve vín¥

A zelení sk°ítci
nám otev°eli
ú£elová za°ízení

Na²e pravdy tvoje ideje
jsou jak letící sn¥hová koule
na²e sv¥domí tvé v¥domí
jsou jak nejedlé zelené bowle

Moko-buko...
Drogista k°i£í 2x
mentolové cigarety
pat°í jen do dív£ích úst

Va²e podlosti tvoje krutosti
to je hloupé lidské snaºení

A je²t¥ vonicí 2x
bláznivá d¥v£ata
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✦ Mravenec

naráºejí hlavou do zdi

Miroslav Neuhöfer / Robert Desnos

A odváºní si dál
lízají své rány

ekání na slunce (1988, 7.)

A páni generálové
si na apellplatzu
le²tí svoje knoíky

Mravenec dlouhý dvacet metr·
v £apce a hrozn¥ krátkém svetru
Neexistuje
je to nemoºné
2x

Moko-bubo...
✷:

Kdo je nejchyt°ej²í?
vy pane generále
kdo je nejschopn¥j²í?
vy pane generále
Kdo je nejodváºn¥j²í?
: vy pane generále
kdo je nejchyt°ej²í?
vy pane generále
a kdo je nejschopn¥j²í?
vy pane generále

✘
✘
✘
✘

Mravenec °ídící ma²inu
plnou hus kachen a pinquin·
Neexistuje
je to nemoºné
2x

✷✘
✷✘
✷✘
✷✘

Mravenec hovo°ící francouzsky
a také latinsky a japonsky

✦ Motlitbi£ka

Aku-Aku / Aku-Aku

Neexistuje
je to nemoºné
neexistuje
a pro£pak ne?

Knak (1992, 1.)

2x

Boºe hned by bylo líp 2x
Kyrie Eleison...
kdyby kaºdém kneºour chcíp 2x
Kyrie Eleison...
2x

✦ Pán prsten·

Aku-Aku / Aku-Aku
Knak (1992, 9.)

✦ Motýl

Stává se ºe jeden prsten
vládne tisíc·m
stává se ºe kniha
bývá podobná tvým dn·m
stává se ºe víra
v ºivot bývá blízko sn·m
stává se ºe jeden prsten
vládne tisíc·m
2x

Aku-Aku / Miroslav Neuhöfer
Knak (1992, 5.)

Na louce se zastavím
motýla tam odchytím
°eknu mu hele mladej
s tebou dneska poletím

✦ Píse¬ malého mrzáka

Trávu jemu trochu dám
trávu sob¥ trochu dám
motýl se mnou poletí
do nebe a nad lidi

Aku-Aku / Jules Laforgue
Humanquake (1990, 4.)

Motýl letí stále vý² 2x
b·h nás nechce trávu ºádá
nechce nás do svého stáda

Bylo to srdce doktor °ek
um°ela na to není lék
ohé ojé máma moje 2x

Motýl padá a já s ním 2x
dol· na zem zpátky na zem
snad mineme velkej bazén

A brzy p·jdu ºádnej strach
co nejd°ív chrápat za ní
srdce mi bije na poplach
ta máma m¥ uº shání 2x
Z celého sv¥ta akorát
jen jedinej £lov¥k
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m¥l m¥ rád

mají v hlavách radary

ohé ojé mámo moje 2x

Lidé se dozv¥dí o slepých ptácích

M¥l bych jít jen ºádnej strach

z vzty£í vysoké st¥ny

uº brzy p·jdu za ní

aº ptáci p°í²t¥ p°ilepí

srdce mi bije na poplach

padnou mrtví k zemi

ta máma m¥ uº shání 2x

✦ Stagnace

✦ P°íb¥h

Miroslav Neuhöfer / Miroslav Neuhöfer

Lud¥k Zedník / Radovan antr·£ek

ekání na slunce (1988, 5.)
ekání na slunce (1988, 6.)
Vrátil se £as
Lidi jsou zví°ata

a co zbylo z vás?

ºerou se navzájem

jen sbory které jdou

v²ude je ²pína

tancujou a v²echno se²lapou

prach a nezájem
Co s vámi hejbe
V t¥lech ºen umírá

zloba nebo jaké kejkle

zárodek národa

jen sbory které jdou

v továrnách na hra£ky

tancujou a v²echno se²lapou

vyráb¥j rakve

Zastavte to hned

2x

d°ív neº bude ze¤

✦ Sentimental blues

jen sbory které jdou
tancujou a v²echno se²lapou
A uº p°i²el £as

Aku-Aku / Aku-Aku

a co zbylo z vás?
jen °ádky které lºou

Knak (1992, 8.)

zestárnou obrázky v novinách

Vypít víno

Ú té á jé á há ú en ata

vid¥t ho zrát

✦ Svatební hostina

it's your sentimental blues
Popít víno
být zas mlád

Aku-Aku / Aku-Aku

it's your sentimental blues
Humanquake (1990, 3.)
Jiskru má
barvu má

Barva bílá jako lilie

a chu´ laskavou

v slzách bývá trocha nad¥je

it's your sentimentál blues

loutna zpívá tako lamie
brána hlídá vstup do ráje
2x

Sílu má
pravdu má

Stále na loºi bílém

známku prastarou

hlídat si svoje chvíle

✦ Slepí ptáci

2x
Takovej ²mejd co sis vzala
ty plá£e²?

Aku-Aku / Ivan Maksimik, p°eklad Zden¥k

✦ nek

Rosák
Humanquake (1990, 6.)

Aku-Aku / Aku-Aku

V£era se mi zjevilo nad obrazem
mezi shluky temných mrak·

Knak (1992, 6.)

p°ilétlo zvlá²tním koridorem
Den po dni nevylézá z ulity

veliké hejno slepých pták·

den po dni sní své nad¥je
Ti ptáci nemají o£i

den po dni p°ed sebou pohár vypitý

v²e zachytí jejich kamery

den po dni beze zm¥ny a bez d¥je

ti ptáci nemají o£i
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Dar
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Smutný blázen 2x
Den po dni hlídá v²echny hv¥zdy
den po dni po°ád smutn¥j²í
den po dni doufá ºe zas n¥kdy
snad bude slunce jasn¥j²í

Hotel Pup
(Atomová mihule / Atomová mihule)
Houby nakládaný v oct¥
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Smutný blázen 2x

Hrbatá postava
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Den po dni hlídá v²echny hv¥zdy
den po dni po°ád smutn¥j²í
den po dni doufá ºe zas n¥kdy
snad bude slunce jasn¥j²í

Chodí pe²ek okolo
(Atomová mihule / Atomová mihule)
Jsem debilní
(Atomová mihule / Vít Bohuslav Homolka)

Smutný blázen 2x

Ka£er
(Atomová mihule / Atomová mihule)

✦ Ukolébavka mrtvému d¥cku
Jan Peclinovský / Denise Jallais

Kladivo
(Atomová mihule / Atomová mihule)

ekání na slunce (1988, 4.)

Krveºíznivý rak
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Net°eba se bát
tmy ani £erv·
bude² si moct hrát
s de²t¥m

Libido
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Net°eba se bát
tmy a £ert·
bude² se dívat
na trávu

Milo²
(Atomová mihule / Atomová mihule)

O£ekávat m¥
dostávat kv¥tiny
aby ses ut¥²il
ºe nejsi

Nbaa
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Maska
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Na cest¥
(Atomová mihule / Atomová mihule)

N¥co - nikdy
(Atomová mihule / Atomová mihule)

✦ Zabitá svoboda

Ocásek
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Miroslav Neuhöfer / Miroslav Neuhöfer

O°ezávátko
(Atomová mihule / Atomová mihule)

✷ Humanquake (1990, 9.)

ekání na slunce (1988, 3.)

Pahejly
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Zabitá svoboda
zabitá zabitá d¥venka zabitá
2x

Punkva
(Atomová mihule / Atomová mihule)
Ráno
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Atomová mihule

Rok co rok
(Atomová mihule / Atomová mihule)

37 písní
?

Rosol
(Atomová mihule / Atomová mihule)
Sexuální deviant
(Atomová mihule / Atomová mihule)

(Atomová mihule / Atomová mihule)

60. píse¬
(Atomová mihule / Vít Bohuslav Homolka)

Super extra ºena
(Atomová mihule / Vít Bohuslav Homolka)

Cvi£ná stupnice
(Atomová mihule / Atomová mihule)

plhoun
(Atomová mihule / Atomová mihule)

melák
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Temno
(Atomová mihule / Atomová mihule)
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My²
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)

Totáln¥ mrtvej klaun
(Atomová mihule / Atomová mihule)
Tryskání
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Nahoru
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)

Uzav°ete kruh
(Atomová mihule / Atomová mihule)

N¥který lidi
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)

V na²em m¥st¥
(Atomová mihule / Vladimír Trojánek)
Val£ík na rozlou£enou
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Neumím
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)

Vládce
(Atomová mihule / Atomová mihule)

Pes
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)

Zvukový týdeník
(Atomová mihule / Vít Bohuslav Homolka)

Beatové druºstvo Sokolov

P°ed usnutím
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)

36 písní

? (10x)
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Cement vápno
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Dan¥
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Horror
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Chanºovice
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Já se vám divím
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Jako
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Jehn¥ sytý
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Kamarádi
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Kdyby prase m¥lo k°ídla
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Leº
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Mezi £ty°ma panelama
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
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P°ipome¬te mi, co jsem cht¥l
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Radost
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Radujme se
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Represivní orgány
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Ruská lidová
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Sa²a
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Stokoruna
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
St°ední generace
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)
Veliký my²lenky
(Beatové druºstvo Sokolov / Beatové druºstvo
Sokolov)

Berryoza Underschmidt
Band
15 písní

Delírium
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec)
Dvojkové signály
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec)

zlov¥stn¥ se jisk°í

Ha, co je to?
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec)
Intro
(Berryoza Underschmidt Band / -)

B°itva v ruce vrahov¥
hrozn¥j²í neº dýka
zubatá jde na jisto
radostí si hýká

♠

Kocovina v parku
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec)

Hladce hlavu od°eºe
b°itva jedním °ezem
£isté maso z·stane
krev vyte£e na zem

Koleda
(Berryoza Underschmidt Band / Ji°í Vorá£)
Konec husího samce
2 ❧
(Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav Filgas)

T¥lo leºí bez ucha
krve plná miska
smrt tu k°ep£í se srpem
radostí si výská

Metal man
2 ♠
(Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav Filgas)

Masa°ky se slétají
jdou za mrtvým pachem
zubatá je prohání
kosa svi²tí vzduchem

My²lenka £lov¥ka ¤áblem posedlého
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec)
Paprika
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec,
Vlastislav Filgas)

Tupý úder kladiva
lebe£ní kost drtí
mozek na st·l vypadl
t¥lo noºe £tvrtí

Po obloze b¥haj stíny
3 ❧
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec)
P°í²erný konec Fabi·v
2 ♠
(Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav Filgas, L. Klíma)

Kosa smrtky pod stolem
jak psí ocas mlátí
v druhé ruce drºí srp
kosti se jí klátí

Sekretariát
2 ♠
(Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav Filgas, Petr Holec)

: O²kubané pe°í tu
vzduchem ti²e lítá
husí samec bez jater
na pánvi se zmítá

Underrevolution
2 ❧
(Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec)
Válka s mloky
2 ♠
(Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav Filgas)

❬✷②❪

✦ Metal man

✦ Intro

Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav
Filgas

Berryoza Underschmidt Band / -

Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 4.)

✷ Demo (1981, 5.)

Demo (1981, 9.)
(instrumentální)

✦ Konec husího samce

Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav
Filgas
Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 8.)

✷ Demo (1981, 1.)

Ocelové nervy má
paºi jako b°itva má
elektrickej mozek má
zlaté srdce má
bronzovou ple´ má
plechovou hubu má
ºelezné svaly má
platinové o£i má
vodíkový dech on má
bombu v sob¥ ukrývám
O ó metal man 4x

Nabrousit si b°itvu
na koºeném °emenu
smrtka b¥há s kosou
na kostnatém ramenu

... mu blesky jdou
v mozku mu hromy tlu£ou
do t¥la mu b¥haj vlny
magnetických sil jsou plny
pohon atomový má
z vesmíru sílu £erpá
jeho úkol zní ni£it

erný palec p°ejede
po kulatém ost°í
v lebce kmot°e zubaté
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✦ P°í²erný konec Fabi·v

v²echny zem¥ podmanit
£eká na své probuzení
pod sibi°skou £ernou zemí

Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav
Filgas, L. Klíma

O ó metal man 4x

✦ Po obloze b¥haj stíny

✷

Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec

Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 5.)
Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981,
13.)
✸ Demo (1981, 7.)
✷

Po obloze b¥haj stíny
tvý nohy klesaj do baºiny
tvoje o£i bloudí
v nekone£ném prostoru
hledají v tom dalekém prostoru
pevninu svobody

T°etího dne se probral
kalné své v¥domí
co to se mnou
s ním?
co to za propast hr·znou
kam jít?
lhostejnost stejn¥ ºe to jest

Ve²el on do lesa
stezkou napravo se dal
tu na nízké v¥tvi
klátil se ob¥²enec
a t¥lo jeho se chv¥lo
p°istoupil blíº
tu za£al se viselec házet
tvá° v²ak nehybná
a jazyk je vyplazen
stra²liv¥ zmítalo se t¥lo
pohyby ustávaly aº stichly

✷✍
✁✸✍

Po st¥n¥ se pohybují
ºivé £tverce
ºiví tvorové
vzduchem poletují
bezrozm¥rné tvary
v kout¥ u sk°ín¥ leºí
jasn¥ alový diamant
Mít trochu ²t¥stí
a s úctou vid¥t Mojºí²e
❀✸ : vid¥t a shlédnout Rudé mo°e
✷ : vid¥t Rudé mo°e
vid¥t v²e co se událo
na tomto sv¥t¥
❀✸ : vid¥t a shlédnout Mojºí²e
✷ : vid¥t Mojºí²e a Rudé mo°e
vid¥t v²e co se událo
na tomto sv¥t¥

?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x

?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x

V ?? galo²ích
se vzná²i² nad m¥stem
jsi jako prostitutka
se srpem a kladivem
která t¥ svírá mohutným heverem
chce² být jiný
ale p°ece takový se²
V neviditelné noci
zjevil se ¤as
❀✸ : a vzkázal mi ºe je ná²
✷ : a vzkázal nám ºe je ná²
mít tak aspo¬ trochu
polohové energie
a vzlétnout
do atmosférických oblak

Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 7.)
Demo (1981, 2.)

?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x
Jiº utíkal
náhle v²ak zastavil se
a vstanul
p°e°ízl provaz
t¥ºkým pádem padlo t¥lo na zem
v²ak vymr²tilo se
a hned mu sed¥lo na zádech
za°val a schodil jej
m¥síc ozá°il tvá° p°í²ery
potm¥²ilý výraz a surové o£i
na záda vrhla se mu zas
shodil ji °vouce
ud¥°il p¥stí do sk°án¥
zu°iv¥ dýkou bodal
pod°ízl krk a lebku rozt°í²til
uchopil mrtvolu a hodil ji do vody

✷✍
✁✸✍
✷✍
✁✸✍
✁✸②
✁✸②

?? Jóbou
sestrou se stane
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?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x

poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x
Pozbyl pak v¥domí
na krátkou chvíli jen
sním? ne
v²e to´ skute£nost
bloudím a v £ase zmýlil jsem se
ob¥²enec
to´ p°ízrak byl
v²ak p°esv¥d£il se

To smrt je nejkrásn¥j²í milenkou
t°eba má o²klivé jméno
3x
?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne

?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x
P°istoupil k t·ni
m¥sí£ním sv¥tlem ozá°ené
a projel jím d¥s
leºela na dn¥
ne nemám síly
a prchal z místa toho
po chvíli zastavil se
bylo ticho
tu zaslechl ºblu¬kot vody
její t°eskot
a z tún¥ se vyhoupla postava
ob¥²enec
struºky vody mu kanuly z od¥vu

✦ Sekretariát

Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav
Filgas, Petr Holec
Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 1.)

✷ Demo (1981, 4.)
Sekretariát
komisariát
státní aparát
proletariát
Státní razie
státní orgie
státní policie
burºoazie

?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x

Národní výbor
okresní vývor
??
pro kaºdého vzor
Velká °ijnová
malá kv¥tnová
²patná sv¥tová
nová hotová

Utekl z lesa
a zamí°il ke skalám
zmizela vegetace
a krok jeho dun¥l na tvrdé skále
v²ak za°val náhle
a jako sloup stanul
je to hrob
pro milosrdenství boºí hrob
tu za°val poznovu
a otev°ela se p°ed ním propast hluboká

Revolu£ní boj
partyzánský boj
národní odboj
ROH hoj hoj hoj
Demokracie
d¥lník si uºije
kapitalismus
prací rozbijem

?? Jóbou
sestrou se stane
poh°ební pochod jiº m¥síc
p°ed jeho smrtí rachotit za£ne
2x
Tu odsko£il a dal se na út¥k
zaburácel hrom
a náhle prudce vymr²t¥n
°ítil se do hlubin
propast hluboko
skrz sv¥tlo zapadal do tmy
kolmo let¥l aº na dno hrobu
rychlostí d¥snou dopadl
jak ob¥tí dlouho hledané druºky

Leninismus tu
taoismus tam
komunismus tu
terorismus tam

✦ Underrevolution

Berryoza Underschmidt Band / Petr Holec
Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 3.)

✷ Demo (1981, 6.)
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Vzh·ru ude°it z hlubin zem¥
nahoru p°emoct strach
na bránu hradu ude°í
v hodin¥ pravdy ??

m·ºe jen zdát
Mloci nás tla£í
ºe nem·ºem dýchat
no prost¥ ºijou si
a my máme hlad

Kdo rud¥ vidí² jinak vi¤
kdo rud¥ mluví² p°esta¬ °vát
z podzemní °í²e vylezou
ob¥ti tvojich zrad
: Na zem vylezem vytvo°it

✷ : Na zem ... vytvo°it

Skoncovat s n¥ma
a na sv¥t¥ bez mlok·
sladce se bude ºít
a voln¥ dýchat

✷✎
✎

Pro lásku
pro pravdu
pro ²t¥stí na zemi
pry£ s mlo£ím reºimem
svobod¥ vivat

nový a lep²í °ád
my co jsme dneska naho°e
nás £eká krutý pád
V temnu a chladu kanál·
mozky a´ hrají si
vrazi kultury rozumu
??

Chceme ºít bez mlok·
sami jen pro sebe
bez mlo£ích proslov·
a vzletných gest

A´ poznaj co je temnoty d¥s
bez slunce ??
svoji kulturu zítra uº
budu s odpadem ºrát

Bez mlo£ích zákon·
bez mlo£ích tyran·
za jejich skutky
a´ stihne je trest

Svobody doba nastává
vzh·ru ud¥°it ven
na brány hradu ude°it
zahnat diktát pod zem

Skoncovat s n¥ma
a na sv¥t¥ bez mlok·
sladce se bude ºít
a voln¥ dýchat

✦ Válka s mloky
Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav
Filgas
Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 2.)

✷ Demo (1981, 3.)

Pro lásku
pro pravdu
pro ²t¥stí na zemi
pry£ s mlo£ím reºimem
svobod¥ vivat
Uº te¤ je t°eba
ud¥lat seznamy
ozna£it v²ecko
co mlokem jest

Mloci se roztahujou
mloci nám vládnou
mloci nás °ídí
a drºí na uzd¥

Zni£it je v²echny
do jediné potvory
a v²emi prost°edky
náhlého rozkladu

D¥laj se dob°í
a nestojí za nic
mloci se válej
a my na n¥ d°em

Skoncovat s n¥ma
a na sv¥t¥ bez mlok·
sladce se bude ºít
a voln¥ dýchat

Skoncovat s n¥ma
a na sv¥t¥ bez mlok·
sladce se bude ºít
a voln¥ dýchat

Pro lásku
pro pravdu
pro ²t¥stí na zemi
pry£ s mlo£ím reºimem
svobod¥ vivat

Pro lásku
pro pravdu
pro ²t¥stí na zemi
pry£ s mlo£ím reºimem
svobod¥ vivat

Na kaºdém strom¥
sloupu a háku
a´ visí smy£ky
a z konopy lana

Mloci jsou tlustí
a dostanou v²ecko
o £em nám se v²em
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Vy£istit hlavn¥
a nabrousit noºe
s kladivem na mloky
vyrazit z rána

v novinách tvý obrázky
vtípky £lánky
tvý galerijní t°icítky
tvý dikobrazový kydy
: tvý ve²kerý hnidy
✷ : tvý nezm¥rný chyby

Skoncovat s n¥ma
a na sv¥t¥ bez mlok·
sladce se bude ºít
a voln¥ dýchat

V²echny tvoje nadbytky
p°epychy
existen£ní otázky
nan£ní tahy
osobní obavy

Pro lásku
pro pravdu
pro ²t¥stí na zemi
pry£ s mlo£ím reºimem
svobod¥ vivat

: Stokrát ¤ábel dokul zlato
Stokrát ¤ábel sklidil úrodu
dokul zlato
vºdy mezi kameny do mlejn·
bylo vzato
✷:

Bílé sv¥tlo

✦

5 písní

Boºí mlejny
(Pavel Zeman / Pavel Zeman)
D¥lníci Bílého sv¥tla
(Pavel Zeman / Pavel Zeman)
Festival II.
(Pavel Zeman / Pavel Zeman)
Pastý°
(Ji°í Fryc / Ji°í Fryc)
Um¥lec
(Pavel Zeman / Pavel Zeman)

✦

2❧
2❧

D¥lníci Bílého sv¥tla

Jsme d¥lníci bílýho sv¥tla
z na²eho sv¥ta
z na²eho my²lení
z na²eho cít¥ní
: z na²eho vymlouvání
✷ : z na²eho milování

♠
♠

2❧

Jsme biologickou spodinou
pod burºoazní hladinou
proti politik·m skalinou
: bez znásil¬ováni
bez organizování
✷ : bez znásil¬ováni
s nutnou pot°ebou

Boºí mlejny

D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 3.)
D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 8.)

Nejsme hudebníci
nejsme básníci
jsme jen poutníci
na cest¥
na který m·ºem padnout
: ale nikdy ne zmiznout
✷ : ale nikdy ne zahnout

Boºí mlejny melou
v jistém okamºiku
nepatrnou silou
Boºí mlejny melou
ve stejném okamºiku
v²edrtivou silou
Boºí mlejny melou
pro spravedlnost v¥£nou
p°emelou te¤
p°emelou potom
p°emelou nás
: sly²íme hlas
✷ : sly²íme jejich hlas

✷✍
✍
②

Pavel Zeman / Pavel Zeman
D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 1.)
✷ D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 6.)

Pavel Zeman / Pavel Zeman

✷

✷✎
✎

Jsme d¥lníci bílýho sv¥tla

✦

Festival II.

Pavel Zeman / Pavel Zeman
D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 5.)

✷✍
✍

Proºil jsem jeden den
s pocitem ºe jsem osvobozen

V¥£né hodiny s Otcem
na sluºbu do mlejna
volá nás

Proºil jsem jeden den
s pocitem ºe jsem omilostn¥n

Do kamen· nasypeme
p°emeleme

To byl ten den
z na²eho soucít¥ní
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✷✍
✍

✷✘
✘

✷✍
✍

z na²eho vyznání
pro na²e napln¥ní
To byl ten den
pro na²e sv¥dectví
pro ná² hlas
pro sv¥domí t¥ch
co ztratili hlas
co ztratili sebe
co ztratili cestu
co cestu nena²li
Protoºe ºijeme
protoºe sly²íme
protoºe vidíme
pro komunikaci
itím pravdu napl¬ujeme
t¥m co nevidí ukazujem
t¥m co necht¥jí dokazujem 2x
Sob¥ i jim
jim i sob¥
2x

: to jsou mýho ducha snahy
Výroba um¥ní
nad to není
p°iná²í to ocen¥ní
a kdyº to vládce nedocení
sta£í malý poklon¥ní
a hned je zase plno práce
Co se kolem d¥je
tomu se já i kdekdo sm¥je
Na lidské du²e
mocenské taºení
nenajde v mým duchu odezn¥ní
Cizích osob
lidská muka
: není nic pro vzne²enýho ducha
✷ : není nic pro tvého jedine£ného ducha
A tak dále vyrábí se
a tak dále ukláním se
za plakátek dva tisíce
Snadná práce
dobrá láce
pro pozemní stavby
o bezpe£nosti práci
Dal²í závit ²roubu
do d¥lníkovy hlavy
to uº není klan¥ní
to je slouºení
✷

✦ Pastý°

Ji°í Fryc / Ji°í Fryc
D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 4.)
Jsme ovcema
který pastý° vyslal mezi vlky
pastý° nás neopustí
Bi£ujou nás pro v¥c svatou
cht¥li by mít hlavu s´atou
pastý° nás neopustí
Vydrºíme rány bi£em
svýho ducha neposerem
nesho°íme ohn¥m pekelným
pastý° nás neopustí

✷✍
✍

DG 307
74 písní

♠
Anarchistická milenka
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
♠
And¥lský vlasy
(Milan Hlavsa, Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)
♠
Ani
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Anti
2♠
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)
Aº
♠
(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)
Banán prorok
2❧
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)
Cesta eskem
♠
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Co sme?
2♠
(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)
♠
. H.
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
♠
D#
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

✦ Um¥lec

Pavel Zeman / Pavel Zeman
D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 2.)
✷ D¥lníci Bílého sv¥tla (1976, 7.)
Jsem um¥lec vzne²enýho ducha
zrodily m¥ tv·r£í muka
Tvo°ím krásu
tvo°ím tvary
moje dílo
kritik·m dary
: Stále hledat nový tahy
✷ : Stále tvo°it nový tahy
: to jsou mého ducha snahy

✍

✷✍
✍
✷✍
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Degenerace
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

3

♠

Dr. Mundi a dr. Cmundi
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Exploze my²lení
(Otakar Michl / Pavel Zají£ek)
Filosofova slova
(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)
3

3

❧
❧

Koulim vo£ima
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

2

♠

Krkavec
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

2

♠

Lepení okamºik·
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Lidi krve
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Má ráda, má ráda...
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
M¥la perníkovou v·ni mezi nohama
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Miluje rohy
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Ml£, pohla¤ a jdi
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Ml£ení
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Mozaika
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Na dn¥ studny ²upinama
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠
♠
♠
♠

Nový bojovníci
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

2

♠

O£i²´ování
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

4

❧
♠
♠
♠

Opustil m¥ and¥l
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Ostrovy
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Kost¥ný ráje
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Operace p°írody
(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)

♠

Konzervovaná masa
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

On ²el
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Kanál zvanej feti²ismus
(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)

2

Nic zvlá²tního
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

♠

K jádru mýtickýho dechu
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

Návraty
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

Neºivý i ºivý
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

♠

Její t¥lo rezonuje
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

New York - Praha - Pa°íº (p°íb¥h I)
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

♠

Jak sup letící nad krajinou sn·
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

2

Nejsem zabiják
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Cht¥l se stát
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

Ná°ek dosud nenarozenejch d¥tí
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

N¥co mi p°ipomíná...
(Milan Hlavsa, Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)

♠

Hudebníci z konzervy
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)
Chameleon
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

Nad stínem noci
(Milan Hlavsa, Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)

♠

Divný hosti
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

Hr·zy
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

♠

❧

Papírový absolutno
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

4

❧

Podoba
(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)

2

♠
♠

Pohyb v bludným kruhu
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

♠

Poklady tohoto dne
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

♠

Rybník, louky a sn¥hy
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

♠

eka citu
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

♠

Sem slab²í neº my²lenka
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Se² tu zem¥ nepoznaná
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

♠

Slepý ptáci
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

♠

Solnej sloup
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

♠

Sv.
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

♠

T¥lo
(DG 307 / Pavel Zají£ek)
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3

♠
♠

✦ And¥lský vlasy

♠

Tmavomodrá silueta
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

Milan Hlavsa, Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek

♠

Tv·j kraj
(DG 307 / Pavel Zají£ek)

(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Um¥le ochuceno

Angel's hair...
2

❧

(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

♠

Útok na historii
(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)

❧
♠

(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

♠

(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Výstraºný znamení

její k·ºe jak posmrtná maska
protkaná jemným tetováním
v jejích o£ích pohrdání jako ²patný víno
po kterým se chce blít
obavu p°ed sv¥tem v kterým se nedá ºít
nebylo to místo sn· ani zem¥ snivc·
probudil sem se v místech krutosti
zdál se mi sen o and¥lskejch vlasech
co je sen a co není sen

♠

(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)
Zv¥stovatel smrti

bylo to v£era nebo p°ed sto lety

byla to maska zahalující k°ehkost

♠

(DG 307 / Pavel Zají£ek)
Vstupovat do chladný vody

kus od mýho domu vyhaslá vá²e¬
co je sen a co není sen?

2

(Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek)

Vrost do stromu

jako rozbitý zrcadlo
ve stínu noci op°ena o ze¤

(DG 307 / Pavel Zají£ek)

Útrºek dopisu (p°íb¥h II)

Zdál se mi sen o and¥lskejch vlasech
o tvá°i která vypadala

♠

Used do pole ostrejch jehel

Utopenec

Um¥le ochuceno (1992, 3.)

♠

Tv·j obraz jsem bi£oval

její tvá° jako krvácející st°epy
ve stínu noci kus od mýho domu

✦ Ani

♠

(DG 307 / Pavel Zají£ek)

✦ Anarchistická milenka

DG 307 / Pavel Zají£ek

Dar stín·m (1979, 3.)

DG 307 / Pavel Zají£ek

Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 13.)

Ani mo°e ani pevnina
ani sv¥tlo ani tma

Anarchistická milenka

ani had ani pták

nabízí svoje t¥lo

ani ml£ení ani °ev

b¥s

ani vid¥ní ani slepota

vytvá°í z lásky výbuchy

ani nic ani v²e

a nevidí ºádnej sv¥t

ani zmrazení ani pohyb

má místo prsou démony

ani t¥lo ani stín

místo slov zápalná ²¬·ra

ani pád ani let

vypálí svoje znamení

ani smrad ani v·n¥

a vrchol krásy
anarchistický zd¥²ení

Ani ani ani

anarchistický spojení
Ani mo°e ani v·n¥
Anarchistická milenka

ani sv¥tlo ani stín

má v k·ºi obraz z fosforu

ani zmrazení ani vid¥ní

a jazyk ho°í poºárem

ani let ani ml£ení

a záda skrytý v pancí°i

ani tma ani smrad

její vlasy hadi sou

ani pád ani pták

jed jí te£e po nohou

ani slepota ani had

milování válkou je

ani t¥lo ani nic

i slzy táhnou do boje

ani pohyb ani pevnina

nad krásou spe£ená je m°íº

ani v²e ani °ev

v srdci zrozen novej bi£
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✦ Anti
Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek

kerej t¥ sekne do tejla
todle známe dob°e voba dva
Já i Mejla

✷

1973-5 (1973 - 1975, 1.)

já i Pavel

Historie hysterie (1973 - 1975, 2.)
Je-li v²ak dal²í zrození

Vystr£ hlavu z pol²tá°e

dostanem nohy k chození

zbav se kone£n¥ tíhy

prdele k sezení

zbav se hroznýho vlada°e
vodpráskni kilo stíhy
ij pij pyj
ºij pij pyj
Anti kvete

✷:

ptáky k plození

ruce k hlazení
Ne!
staneme se pivní kvasinkou
pivní kvasinkou...

kdopak s náma dete?

✦ Cesta eskem

aº k vokraji anti ºumpy
pumpující antilumpy

DG 307 / Pavel Zají£ek

Voláme hlavy z pol²tá°e
voláme ºivýho bleska

Dar stín·m (1979, 6.)

sv¥t je plát¥ná deska
b¥ºim s hovnem proti plátnu
do plátna to hovno zatnu

Proniknu jazykem
do tvýho lotosovýho kv¥tu

Anti anti...

✦ Aº
Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek

zapálím ohn¥
na vyhaslejch pláních
cesty £eskem...
Otev°eme prsty
rezatý skrý²e
vypustíme paprsky

Historie hysterie (1973 - 1975, 23.)

na²í p°ítomnosti
v mo°i sv¥tla

Aº z mrakodrap·

se neutopíme

zbyde hromada rum·
aº ze v²ech kout·

Spálíme vápnem

polezou tu£ný £ervi

ºivoucí hroby
p°i cestách

Aº na tv·j mozek

sv¥dky

navle£ou prcgumu

mrtvolnýho bloud¥ní

aº z t¥la ti zdrhnou

spat°íme jasný znamení

v²echny nervy
eleznej kruh v¥£nosti
Aº nebude kam jít
aº nebude kde snít

Proniknu jazykem

aº nebude kde hnít

do tvýho lotosovýho kv¥tu
zapálíme ohn¥

Pro£ te¤ kompromisy

na vyhaslejch pláních

pro£ te¤ tahat minulosti

cesty £eskem...

pro£ te¤ p°ipomínat kdysi

✦ Co sme?

pro£ te¤ bejt svin¥
pro£ te¤ zaprodat se zlu
tý chuchvalcový lavin¥

✦ Banán prorok

Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek

✷

1973-5 (1973 - 1975, 3.)
Historie hysterie (1973 - 1975, 16.)

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Sme d¥tma

✷

Historie hysterie (1973 - 1975, 5.)

který nesta£ily zestárnout

Historie hysterie (1973 - 1975, 19.)

nebo ²ílenci
který nem·ºou padnout?

Kdyº t¥ £apne ranní sv¥rák

8x

myslí² ºe vysvobodil by t¥ smr´ák
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②

Pro£ se tak £asto nenávidíme?
pro£ na je²itnosti
pevnosti z hoven stavíme?
pro£ se nepropojíme?
£eho se bojíme?

2x
Cht¥l bych ºít
s £ernym havranem
splynout s £ernym
jeho sv¥tem

Co je na nás vokázalýho?
co je na nás zajímavýho?
sme nosi£i strachu
sme p°edzv¥stí prachu
Co chceme?
kam jdeme?
co aº se ocitneme nikde
z £eho se tam poserem?
Sme d¥tma
který nesta£ili zestárnout
nebo ²ílenci
který nem·ºou padnout
4x

✦ . H.

DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 5.)

Cht¥l bych ºít
s £ernym havranem
splynout s £ernym
jeho letem
Nechci v n¥m trvat
nechci v n¥m nekone£nit

✦ D#
DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 7.)
Chci sv¥t ná²
chci zb¥silej £as
chci kus skály
kterou rozkou²em
chci vid¥t paprsek
za kterym jdem
chci v²ech se dotknout
chci rez a °ev
chci vid¥t
chci cejtit
chci vnímat
chci dop°edu
a nevobracet se
chci cestu
chci ºivej sen
chci syrový
chci bez hranic
chci sly²et
chci nad¥ji
chci chápat
chci drsnost
chci plnost...

✦ Degenerace

Cht¥l bych se skrejt
ve stínu jeho k°ídel
A v £ernejch d¥rách
kousnout do ºivota
a v £ernym pe°í
v·bec nezesmutn¥t
A v £erný °ece
vypustit sv·j mozek
a´ si tam z bahna
tvo°í novej pocit
Zobákem jeho
vyklovat zrak d¥su
£ernou vlasatostí
vydláºdit svý cesty
v £erný skalnatosti
vy°knout vzácný slova
v £erný barv¥ slunce
vybarvit my²lenky
v £ernym letu jeho
nav²t¥vovat srdce
V £erný skute£nosti
za°vat £ernou píse¬
v £ernym p°emej²lení
zabít £ernou tíse¬

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 5.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 7.)
✸ Historie hysterie (1973 - 1975, 17.)
Degenerace náhle se vzbouzící
degenerace do vo£í bu²ící
degenerace pronikající kaºdou vte°inou
degenerace pravd co stanou se mr²inou
degenerace na²ich vztah·
degenerace ²ílenejch stav·
degenerace jednoduchosti ºivota
degenerace pojmu nicota
❀✸ : degenerace milování i spaní

✷ : degenerace blití i sraní
❀✸ : degenerace blití i sraní
✷ : degenerace milování i spaní

degenerace ve²kerý krásy
degenerace celýho £lov¥ka
degenerace nezbejvá ºádná út¥cha
degenerace sami sme zdegenerovaný
degenerace my²lení
máme po svym zdeformovaný
degenerace symbol degenerace
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✷✍
✁✸✍
✷✍
✁✸✍

to sme my
degenerace uskute£¬ujem
svoje sny bláznivý
degenerace...

✦

spole£nej duch
Exploze p°emej²lení
rozpaluje vzduch
výbuchy soucít¥ní
pronikavej zvuk

Divný hosti

Jak krásný je
todle ni£ení
jak krásnej je
spole£nej duch

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Historie hysterie (1973 - 1975, 20.)
Provádíme transfúzi zhovadilosti
zp·sobujem rozpady osobnosti
po°ádáme demolici nete£nosti
rozºhavujem zmrzlý radosti

Mozky který nevydrºely
ten ²ílenej tlak
musej se vysu²it
skute£nosti vzdát

Sme divný hosti

Jak krásný je
todle ni£ení
jak krásnej je
spole£nej duch

Nepat°ím¥ ºádné dob¥
ani sami sob¥

✦

✦

Dr. Mundi a dr. Cmundi

DG 307 / Pavel Zají£ek

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek

Torzo (1980, 1.)

1973-5 (1973 - 1975, 2.)

Doktor Mundi a doktor Cmundi
se setkali
doktor Mundi vyk°ikoval
propast je v mase
v tom slaným i krvavým
doktor Cmundi p°izvukoval a nohou ryl do podlahy
malé cmundi£ky
doktor Mundi plakal
doktor Cmundi skákal

✦

Exploze my²lení

Otakar Michl / Pavel Zají£ek
Historie hysterie (1973 - 1975, 33.)

Hr·zy

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 3.)
✸ Historie hysterie (1973 - 1975, 4.)
❀✷ : Jaký je to klima
ze h°bitzdi zima
napíchaný hr·zy
vnikaj do m¥ v ch·zi
P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

✸ : Jaký je to klima

❬ ✁✷✘❪

ze h°bitzdi zima
napíchaný hr·zy
vnikaj do m¥ v ch·zi

Exploze p°emej²lení
rozpaluje vzduch
výbuchy soucít¥ní
pronikavej zvuk

P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

Jak krásný je
todle ni£ení
jak krásnej je
spole£nej duch

Tisíc metr· pekla
haluc kterej zteplá
sn¥hovej hábit
p°íde t¥ zabít

Armády skute£nosti
nechápou ten jev
i p°i svý bojschopnosti
musej ne£inn¥ p°ihlíºet

❀✷ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

Jak krásný je
todle ni£ení
jak krásnej je

❬✸✘❪

✸ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
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❬ ✁✷✘❪

❬✸✎❪

❬ ✁✷✎❪

na v²e srát

mlát¥j do ticha v mym nitru
ze²ílím snad k jitru

Ohnivá koule noci
bude² po£ítat roci
vte°ina která v¥£ností
ztratí² svý hr·zy s vd¥£ností

❀✷ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát
✸ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

❬✸✎❪

❬ ✁✷✎❪

✸ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

❬✸✎❪

❬ ✁✷✎❪

Neskute£ný plátno
stejn¥ musí² zkápnout
v b¥hu nebo kolob¥hu

❬✸✘❪

❬✸②❪

✦ Hudebníci z konzervy
Sme hudebníci z konzervy
úto£íme psychu na nervy
sme potomci du²ologa
nevzali jsme v²ichni roha
Poletíme do usa
chcem t°i papíry za kusa
zahrabaný v ko²i
po²lem ²i tu tro²i
Utloukli sme lásky stoh
miliony ºabích noh
projdeme se po mexiku
nasbíráme do pytlíku
Kopulace na kaktusu
pejot vládce vkusu 4x
u°eºeme krásný hlavy
nasytíme padlý davy

Baron v hradu
z n¥ho kradu
no£ní utrpení
²ílenství a bd¥ní

✦ Chameleon

P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

Jdu uhlop°í£kou h°bitovní
bílý st¥ny záhrobní

P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

Historie hysterie (1973 - 1975, 10.)

P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

❀✷ : 2x

A co ten výraz ve voku
chystá se asi k útoku
rozdrásá pole
voctne se dole

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek

Kufr a v n¥m krysy
za£alo to kdysi
n¥kdo k°i£í strach
vobrátí t¥ v prach

❀✷ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

Na zdi se zachytil vlas
ve zdech se zastavil £as
?? rozpadu
nesmí² se vohlídnout dozadu
P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

Na vobzoru te£ka
lep²í je snad sme£ka
²itíku
v rohlíku

❀✷ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

✸ : P°estat £íst
p°estat jíst
rad²i spát
na v²e srát

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 11.)

❬✸②❪

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 31.)
✸ Historie hysterie (1973 - 1975, 36.)
Chameleon vkro£il na zem
chameleon dostal darem
chameleon barev mnoºství
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❬ ✁✷✘❪

❬ ✁✷②❪

chameleon cht¥ný boºství
chameleon je p°ipraven

Jak sup
letící nad krajinou snu
nenacházím maso
do kterýho bych se zakous...

Modrá maska
zelený péro
zlatej jazyk
strakatý £elo
st°íbrný slova
bronzová noha
Chameleone má² mozek rosolovej
chameleone m¥l bys ho mít kovovej
chameleone nesta£il ses p°emaskovat
chameleone zásadn¥ p°evorientovat
❀✷ : chameleone jinej stav se k tob¥ ºere

✸ : chameleone jinej stav se k tob¥ dere

chameleone sám si tebe rozeºere
chameleone
Chameleon...

✦ Cht¥l se stát

DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 9.)

Cht¥l se stát
výraznou sochou
my²lenkou stejnosti

✦ Jak sup letící nad krajinou sn·
DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 7.)

✸✍
✁✷✍

Jak ob¥´ krve
a p°inesený rudý srdce
jak posedlost my²lenkou
tvý t¥lo trhaj divoký kon¥
jak návrat do stejný °eky
a její obrysy sou tvojí tvá°í
jak slza
která pálí
a ryje² jizvu
do suchý cesty
Jak sup
letící nad krajinou snu
nenacházím maso
do kterýho bych se zakous...
Jak sen kterej miluje²
a p°ikove² ho ke skále
jak to co se nezrodilo
a ty sly²í² tento dech
jak út¥k
po úzkejch cestách snu
hlavou naráºí² na ²pici kopí
jak stovky ºivot· v tob¥
jezero je zasklený oko
jak sádrovej penis
ponechanej ohni
pálím svoje sv¥ty
Jak sup
letící nad krajinou snu
nenacházím maso
do kterýho bych se zakous...

✦ Její t¥lo rezonuje

Jak sup
letící nad krajinou snu
nenacházím maso
do kterýho bych se zakous...
Jak vlhká vidina
vsakující se do t¥la
jak prst kterej se dotýká
a zbarví se krví
jak utopení se v potu
a z kaºdýho póru
vyletujou malý £erný ptáci
Jak sup
letící nad krajinou snu
nenacházím maso
do kterýho bych se zakous...
Jak krok do sv¥tla
a místo nohou
m¥d¥ný sloupy
jak v·n¥ otev°enýho t¥la
jak hladí² drsnou skálu
jak and¥l s olov¥ným k°ídlem
a jeho smutný zp¥vy

DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 7.)
Její t¥lo rezonuje 4x

✦ K jádru mýtickýho dechu
DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 2.)
K jádru mýtickýho dechu
se prokou²e tato noc
aby ob°ad °evu
obnaºil sklen¥nou slzu
Usychající
ztopo°ený prsty
ukazujou v²emi sm¥ry
vyr·staj
s prvním paprskem
aby zmizely
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v pekelnym jasu
Tato noc
kdy sem proplouval
skrze její kv¥ty
nahý t¥la
ve v¥tvích strom·
v tichym zp¥vu
jak halucina£ní netvor
kterej do tvýho t¥la
reje krvavou
cestu smrti
K jádru mýtickýho dechu
se prokou²e tato noc
aby ob°ad °evu
obnaºil sklen¥nou slzu

Je to co vidí²
obraz tvýho cejt¥ní?
je to kam mí°í²
sv¥tlo tvýho snaºení?
Není babylonská leº
v plameni cesty?
není slovo
vzp°í£eno rybí kostí?
není cht¥ní
vlastní cestou?
Uchvatitel kou²e
do omezenýho obzoru
slunce vysadilo
zárodky svejch d¥tí
slzy nesou z t¥la
proudy tekutýho smetí

✦ Kanál zvanej feti²ismus

✦ Kost¥ný ráje

Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek

DG 307 / Pavel Zají£ek

Historie hysterie (1973 - 1975, 21.)
Sv¥t je velkej kanál
zvanej feti²ismus
£lov¥k propad modle
Sv¥t je velkej kanál
zvanej feti²ismus
dav zlatý plody chce
Sv¥t je velkej kanál
zvanej feti²ismus
a´ diamantový pyj
nebo n¥£í bysta
Sv¥t je velkej kanál
zvanej feti²ismus
evoluce st°íká svý poluce
na nenaºraný ruce
Sv¥t je velkej kanál
zvanej feti²ismus
a´ um¥lej mozek
nebo bezhlavý stádo
Sv¥t je velkej kanál
zvanej feti²ismus
a´ tr·n moc
nebo babylónská v¥º
Sv¥t je velkej kanál
zvanej feti²ismus
4x

✦ Konzervovaná masa
DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 2.)

Dar stín·m (1979, 12.)
Rozrost se les kmen·
ze skla a oceli
ve snový zahrad¥
dav bi£· pálivejch
bi£uje po hlav¥
z£ernalý tu²ení
plíºivý bytosti
shrbený tíhou hv¥zd
zalejzaj za mraky
ohnivá rostlina
zarostla do srdce
Prchn¥me do kost¥nejch hor
prchn¥me do jednoduchejch taj·
dejchá v nás ²edej mor
vstupme do kost¥nejch ráj·
Vrzání dutejch skal
v ozv¥n¥ zoufalství
sk°ípavej krysí zp¥v
hlava v mlhách ukrytá
zjevuje se a mizí
nevyslovený úlomky vid¥ní
kde stromy tvo°ej zvuk
Kde sou ty kost¥ný ráje?
kde sou ty ²edý stíny?
z míst odkud není návrat
kde sou ty snový kraje?
Od bodu k bodu
nataºený sít¥
ºelezný propasti
lákaj svým magnetem
neobjevená samota °ve
sn¥hy p°e°ízly noc
gotický oltá°e
chycený do pasti
mazlavý pevniny
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v²echny samoty za°valy
kamenný mapy
sm¥ry cest a body
za hranicí leºí nevyslovený
v tichu ze²ílel jsem
Prchn¥me do kost¥nejch hor
prchn¥me do jednoduchejch taj·
dejchá v nás ²edej mor
vstupme do kost¥nejch ráj·

✦ Koulim vo£ima

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 6.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 6.)
Koulim vo£ima
ze strany na stranu
se² £lov¥k hrdina
asi t¥ uhranu

Co neutrhnu
nemám
co mám
nedám
Sem jen ubohej
bílej savec
sem krkav£í samec
Krk krk krk krkavec 2x
Doluju bohatství z kráteru
ach to se p°eºeru
vraºdim sv¥domí
i city pitomý
Sem jen ubohej
bílej savec
sem krkav£í samec
Krk krk krk krkavec 2x

✦ Lepení okamºik·

Se² hrdina s páskou
se² hrdina s maskou
a co tvoje porucha
se² hrdina bez ducha
Se² hrdina bez £lov¥ka
ví² ty v·bec co t¥ £eká?
vymete² kdejakou slast
°ekni mi co je to strast?
Koulim vo£ima
ze strany na stranu
nejse² hrdina
asi t¥ uhranu
Sme ²ílený lidi
bez nejmen²í soudnosti
kdo nás tady vidí
nem·ºe mít hodnosti
A´ se vodsu¤ klidí
kdo nás tady vidí
zatím se to posralo
díky díky díky
za málo

✦ Krkavec

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 10.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 29.)
Krk krk krk krkavec 2x
Sem jen ubohej
bílej savec
sem trpící dravec
Krk krk krk krkavec 2x

DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 14.)
Aº bude² usilovat
a nebude² znásil¬ovat
aº nebude² otrok
ale tv·rce svýho ºití
aº nete£nej zrak
pukne pod tlakem sv¥tla
aº na vrcholcích skal
bude² stát nahej
aº roztlu£e² hrady lºi a jistot
a obnaºen¥
p°ijme² vichr
aº hmotu p°estane² krást
a pono°í² se do vln sn¥ní
aº nezavraºdí² ani v my²lenkách
aº nenávistná zá²´ ti shnije pod nohama
aº na svý obloze
rozeºene² mraky
a spat°í² prvotní jas
aº p°e°ízne² m°íºe omezenosti
a roztaví² sebezáchovnej pud
uv¥domí² si cennost poznání
A kaºdej dotek
kaºdej zvuk
kaºdej krok
kaºdej pohled
kaºdý slovo
t¥ naplní výbuchem jisker
aº tvý ºití se stane
jedním mohutným proudem
spojujícím tebe se v²ím
aº p°estane² lp¥t
na tom co pomíjí
aº prchne² z okov·
na který ses sám p°ikoval
aº vstoupí² na cestu p°irozenosti
a p°estane² povy²ovat svoje
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masem vobalený kosti
aº za£ne² lepit
mozaiku z okamºik·

✦

kdyº cejtí kdyº cejtí
po°ádn¥ rostlý stromy

✦

Lidi krve

DG 307 / Pavel Zají£ek

DG 307 / Pavel Zají£ek

Dar stín·m (1979, 1.)
Poj¤ p·jdem spolu do skal
tam nau£ím t¥ skákat a ost°it
abys poznal vrcholy sv¥ta
nad kterym plynou barevný zvuky
Potkáme starce s bi£em
jak bi£uje poletující krutost
v tom p°íkrym stoupání a letu
spat°íme ne°e²ení na²í tajemnosti
Poj¤ rozjímat do hor
zvu t¥ na nekon£ící cestu
noc oble£e zimní hábit
potkáme ohn¥ zv¥stující bytí
P°ed jasnym prorockym slovem
se plíºej jazyky k°ivý
poj¤ vzh·ru aº ke sv¥tlu
chci t¥ nau£it cejtit

Torzo (1980, 2.)
M¥la perníkovou v·ni mezi nohama
je to taková moje milenka snu
její o£i
taky spálená k·ºe
3x

✦

Jeho stín hladí roviny
poj¤ ukáºu ti bytost barvy m¥di
jak zb¥sile trhá mraky
volá a vyzývá skály
aby se ozvaly silou
a zdrtily kamennej symbol
Poj¤ ukáºu ti prostor sn·
potká² zni£enej £as jak prosí v¥£nost
usly²í² hlas bez ??
potká² na cest¥ lidi krve

✦

Má ráda, má ráda...

DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 3.)
Má ráda má ráda
po°ádn¥ rostlý stromy
ty který ty který
stojej nezlomený v¥trem
má ráda má ráda
²ílen¥ dlouhý noci

Miluje rohy

DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 4.)
Miluju rohy
jejich v·n¥
kdyº tam ²tvanej
hlavou neprorazí²

✦

Nad zemitou barvou skalisk
nad ²edí padající z mrak·
nad paprskem do centra zvuku
nad pozadím tvýho kroku
Poj¤ ukáºu ti ºijící bytost
jak zá°í bez svatozá°e
sv¥tec co zakopal svatost
vý£n¥lek nad nejvy²²í horou

M¥la perníkovou v·ni mezi no-

hama

Ml£, pohla¤ a jdi

DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 13.)
Ml£ pohla¤ a jdi
nebo t¥ v²e co m·ºe²
vy°vat svým pohledem
a dary který skrývá² ve svým srdci
jiné srdce puklo
a tato srdce jsou srdcem uskute£n¥ní
ml£ pohla¤ a jdi

✦

Ml£ení

DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 10.)

Ml£ej blesky °eky
ml£ej hory v tichu k nebi
tr£ej sopky dun¥j v n¥mym
smíchu hábit zem¥
padá ti²e vodopády
n¥mý skrý²e zp¥vy pták·
bez ozv¥ny nevid¥ny
nesly²eny vnikaj
do podzemní °í²e
tichý hlasy v srdci
kvasej °evy sv¥ta
tichem dusej
skály pukaj v tichým
vzteku mo°e zkamen¥lo
v letu zem¥ strhla
svoji k·ru ohe¬
jádro ho°í
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✦ Nad stínem noci

rud¥ kdo skrz
plamen vzh·ru pude
Z plamen· vystoupila bílá postava
obklopena zvuky ticha
postava neand¥lská
v dlaních drtí po£átky cest
srdce s ocelovou slzou
z o£í proud¥j chuchvalce hv¥zd
napln¥na ohn¥m jasu
postava v nahot¥
sv¥dek spálenýho £asu

Milan Hlavsa, Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek
Um¥le ochuceno (1992, 7.)

Nad stínem noci
letí pták
a kreslí svým k°ídlem
stín do dlaºby
nad kterou letí
p°íb¥h syrovosti

✦ Mozaika

✦ Ná°ek dosud nenarozenejch d¥tí

DG 307 / Pavel Zají£ek

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek

Dar stín·m (1979, 11.)
Paprsky rozpalujou vroucí dar
skute£ný se rozpadá do mozaiky
procesí je ti²e zasn¥ný
slova se prom¥nila v ml£ení...
Kam mí°í ta lidská mozaika
kroky se nedaj zastavit
v r·znosti objevuje neznámý...

✦ Na dn¥ studny ²upinama
DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 4.)
Na dn¥ studny ²upinama
porostlá ml£í v rozjímání
nech zkamen¥t mý spo£inutí
nekra¤ z mý cesty
bludný kruhy
Do mýho t¥la vlezla bytost
zesláblá v·ní
²eptá prosbu
vod°ezej °et¥z
sestup aº na dno
a´ nedotkne² se
Jazyk líºe starý jizvy
vobaluje srdce mechem
roz²t¥pený sou brány t¥la
sestup aº na dno
a´ nedotkne² se
Je k nespat°ení t¥lo zv¥sti
je v jinejch o£ích
v jinym slov¥
je kalná voda
k proniknutí
sestup aº na dno
a´ nedotkne² se
Prameny sn·
sou plný krve...

1973-5 (1973 - 1975, 8.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 28.)
Jak dopadne na ºivot taºení
spat°íme jasný zá°ení
nebo zatm¥ní?
budou kraje e²t¥ zelený
nebo £erný kameny?
Koupeme se
v plodový vod¥
£ekáme
záchranný lod¥
Vodsouzený zav¥²ený na pupe£ní ²¬·°e
kdo nám pom·ºe
aº vypadnem ven?
kdo nám rozdupe
narozenej sen?
Koupeme se
v plodový vod¥
£ekáme
záchranný lod¥
V krvi narozeni chaosem zd¥²eni
zm¥níme se ve stín na dlaºb¥?
postav¥j nám stroje na hlav¥?
ucpou s náma díry do zem¥?
napadne nás du²evní mor
nebo jinej tvor?
Koupeme se
v plodový vod¥
£ekáme
záchranný lod¥

✦ Návraty
Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 9.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 27.)
Návrat £asu
bez omezení
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✦

návrat prostoru
bez vlastn¥ní
návrat kamene
do skály
V²e jako na po£átku
tvo°ení
v²e se do prvotního
prom¥ní
Návrat divoký p°írody
do vyhlazenejch m¥st
návrat ºeleza
do zemský hmoty
návrat dávno
spadlejch hv¥zd
V²e jako na po£átku
tvo°ení
v²e se do prvotního
prom¥ní

Nejsem zabiják

DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 10.)
Nejsem zabiják
ani podivnej milosrdnej and¥l
chci t¥ jen lízat
aº na kost
ten dar
slanýho lízátka

✦

New York - Praha - Pa°íº (p°íb¥h

I)

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Um¥le ochuceno (1992, 2.)
New York Praha Pa°íº

Návrat nahoty
bez studu
návrat spole£nosti
bez moci
návrat doteku
bez perverze
návrat tvorstva
bez v¥zn¥ní

Napsal jsem p°íb¥h t°í m¥st
p°íb¥h smrti a ticha
p°íb¥h chaosu a krve
p°íb¥h smutku a p°íb¥h oslav
za oknem ranní slunce
a v²echno je úpln¥ jinak

V²e jako na po£átku
tvo°ení
v²e se do prvotního
prom¥ní
3x

Napsal jsem p°íb¥h bloud¥ní
p°íb¥h labyrintu
p°íb¥h um¥lce kterej sere na um¥ní
p°íb¥h zvuk· m¥sta
p°íb¥h sv¥tla a tmy
za oknem ranní slunce
a v²echno je úpln¥ jinak

✦

N¥co mi p°ipomíná...

Milan Hlavsa, Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek
Um¥le ochuceno (1992, 6.)
Sv¥tla m¥sta a dé²´ a tvá°e
který mi n¥co p°ipomínaj
n¥jakej jinej sv¥t
nebo jinej ºivot
p°íb¥hy který mn¥ n¥co p°ipomínaj
a o£i který mn¥ n¥co p°ipomínaj
v jednom z nich smutek
a v druhym výk°ik
kterej mi n¥co p°ipomíná
n¥jakou jinou tvá° kterou neznám
zvuky ulice který mn¥ n¥co p°ipomínaj
stíny ml£ící rty
socha v parku která mi n¥co p°ipomíná
smutek kterej mn¥ p°ipomíná touhu
sv¥tla m¥sta a dé²´
a tvá°e který mn¥ n¥co p°ipomínaj
n¥jakej jinej sv¥t jinej sen
jinej ºivot...

New York Pa°íº Praha

New York Praha Pa°íº
Napsal jsem p°íb¥h
kterej sem spálil
p°íb¥h divadla ticha a krutosti
p°íb¥h no£ních pták·
p°íb¥h hroznýho snu
p°íb¥h krvavejch slz
p°íb¥h tu²ení konce
za oknem ranní slunce
a v²echno je úpln¥ jinak
New York Praha Pa°íº

✦

Neºivý i ºivý

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Historie hysterie (1973 - 1975, 30.)
Milovat
neºivý i ºivý
nevid¥t ve v²em
jenom chyby
p°ijímat
co t¥ voslovuje
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voslovit
co t¥ vobklopuje
pln¥ proºít
nepatrnou chvíli
mí°íme k stejnýmu cíli
p°istupovat k v¥cem
z trochu jiný strany
ne°vat zb¥sile
a prázdn¥
e v²echno je posraný

✦ Nic zvlá²tního

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Um¥le ochuceno (1992, 4.)

M¥la sn¥hobílý t¥lo
p°ipomínající k°ehký and¥ly
bdící nad tvým blouzn¥ním
o£i jako ruiny snu
kdesi se ozval výk°ik
z°ejm¥ uvnit° mýho srdce
kdesi jinde se n¥kdo pov¥sil
z°ejm¥ já aniº bych o tom v¥d¥l
na ulici kde sem stál
se nic zvlá²tního ned¥lo

✦ Nový bojovníci
Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 12.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 32.)
Vstávaj noví bojovníci
je to sv¥tlo nevál£ící
vstávaj noví bojovníci
ºádný kurvy ºádající
Procházíme po sklen¥ný zemi
nepropadnem jsme nadleh£eni
neprodáme se do votroctví
od°ízli jsme kotvy d¥sný
Vstávaj noví bojovníci
v nad¥ji se radující
vstávaj noví bojovníci
ºádný kurvy ºádající
vstávaj noví bojovníci
nad²ený a chápající

✦ O£i²´ování

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 4.)

❀✷ ❀✸ : Kaºdý ráno
bychom se m¥li
o£is´ovat
Kaºdou noc
bychom se m¥li
milovat
Kaºdou vte°inu
bychom m¥li bejt
p°ipravený
na konec
Pouhá otázka dal²ího
pouhá záhada skrytýho
pouhej nával p°edsudk·
pouhý b°emeno zármutk·
Pouhá mlha
kerou se bojí² vodkopnout
pouhá ned·v¥ra ke v²emu
£ím se m·ºe² prodchnout
Pouhý barvy
kerý nesmysln¥ z£er¬uje²
pouhý slova
kerejma jen b¥duje²
Pouhá nenávist
kterou v sob¥ utvá°í²
pouhá závist
kerá t¥ p°ibíjí na jedno místo
Pouhej chlad
kerej t¥ vystavuje zmrazenýho
pouhej strach
kdy se bojí²
v²eho jen trochu jinýho
Pouhej sen
kerej nechce² snít
pouhý nad²ení
kerý se snaºí² skrýt
Pouhej ºivot
kerej se nevodváºí² ºít
Kaºdý ráno
bychom se m¥li
o£is´ovat
Kaºdou noc
bychom se m¥li
milovat
Kaºdou vte°inu
bychom m¥li bejt
p°ipravený
na konec

✹ : (instrumentální)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 11.)
✸ Historie hysterie (1973 - 1975, 26.)
✹ Historie hysterie (1973 - 1975, 37.)
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❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪
❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬✹✎❪

❬ ✁✷✁✸✎❪

✦ On ²el

DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 8.)

On ²el a ud¥lal jí to na podlaze
on ²el a ud¥lal jí to mezi stromy
on ²el a ud¥lal jí to v rychlým vlaku
on ²el a ud¥lal jí to v ²utrech lomu
2x

A´ chcípnou v²ichni mudrcové
voslavený budou blbci
Jen a´ se slastn¥ krout¥j
v²ev¥doucí volové
víc uvid¥j slepí krtci
A´ chcípnou v²ichni mudrcové
voslavený budou blbci

✦ Opustil m¥ and¥l

✦ Operace p°írody

DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 8.)

Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek
Historie hysterie (1973 - 1975, 15.)

Opustil m¥ and¥l...

✦ Ostrovy

Vylámem v²echny stromy
vytrháme trávu
do skal vytesáme zvony
po kraji rozlejem ºhavou lávu
V²echno ovoce
bude kvasit
alkoholickej plamen
za£ne ºivý stra²it
Skute£nost je pouhým klamem
musíme se v²emu smát
co se e²t¥ m·ºe stát

DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 10.)
Sou ostrovy uvnit° pevnin?
sou ostrovy £istýho dechu?
sou ostrovy lidí?
sou ostrovy v £lov¥ku?
sou tance zvuk·?
nad t¥mito ostrovy?
sou neuchvácený ostrovy?

✦ Papírový absolutno

A´ chcípnou v²ichni mudrcové
voslavený budou blbci
Zasadíme ºeleznou kv¥tinu
vo kterou spolu budem pe£ovat
v noci se rumem voºerem
a pak na ní budem chcát
Tendle ºeleznej kv¥t
nade v²e budem milovat
A´ chcípnou v²ichni mudrcové
voslavený budou blbci
Aº z kv¥tiny spadne první rez
p°epadne t¥ asi d¥s
mol napadne tv·j ²at
bude² se chtít kát
Nemá² zdání
ºe tvý polopokání
je k hovnu
Todle násilný vobnaºení
není ºádný znamení
aº v rezu a prachu
po krk bude² v¥zet
ekne² si pak
kam se pod¥l
tv·j moudrej sv¥t

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 7.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 8.)
✸ Historie hysterie (1973 - 1975, 18.)
✹ Um¥le ochuceno (1992, 5.)
Cht¥l bych mít
sv¥ty z papíru
a taky papírový lidi
a trochu benzínu
a nastrouhaný slídy
²krtátko a sirku
nekone£nou ºilku
❀✷ ❀✸ : papírový stromy
papírový domy
papírový vládce
který vládnou krátce
protoºe mám ²krtátko a sirku
nekone£nou ºilku
vysoký plameny

✹ : ho°ící
papírový kameny

❀✷ ❀✸ : ho°ící papírový kameny

❀✷ : Nejd°ív bych podpálil papírový
✸ ❀✹ : Nejd°ív bych podpálil
❀✷ : papírový pekárny

papírový továrny
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✹②
✹②
✹②
✹②
✹②
✹②
✁✷✁✸✎
✁✷✁✸✎
✹✎
✸✁✹✎
✁✷✎
✸✁✹✎

✸ : papírový pekárny
papírový pakárny
✹ : papírový b¥sy
❀✷ ❀✹ : papírový d¥sy
✸ : papírový lidi
❀✷ ❀✸ : papírový lesy
papírovou historii
depresivní kolonii
❀✷ ❀✸ : papírový huby
✸ : papírový bludy
❀✷ ❀✸ : papírový záclony
papírový zákony
✹ : papírovou evoluci
❀✷ : papírový bludy
❀✷ ❀✸ : papírový revoluce
papírový losofy
✹ : papírový idioty
❀✷ ❀✸ : papírový evoluce
papírový cokoliv

✁✷②✸✎
✸✎
✁✷✁✹✎
✹②
✹②
✁✷✘✹②
✹②
✁✷✁✸✎
✸✘✹✎
✹②✹✎
✁✷✁✸✎
✹✎

krvavej kruh
kruhy cest
kruh t¥la
kruh znak·
kruh barev
Kruhy
v tob¥ i kolem
2x
Kruhy dutin
uchvácen kruhy
zv¥° obchází v kruzích kruhy
kruhy ohn¥
kruhy vod
kruh v oku
kruhy tu²ení
Kruhy
v tob¥ i kolem
2x

Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek

Strhaný kruhy
£ernej kruh
kruh spáleni²t¥
krouºení sup· v kruzích
slepý kruhy
²ílenej kruh

Historie hysterie (1973 - 1975, 24.)
Historie hysterie (1973 - 1975, 34.)

Otev°ený kruhy
pohyb v bludnym kruhu

Pejpr...

✦
✷

✁✷✁✹②

Podoba

emu se podobá²
ve svý velikosti
se² dotek
hv¥zda
nebo zbytek kostí
emu se podobá²
ve svý velikosti
se² spasitel
zvlá²tnost
nebo plamen
emu se podobá²
ve svý velikosti
se² pravda
b·h
nebo tuna je²itností

Matná hranice
kruh·...

✦

Poklady tohoto dne

DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 8.)

Poklady tohoto dne
skrytý p°ed na²imi zraky
ve svý oby£ejnosti
ukazující za obzor
poklady tohoto dne
nabitý svojí nenápadností
vyr·stající z ni£eho
stojící o samot¥...

emu se podobá²
ve svý velikosti
hovnu 8x

✦

emu se podobá²...

Torzo (1980, 5.)

✦

Pohyb v bludným kruhu

DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 1.)

Pohyb v bludnym kruhu
uzav°en v kruhu

Rybník, louky a sn¥hy

DG 307 / Pavel Zají£ek

Rybník louky a sn¥hy
kdes m¥ milovala
svými rty
sn¥ºný mapy sténaly
vodhodil sem tento okamºik
do bílýho kapesníku
a do trávy
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a v·n¥ zmizely
my sme taky zmizeli
v hradbách kruhovýho m¥sta

✦ eka citu

DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 4.)

Na °ece citu
a na svahu bezcitu
odsoudil ses bejt
Na °ece citu
a na svahu bezcitu
²pi£kou £ela tlu£e²
do papírovejch st¥n

Budu jíst tvoje slzy
budu je taky pít
Na mym jazyku z·stane
sklen¥ná slza
na mym jazyku z·stane
krvavá slza
na mym jazyku z·stane
ho°ká slza
Nebudu vycházet
ze svýho domu
ºivý k·ºe
Sem slab²í neº my²lenka
která m¥ kopla
byl to divokej pták
kterej p°ines tichou pochybu?

✦ Slepý ptáci

Zv¥tralý skály
hnijou dotekem
jejich pevnost
rozpadá se vprach
Na °ece citu
a na svahu bezcitu
valí² halucina£ní kameny
do kopc· bez vrcholu
Hadi na obloze
polykaj svý t¥la
plechový slunce
zakládá kolonii d¥su
Na °ece citu
a na svahu bezcitu
tvoje p°irozenost
se zdeformovala v kal
Letopo£ty bez souvislostí
sk°ípou v u²ích
v trhlin¥ doutnaj stíny
dal²í zrod
je výbuch krve
Na °ece citu
a na svahu bezcitu
p°emej²lí² o obran¥
svý pevnosti
o hybnym proudu
moºnosti bytí

✦ Sem slab²í neº my²lenka
DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 9.)
Sem slab²í neº my²lenka
která m¥ kopla
byl to divokej pták
kterej p°ines tichou pochybu?

DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 15.)
Sme slepý ptáci
letíme tam
i kdyº nevíme kam
p°esto
letíme tam

✦ Solnej sloup
DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 3.)
(1. hlas)
Solnej sloup
tvýho t¥la
ta jedna noha
leze z trupu
co s tou
neroz°ízlou p·lkou
co s tím rájem
slaný sluje
(2. hlas)
Odhrnu tvuj lesklej povrch
dotekem co nese zkázu
kde ten kámen
jedním bleskem °íznout
Mastný slzy mu£edník·
netrp¥ly pro tvou tvrdost
jednonohej sloupe
v soli
Za zástupy skreju °vaní
nad nepoko°enym tvym táním
stojí² na jedný svý noze
jednonohej sloupe
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v soli

Z jedinc· uplácaný
jedno velký t¥lo

(1. hlas)
P°e°íznu t¥
v jinym ºití
jedna noha
leze z trupu
p°e°íznu t¥
v jinym kraji
solnej sloupe
bez poskvrny

✦

Sv.

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
1973-5 (1973 - 1975, 13.)

✷ Historie hysterie (1973 - 1975, 25.)
✸ Historie hysterie (1973 - 1975, 35.)
Svatý Pavel
celej ºivot stíhán
svatý t¥pán
ukamenován
Jan K°titel
s´at
Jeºí²
uk°iºován
Seká tob¥ n¥kdo do hlavy?
se² snad h°í£kou popravy?
má² nedostatek potravy?
vobavy o svý zdraví?
bo°ej se ti kostí základy?
p°ipravujou proti tob¥ úklady?
mlátí t¥ n¥kdo ²utrem do brady?

Ty bude² voko
ty bude² stín
ty vrás£itý £elo
Ty bude² nerv
ty bude² prs
ty vrás£itý £elo
Ty bude² k·ºe
ty bude² sen
ty vrás£itý £elo
Ty bude² kost
ty bude² krev
ty vrás£itý £elo
Ty bude² vlas
ty bude² nejistota
ty vrás£itý £elo
Ty bude² tepna
ty bude² sval
ty vrás£itý £elo
Ty bude² jazyk
ty bude² my²lenka
ty vrás£itý £elo
Z jedinc· uplácaný
jedno velký t¥lo

✦

Torzo (1980, 6.)

eho se tedy bojí²?
V²ak ty ví²
Se² zakrn¥lej
zbab¥lej ºivo£ich
hlavn¥ ºe se²
prasácky dob°e veleºiv
Svatý Pavel
celej ºivot stíhán
svatý t¥pán
ukamenován
Jan K°titel
s´at
Jeºí²
uk°iºován

✦

Byla to tmavá silueta sv¥ta
sv¥telný perly zdobily jemnou k·ºi
výk°iky pustejch dech·
z jazyka ti roste mrak atomový bomby
byla to nezachytitelná bytost
s touhou po zeskute£n¥ní
byla to tmavomodrá silueta
její o£i miloval
rodil se i umíral zárove¬
v zahradách spících kv¥t·
byla to tmavomodrá silueta
tu nahou siluetu nestvo°il ani nehalucinoval
byla to silueta sv¥ta

✦

Tv·j kra j

DG 307 / Pavel Zají£ek

T¥lo

DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 13.)

Tmavomodrá silueta

DG 307 / Pavel Zají£ek

Dar stín·m (1979, 5.)
Tvuj kraj
stejn¥ jako muj kraj
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jde do prdele...
Tvoje útroby
i moje útroby
chr£ej vzdechy
lehá² na neexistující
ost°í
v hlav¥ exploduje sopka
Zanech stopu v ohni
zanech rozví°enou hladinu vod
zanech °et¥z úlomk·
zanech nevyslovenou my²lenku
Ml£ a pl¬ nádobu
ml£ a spal tu²ení
ml£ a leº
Tam kde není co napl¬ovat
tam kde není co spojovat
v hrani£ním kraji stín·
povstal hlas
kterej potil vodu

líbal jsem ve v¥tru
zmítající se cáry

✦ Um¥le ochuceno

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Um¥le ochuceno (1992, 1.)

✷ Um¥le ochuceno (1992, 10.)
Um¥le ochuceno
chyceno a polapeno
um¥le ochuzeno
polapeno zapomn¥no
: p°ichuceno ochuceno
zapomn¥no posv¥ceno
Ano ano ano
ne ne ne...

✦ Used do pole ostrejch jehel

Jak nebejt
jak nelítat
jak nedýchat

DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 6.)

Tam kde slovo zmizelo v krápnících
tam kde místo je ºhavým bodem
tam kde je tma nevy°£ený sv¥tlo
tam kde nebe je plný trhlin

Used do pole ostrejch jehel
paprsek slunce pronik hlavou
vytý£il cestu z tekutý mlhy
strhal s t¥la magický kruhy

Jak nedýchat
jak nebejt
jak nelítat
2x

Cht¥l sem vniknout
do text· ticha
podzimní °eka ml£ela
cht¥l sem spat°it
obnaºenou bytost
vstoupil sem
do polí jehel
zjizvený hladiny vod
se za£aly chv¥t

Zkamen¥lý vzpomínky hnijou v hlavách
pospolitost vylámala svý zuby
do uzl· zamotanej nevidí² zá°i
p°ízraky v k°e£ích
zadusej dech
jiný ch·ze

✦ Útok na historii

Jak nelítat
jak nebejt
jak nedýchat
3x

✦ Tv·j obraz jsem bi£oval
DG 307 / Pavel Zají£ek
Torzo (1980, 11.)
Tv·j obraz sem bi£oval
nebyl to sen
kterej bys v ml£ení míjel
ocelový bi£e rozdrásaly
tvoje barevný t¥lo
líbal sem ve v¥tru
zmítající se cáry
a potom skute£ný t¥lo
tvoje rozdrásaný maso

Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek
Historie hysterie (1973 - 1975, 13.)

Zbourejte historii
provokující prostituci
zbourejte teorii
na ºivot
Zbourejte instituci
minulosti
zni£te ji celou
i její kosti
Vymla´te vzpomínky
ze svejch hlav
nechte uvnit° ra£i
prázdnej stav
Vytrhn¥te jazyk
i se spoustou idiockejch °e£í
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✷②

Vim ºe ºivot není zr·da
topim se ve sra£kách
svýho p°emej²lení
topim se vob den
nic se nem¥ní

zni£te ve²kerej
dobrej mrav
Zbavte se planejch °e£í
roztrhejte knihy
básn¥ ho¤te prasat·m
a takhle £istý
se vra´te k prostejm sn·m

✦

✦

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek

Utopenec

Um¥le ochuceno (1992, 9.)

Pavel Zají£ek / Pavel Zají£ek

✷

Útrºek dopisu (p°íb¥h II)

Pro²li sme spolu
zahradou vzplanutí
zahradou lehkosti
zahradou úºasu

Historie hysterie (1973 - 1975, 14.)
Historie hysterie (1973 - 1975, 22.)

Topim se ve sra£kách
svýho p°emej²lení
topim se vob den
nic se nem¥ní

Na nic sme se netázali
nebylo toho t°eba
nebo´ tato zahrada
je místem vzácnosti

Chci s n¥kým mluvit
kaºdej je z gumy
nebudu je ru²it
mast¥j vlastní struny

Potom sme vstoupili
do zahrady rozumu
toho ²ílenýho podvodu
kde slepci vedou slepce

Seºral sem v²echnu moudrost
v podob¥ hovna
nemám velkou radost
z toho hovna zrovna

A ksichty sou zdeformovaný
hr·zou a záludností
je to sm¥²ná scéna
Vracim se do zahrady lehkosti
a do zahrady vzplanutí
do zahrady nenápadnosti
a zahrady ticha

Holky se svlíkaj
je práv¥ jaro
ptáci zpívaj
n¥co se stalo

Neptej se pro£
odpov¥d¥l bych ti ml£ením
nahý slova vrhaný proti zdi
neser se s tím

Topim se ve sra£kách
svýho p°emej²lení
topim se vob den
nic se nem¥ní

eks mi na vyho°elejch pláních úºasu
cosi za£alo hnít a vopadat
aby cosi novýho
mohlo za£ít r·st

Peníz se ztratil v pivu
penis se válí v klidu
dlouho sem ne£et knihu
zboº¬uju pohled klínu
noha se lepí v klihu
net¥²ím se na zimu
: Je mi dva t°i
Je mi dva £ty°i
a mám ²patný sny
sem slepec
ºádnej sv¥tec
t°esu se
kdyº se vzbudim
sem tam chodim
✷:

Piju jedna nula piv
je mi ²patn¥ z nich
vim co je to nuda
nevim co je to losoe
vim co je to onanie

✷✍
✍

Já ti vodpovídám
pokud chce² mluvit o £istot¥
m¥l by ses nejd°ív
projít kanálama sra£ek
potom o ní bude² mluvit
mí¬ nebo v·bec
ije² podivnej p°íb¥h
je plnej úzkosti
ºije² podivnej p°íb¥h
je plnej prohranejch bitev
ºije² podivnej p°íb¥h
je plnej ml£ení
ºije² podivnej p°íb¥h
je plnej posedlosti
Nelze se vracet
nelze spo£inout
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✦ Výstraºný znamení

nic sem se nenau£il
nelze se vracet
nelze spo£inout
vstupuju opakovan¥ do stejný °eky...

✦ Vrost do stromu
DG 307 / Pavel Zají£ek

Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 12.)

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Um¥le ochuceno (1992, 8.)
Kdyº slunce zapadalo
nad ²klebem m¥sta
výstraºný znamení
který nikdo nebral váºn¥
3x

Vrost do stromu
vlasy ve v¥tvích
ko°en pevnosti
hudba ²um¥ní

el jsem po slepý ulici
která nikam nevedla
na jejím konci brány pekla £i ráje
snadno mezi sebou zam¥nitelný

Vrost do stromu
sm·la lepivá
te£e po t¥le
který tvrdý je

Oto£il sem se zády
proti krvácejícímu slunci
byl to podve£er dal²ího snu
a v²echno jakoby bylo nebylo

Divná vich°ice
stromy vyvrací
hlava v oblacích
dolu se dívá

Kdyº slunce zapadalo
nad ²klebem m¥sta
výstraºný znamení
který nikdo nebral váºn¥
2x

Vlasy d°ev¥ný
listy v my²lenkách
ko°en pod zemí
prostor vodkrejvá
Vrost do stromu
vlasy ve v¥tvích
ko°en pevnosti
hudba ²um¥ní

✦ Vstupovat do chladný vody
DG 307 / Pavel Zají£ek
Pták utrºenej ze °et¥zu (1979, 11.)
Vstupovat do chladný vody
za zachycenim úlomku skály
je vonná ve svý celistvosti...
Vstupovat do chladnejch polí ledu
za chladem skály tichem ledu
je vonný ve svý celistvosti...
Vstupovat do chladnejch zbytk·
za propastí tvýho t¥la
je vonná ve svý celistvosti...
Vstupovat do nep°ístupnejch slují
za chladnym zbytkem tvojí touhy
je vonná ve svý celistvosti...
Vstupovat do chladný vody
za zachycenim úlomku skály
je vonná ve svý celistvosti...

✦ Zv¥stovatel smrti
DG 307 / Pavel Zají£ek
Dar stín·m (1979, 9.)
Marný je putování k vrchol·m
kdyº ko°eny zar·staj do bahna
marná je ²ílen¥ jasná p°edstava
kdyº v oku se odráºí hrob
Stojíme nad propastí
jedna noha hnije v pasti
Sv·j popel vzná²í² do hor
abys ve svejch dlaních p°ines ohe¬
osam¥lý vrcholy nabízej nejkrat²í cestu
zastavení p°ed smrtelným skokem
Stojíme nad propastí
jedna noha hnije v pasti
Stvo°il sis záhrobí do svýho ºití
t¥lo je oho°elej kmen napadenej sn¥tí
slzy sou chorobou
slaným nánosem na srdci
Stojíme nad propastí
jedna noha hnije v pasti...
Neohlíºej se dozadu
stojí tam temná minulost
temno se vplíºilo i do tvýho p°ítomna
vr·stá² do sklen¥ný mohyly jak kalnej
zv¥stovatel smrti
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ºe to stejn¥ nikdo nepozná

Stojíme nad propastí
jedna noha hnije v pasti

A pak ut¥²oval jsem ji znovu

Dom

byla to práce zdlouhavá
a ani jsem si nepov²iml
ºe zatím na park sedla tma

12 písní

Jmenovala se And¥la tak jako and¥l
a p°ede mnou stála

♠

And¥la

♠

Brown sugar
(Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka)

a i to co jsem jí ne°ekl já
nebo´ prý do ní ve²lo jasno

2

❧

A potom mi °ekla svý jméno

2

♠

a taky ºe záleºí prý jenom na mn¥

2

❧

V tu chvíli do m¥ vniklo chladno

(Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka)

(Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka)
Krkav£í matka

2

❧

2

❧

(Josef Janí£ek / Josef Vondru²ka)
Rock'n'rollový milá£ek

zda bude ²´astná docela

bylo to jak sprcha ledová

(Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka)
Podivný cit

v²echno prý jiº pochopila

jmenovala se And¥la

(Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka)
Miss Florida

Ta tma jí asi °ekla v²echno

♠

Cucni si, cucni

Divný kluk

jakmile ta noc skon£ila
zm¥nila se náhle v krutého ¤ábla

(Josef Vondruºka / Josef Vondru²ka)

(Miroslav Trampota / Josef Vondru²ka)

♠

Rock'n'rollový zví°e

kdyº jsem musel té And¥le °íci
ºe n¥co jsem kdysi ztratil i já
Jmenovala se And¥la tak jako and¥l
a p°ede mnou stála
jakmile ta noc skon£ila
zm¥nila se náhle v krutého ¤ábla

(Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka)
Tma

2

❧

✦ Brown sugar

♠

Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka

(Ji°í Mare² / Josef Vondru²ka)
V¥°ím ve zlo

(Ladislav tolovský, Miroslav Trampota, Sta-

Live Nová Víska (1979, 11.)

nislav Vokoun / Josef Vondru²ka)
Ví² ono je to jiný

2

♠

Stále je²t¥ nevím

(Milan Hlavsa / Josef Vondru²ka)

kdo ve skute£nosti je

✦ And¥la

ale £ím £ast¥ji se s ním potkávám

Josef Vondruºka / Josef Vondru²ka

Live Nová Víska (1979, 7.)
Vid¥l jsem tuhle v parku dívku
jak chodí kolem dokola

cítím ºe ho znám stále mén¥
Kdykoliv ucítím
ºe se mi dotýká
zaplavuje mé t¥lo pocit
jako by má k·ºe byla pr·hledná
Ó brown sugar 2x

dodal jsem si odvahy a °ekl sle£no

Zadívám-li se do zrcadla

co tady hledáte proboha

vidím jen kostru v jeho odrazu
a alespo¬ na chvíli mám p°ed o£ima

ekla ºe to jde °íci jen t¥ºko

jeho budoucí podobu

ºe tu v noci n¥co ztratila
a ºe je jí bez toho p°íli² teskno

Je to rozmarná milenka

ó jak stydliv¥ se tvá°ila

která nikdy neví co chce
ráno jí °ekne² navºdy je konec

Jmenovala se And¥la tak jako and¥l

ale ve£er ji shání² jak posedlej

a p°ede mnou stála
jakmile ta noc skon£ila

Ó brown sugar 2x

zm¥nila se náhle v krutého ¤ábla
...
Bylo mi té smutné dívky líto

psí vo£i nasadit se do nich

nebo´ jsem povaha citlivá

jenomºe u toho pak ne vºdy skon£í

a tak jsem jí °ekl ºe to je stejn¥ jedno
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✦

Ó brown sugar...
Je to prohlídka autobusem
který je nebe sv¥tel
a který se °ítí nocí
tak jako apokalyptický sen
Ó brown sugar...

✦

Cucni si, cucni

Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka
Live Nová Víska (1979, 8.)
Kdyº leºím sám ve své posteli
a v²echno se se mnou to£í
p°ed o£ima vidím upíra
podobá se barové tane£nici
Nesnaºím se ho zahán¥t
a p°eru²ovat jeho rejdy
jsem rád kdyº se na m¥ p°isaje
a °íkám tak jen si cucni
Cucni si cucni
a´ pozná² trochu zvrácenosti
Vycucej mi trochu krve z t¥la
a´ ví² co je to chtí£ u £lov¥ka
zabodni mi do krku své bílé zuby
a´ pochopí² kolik jedu je v mé krvi
Cucni si cucni
a´ pozná² trochu zvrácenosti

Divný kluk

Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka
Demo (1977, 3.)

✷ Live Nová Víska (1979, 4.)
Nemá svoji dívku
ani holku na noc
moºná je zvrácený
snad je to jiná nemoc
Je to takový divný kluk
rozumem snad je²t¥ dít¥
ale t¥lem jiº muº
je jako máslo na n¥jº je pot°eba n·º
P°ed pohledy ºen klopí o£i
jeho ruce si ale rády hrají
má zvlá²tní vá²e¬
u£arovaly mu panny
Rád bere si je na klín
s um¥lými t¥li£ky se rád mazlí
mrkací o£i s dlouhými °asami
povídá co mu tolik schází
Známí se mu vysmívají
a holky si ho dobírají
²kodolib¥ se ho vyptávají
co pro n¥ho znamená milování

✷ : ty po°ád v noci jen ml£í

✷✍
✍
✷✍
✍

✷ : jenom tak p°íjemn¥ chladí

✷✍
✍

: On ale °íká já mám rád panenky

✷ : On ale °íká já mám rád panny
: ty po°ád jenom ml£í

Kousej co nejvíc do mého t¥la
vºdy´ nejen upír to takhle d¥lá
ud¥lej mi mod°iny po celém t¥le
pochopí² jak vzdálené je pro nás
oba nebe

a v noci rozpálené t¥lo
: jen tak p°íjemn¥ chladí

Cucni si cucni 3x
a´ pozná² trochu zvrácenosti

✷ : u£arovaly mu panny

Nasy´ se nasy´ té lepkavé sm¥si
jsi p°ece plodem chtivé nymfomanky
nasy´ se dosyta nasy´ se nasy´
nasy´ se dosyta jsem tím p°epln¥ný

Divný kluk
: u£arovaly mu panny...
zvlá²tní kluk
jaké sny se mu asi v noci zdají
3x

✦

Cucni si cucni 3x
a´ pozná² trochu zvrácenosti
A krásný upír p°iotráven zvrací
já k°i£ím cucej dál cucej dál
a vyku° mi mozek
nechci nic jiného neºli vykrvácet
Cucni si cucni 3x
a´ pozná² trochu zvrácenosti

Krkav£í matka

Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka
Demo (1977, 6.)

✷ Live Nová Víska (1979, 5.)
Zabila své vlastní dít¥
jen co se narodilo
zabila své vlastní dít¥
jenom pár hodin ºilo
O£i m¥la hore£kou lesklé
t¥lo se v k°e£ích t°áslo
udusila svýma rukama
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✷✍
✍
②
②
②

Bydlela by v bílé vile
její pokoj by hlídala velká doga
ona ale ºije v ²edém dom¥
a na dal²í ²e¤ se kouká z okna

to co by jí °íkalo mámo
Asi se p°íli² mnoho bála
ºe by poznalo to co ona znala
napí²ou o ní krkav£í matka
moºná ho p°íli² milovala

✷ : Jednou si ale vzpomene

Dala mu ºivot
a sama mu ho zase vzala
kde jen se v té ºen¥
ta stra²ná síla vzala

Ona na to ale ka²le
anebo je snad tak hloupá?
t¥ºko se v ní n¥kdo vyzná
ó jak je divná

Zabila své vlastní dít¥
a ob¥sit ji za to je prý málo
zaºiva k·ºi s t¥la
by prý ji m¥li stáhnout

A ºila by si jen podle sebe
kdyº náhodou by p°i²la nuda
oddala by se výletové hv¥zd¥
tady zná jenom chu´ piva

Zabila své vlastní dít¥
jen co se narodilo
zabila své vlastní dít¥
jenom pár hodin ºilo
2x

Jednou si ale vzpomene
ºe z ní mohla být hv¥zda
na mládí jeº v tomhle m¥st¥
tak hloup¥ promarnila

✦ Miss Florida

Ona na to ale ka²le
anebo je snad tak hloupá?
t¥ºko se v ní n¥kdo vyzná
ó jak je divná

Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka
Demo (1977, 4.)

✷ Live Nová Víska (1979, 3.)

✦ Podivný cit

Kdyby ºila na Florid¥
asi by z ní byla hv¥zda
ona ale chodí v tomhle m¥st¥
s klukama z kterých nic nekouká

Josef Janí£ek / Josef Vondru²ka
Demo (1977, 5.)

Nejspí² vyhrála by sout¥º
o titul Miss Florida
pak otev°ely by se p°ed ní dve°e
sladkýho ºivota

✷ Live Nová Víska (1979, 10.)
Ó já nevim
pro£ asi to tak má být
v²ak oni to asi v¥dí líp
kdyº to na n¥ p°ijde tak to musí být

Ona na to ale ka²le
anebo je snad tak hloupá?
t¥ºko se v ní n¥kdo vyzná
ó jak je divná

Jejich and¥lské úsm¥vy
se znud¥n¥ ²klebí
a ºivot se v peklo zm¥ní
pro ty co s nimi touºí ºít
nedokáºou-li je ukojit

Chodí vysedávat do hospody
mezi divná individua
co se sami nazývají za um¥lce
a ona ty kecy poslouchá
Podobá se tak samaritánce
jak jim tak naivn¥ pomáhá
a snad si ani neuv¥domuje
ºe hlouposti ruku podává

Ó já nevím
kde bere se v nich
tak podivný cit
co se to s nima d¥je
kdyº spustí ten sv·j k°ik

Ona na to ale ka²le
anebo je snad tak hloupá?
t¥ºko se v ní n¥kdo vyzná
ó jak je divná

Ka²lu ti na tvý city
: d¥lej si se mnou cokoliv
klidn¥ m¥ m·ºe² i zbít
a touºí po tom stále víc

: Dostávala by nabídky s s¬atku
od mládí chtivého milioná°e
jehoº srdce by ale nevydrºelo
dlouho se vyºívat v té její kráse

❬ ②❪

ºe z ní mohla být hv¥zda
na mládí jeº v tomhle m¥st¥
tak hloup¥ promarnila

❬✷②❪

Je divná ta jejich touha
divný d·kaz lásky
: je se chtít nechat zbít

✷ : je se nechat zbít
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✷②

✷✍
✍

Ó já nevím

Kaºdý ho uº n¥kde vid¥l

v²ak oni to asi v¥dí líp

kaºdý o n¥m n¥kde sly²el

2x

kaºdý ho uº n¥kde vid¥l

✦

to rock'n'rollové zví°e

Rock'n'rollový milá£ek

Jamile usly²í znít kytary
tak je hned ve své mí°e

Miroslav Trampota / Josef Vondru²ka

a ihned v²ichni dob°e v¥dí
ºe zas p°i²lo to rock'n'rollové zví°e

✷

Demo (1977, 1.)
Live Nová Víska (1979, 12.)

Kaºdý ho uº n¥kde vid¥l
kaºdý o n¥m n¥kde sly²el

Vid¥l jsem rock'n'rollového milá£ka

kaºdý ho uº n¥kde vid¥l

a musím °íci ºe vypadal skv¥le
m¥l dlouhý blon¤atý vlasy
: o£i v²ech se na n¥ho upínaly

✷:

o£i v²ech se na n¥ho usmívaly

to rock'n'rollové zví°e

✷✍
✍

a v²ichni °íkali ºe je and¥lsky krásný

Jak pominutý boxer
svým t¥lem kolem mlátí
a na kaºdého °ve
vole to je jízda smrti

Sv¥tla klouzala po jeho t¥le
a ze tmy sálu se ozývaly vzdechy

Kaºdý ho uº n¥kde vid¥l

on se ale lhostejn¥ díval do tmy

kaºdý o n¥m n¥kde sly²el

do o£í t¥ch co ho vysvíkali 2x

kaºdý ho uº n¥kde vid¥l
to rock'n'rollové zví°e

Byl v £erné koºené bund¥
ó jak smyslné byly jeho o£i

A kdyº se v n¥m probudí

mazliv¥ se rty dotýkal mikrofonu

jeho zví°ecí pudy

a povídal do tmy ºe se v noci nudí

vydrápe se na pódium
a za£ne si svlíkat ²aty

Pak °ekl ºe zazpívá píse¬
o v¥ci která je prý nejslad²í

Kaºdý ho uº n¥kde vid¥l

píse¬ o tom co mají dívky nejrad²i

kaºdý o n¥m n¥kde sly²el

a zas bylo sly²et vzdychání 2x

kaºdý ho uº n¥kde vid¥l
to rock'n'rollové zví°e

Rock'n'rollový milá£ek byl ale jeden
a v²ichni po n¥m touºili

V kaºdém novém podniku

zpíval jim o lásce a nud¥

to pro n¥ho kon£í stejn¥

a o tom ºe £asem v²echno omrzí 2x

vyhazova£ ho vykopne
a zabouchne za ním dve°e

Vid¥l jsem rock'n'rollového milá£ka
a musím °íci ºe vypadal skv¥le
m¥l dlouhý blon¤atý vlasy
: o£i v²ech se na n¥ho upíraly

✷:

o£i v²ech se na n¥ho usmívaly

Kaºdý ho uº n¥kde vid¥l

✷✍
✍

kaºdý o n¥m n¥kde sly²el
kaºdý ho uº n¥kde vid¥l
to rock'n'rollové zví°e

a v²ichni °íkali ºe je and¥lsky krásný

✷:

❬ ②❪

??

✦

Jak zbitý u²tvaný pes
se plíºí ranním m¥stem
jeho srdce je napln¥no blínem
na chvilku zkrotili to rock'n'rollové zví°e

Rock'n'rollový zví°e

Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka

Kaºdý ho uº n¥kde vid¥l
kaºdý o n¥m n¥kde sly²el
kaºdý ho uº n¥kde vid¥l

Live Nová Víska (1979, 9.)

to rock'n'rollové zví°e

✦

Podobá se elektrickému úho°i
jak jední celým m¥stem
hledaje podnik kde by ho nechali
rozbalit jeho vá²n¥
A potom kdyº náhle zv¥t°í
vzduch plný chlastu a kou°e

Tma

Ji°í Mare² / Josef Vondru²ka

✷

Demo (1977, 2.)
Live Nová Víska (1979, 1.)

jeho divoký srdce se rozbu²í
a rock'n'rollové zví°e vejde

Miluji temný noci
jsem zcela v jejich moci
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miluji no£ní stv·ry
jsem model lidský zr·dy

a kde více neºli
tam se o lásce mluví

Pro²el jsem ohnivou branou
upsal jsem du²i ¤áblu
on ukázal mi cestu
jak najít svoji snovou hv¥zdu

Já v¥°ím v lásku
tu barovou krásku
co se jen to£í
v zdrcadlech noci

Tma 3x

Je dcerou ¤ábla
a krutost má ráda
je jeho dít¥tem
a proto je krásná

V ob¥tí ºhavých nocí
ve t°pytu skelných o£í
se moje planeta to£í

V¥°ím ve zlo
a zboº¬uji peklo
a miluji ²pínu
jen proto ºiju

Jsi hebká jako samet
jsi ostrá jako b°itva
jsi dílem nebe
jsi nástroj pekla

Vºdy´ nemít smysl
pro zvrácenost
musel by se mi
hnusit ºivot...

Tma 3x
Tisíce cest do tvojí °í²e vede
v²ak zpátky ani jedna nejde
tam v hlubinách tvýho chrámu
pro temnou lásku padnu
proto uº pat°ím peklu

??

✦ Ví² ono je to jiný

Tma 3x

Milan Hlavsa / Josef Vondru²ka

V²ak dnes jiº pekla nebojím se
neb vím ºe v n¥m sám nebudu
na zemi nás ºilo více
co milovali jsme temnotu
: Tma 3x

✷ : Tma...

Demo (1977, 7.)

✷ Live Nová Víska (1979, 6.)
❬✷✎❪
❬ ✎❪

Ví² ono je to v²echno jiný
kdyº o n¥kom na dálku sní²
ví² ono je to v²echno jiný
kdyº potom s ním spí²

✦ V¥°ím ve zlo

Dost dlouho mi byla záhadná
ta moje cesta
dost dlouho jsem se sám sebe ptal
pro£ jdu zrovna po ní
kdyº daleko leh£í znám

Live Nová Víska (1979, 2.)

Dnes je to ale jiº jasný
to v²echno je vyt£ený
a kaºdý na tu svoji cestu
je jiº p°edem ur£ený

Ladislav tolovský, Miroslav Trampota, Stanislav Vokoun / Josef Vondru²ka

??
V¥°ím ve zlo
a zboº¬uji peklo
a miluji ²pínu
jen proto ºiju
Vºdy´ nemít smysl
pro zvrácenost
musel by se mi
hnusit ºivot
V·bec se nebojte
n¥jakýho trestu
to by pak v²ichni
museli skon£it v peklu

P°ipadnám si jak loutka
na neviditelným provazu
jiº tajemná síla vodí
tak jak má náladu
Ví² ono je to v²echno jiný
kdyº o n¥kom na dálku sní²
ví² ono je to v²echno jiný
kdyº potom s ním spí²
Ví² ono je to v²echno jiný
kdyº sv¥tlo zhasíná²
ví² ono je to v²echno jiný
kdyº znaven usíná²

I v chrámech Pán¥
je ¤ábel zobrazený
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✦ Havran

Ví² ono je to v²echno jiný
kdyº o n¥kom na dálku sní²
ví² ono je to v²echno jiný
kdyº potom s ním spí²

Jan Brabec / Jan Brabec
Ned¥le (1992, 2.)

Domácí kapela

Kohout se probudil
havran posko£í dál

9 písní
B¥ºí
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

Havran
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

Indiáni milujou hory
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

Kudy kam
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

M¥sto
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

Ned¥le
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

P°ízraky
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

U zdi
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

Úzkost
(Jan Brabec / Jan Brabec)

♠

✦ B¥ºí

Jan Brabec / Jan Brabec
Ned¥le (1992, 8.)

B¥ºí
v bludi²ti
na který padá
m¥síc
Nekone£ná noc
se sune
obchází kolem
se sme£kou
v patách
Napjatý sv¥tla
prchaj po zdech
obchází kolem

Za zády lampu
zep°edu skvrnou
zavrávorá
Na krku úsm¥v
divn¥
v hrdle
kokrhá
Silueta ulice zhasíná
silueta konce odchlíplá
silueta konce pod°ízlá
Kohout se probudil
havran posko£í dál

✦ Indiáni milujou hory
Jan Brabec / Jan Brabec
Ned¥le (1992, 4.)
Indiáni milujou hory 2x
eká² na probuzení
vym°elý m¥sto
kolik lásky zahynulo
vym°elý m¥sto?
lososi srny a ptáci
k°i£í na skály
velrybí národ miluje hory
K°i²´álový o£i
nabízí svou náru£
Indiání milujou hory 2x
Pod m¥stem duní srdce
pako prastarej ob°ad
eká² na probuzení
vym°elý m¥sto
Indiáni milujou hory...

✦ Kudy kam

B¥ºí
obto£enej
kolem prstu
b¥ºí
teple dejchá

Jan Brabec / Jan Brabec
Ned¥le (1992, 7.)
Mlha se nezvedá
ot¥ºe bezvládn¥
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✦ P°ízraky

na ko¬ských ²íjích
Je t¥ºké rozeznat
z ohnutých strom·
a list· skoro bílých
kudy kam

Jan Brabec / Jan Brabec
Ned¥le (1992, 1.)

✦ M¥sto

Sklání se hlava
mezerou
na nebi blíº

Ned¥le (1992, 6.)

Blednoucí
olízne
prasklou m°íº

Jan Brabec / Jan Brabec

M¥sto
jsou skvrny
na hadím t¥le
M¥sto
je svíjejícím
zvukem
tvá°e z t°í²t¥nýho skla
M¥sto
je pr·svitnou
hradbou
kamenných k°ídel

Pohnou se
bez dechu
do ticha vrátka
Vpochodují
po st¥nách
p°ízraky
et¥zy kývají
ti²í
nav¥ky v¥zni
blednoucí m°íºí

M¥sto
je nekone£nou
dutou kostí

✦ U zdi

Ulicí
na jeden pr·chod

Ned¥le (1992, 5.)

✦ Ned¥le

Jan Brabec / Jan Brabec
Ned¥le (1992, 3.)

Je ned¥le
sváte£ní den
hospoda zavírá
Kricix
za zdí garáºí
sváte£ní zp¥v
utichá
Lesklé kaluºe
s planoucíma o£ima
tovární ze¤
objímá
V dálce
roztahuje prsty
hv¥zda

Jan Brabec / Jan Brabec

eká
jako nic
rozp°eºenej kabát
u zdi
zpívají
Vítr ho tlu£e do zad
vyklízí l·ºko
je pozd¥
zpívají
P°ivírá o£i
do údolí
marn¥
skapou do zdi
není vyhnutí
zpívají
Brzy p°iletí mouchy
padá
rozp°aºenej kabát
ke zdi
zpívají

Nepohne se
k laskání
Je ned¥le
sváte£ní den
motlitba utichá
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✦ Úzkost

Weiss Angel

Jan Brabec / Jan Brabec

Accord Band)

(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil

Za starých £as·

Ned¥le (1992, 9.)

(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil
Accord Band)

Zapadá do hv¥zd
nesnesitelnej ná°ek
ran¥ný zv¥°e

Echt!

íhá

3 písní

jako noc
nesnesitelná úzkost
Adam a Eva

o£i v kout¥

♠

(Echt! / Echt!)
Jako hv¥zdy chladnou

Kroky

vzlyká
opu²t¥ný du²e

Morning, morning
(The Fugs / The Fugs)

É
Ucho
Band

♠

(Echt! / Echt!)

nesnesitelná blízkost

Debil

✦ Adam a Eva

Accord

Echt! / Echt!

13 písní

Kroky / Adam (1990, 2.)

erná ºárovka

Stav¥no 2x

(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil
Accord Band)

stav¥no do nebe
do nebe m·ºe bejt
jen stejným jazykem

Ich Mag Nicht
(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil
Accord Band)

Do nebe 2x
koukáme z postele

Jako u blbejch

která je p°es cestu

(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil

od chvíle Adama

Accord Band)
Eva 6x

Máte°ídou²ka
(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil
Accord Band)

Která je p°es cestu
od chvíle Adama

Pro út¥chu
(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil

Adame 2x
vzpome¬ si na Evu

Accord Band)

jaks do ní vstupoval

Socialismus
(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil
Accord Band)

jak ohe¬ do ke°e
Eva 2x
Jak ohe¬ do ke°e

Stroj
(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil

jak voda do °eky

Accord Band)
Adame 2x
edivý pohled

máme to na v¥ky

(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil

2x

Accord Band)

✦ Kroky

T.T.N.U.S.
(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil
Accord Band)

Echt! / Echt!

U nás v paneláku
(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil

Kroky / Adam (1990, 1.)

Accord Band)
V televizi nebyl

I v hluku m¥stskejch ulic 2x

(É Ucho Debil Accord Band / É Ucho Debil

já sly²ím kroky kroky 2x

Accord Band)
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♠

Nenos to u sebe...

A co d¥dci

najdou to u tebe...

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

Jdou-li po tob¥...

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

jdi ra£i na pivo...

/ Jaroslav Jeroným Neduha)

I v hluku m¥stskejch ulic 2x

♠

A new time is comming

já sly²ím kroky kroky 2x

✦

♠

A £ert si nás vem

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)

♠

A to zas ne

Morning, morning

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)

The Fugs / The Fugs

Aha!
Sanitka pro Rumunsko (1989, 4.)

(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)

Morning 2x
Ach není tu není

feel so lonesome in the morning

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

morning 2x
morning brings me grief

Amanda
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

Sunshine 2x
sunshine laughs upon my face

Asi, asi, asi...

and the glory of the growing

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

puts me in my rotting place
Azbestový gulá²

2

❧

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným

Evening 2x

Neduha)

feel so lonesome in the evening
evening 2x

Beze slov

evening brings me grief

(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)

Moonshine 2x
moonshine drugs the hills with grace

Blues pavilonu £. 2

and the secret of the shining

(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Ja-

seeks to break my simple face

roslav Jeroným Neduha)

Nighttime 2x

Boty vzala
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

kills the blood upon my cheek
nighttime 2x

Budík se mi nelíbí

does not bring me to relief

(Dr. Feelgood / Mikolá² Chadima)

Starshine 2x

Bum bum bum

feel so loving in the starshine

(Dr. Feelgood / Mikolá² Chadima)

starshine 2x
Cesta

darling kiss me as I weep

(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)

Elektrická svin¥

Co
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

10 písní

aj
(Dr. Feelgood / Mikolá² Chadima)
? (9x)
(Elektrická svin¥ / Elektrická svin¥)

eský holky

(Elektrická svin¥ / Elektrická svin¥)

isté víno pít

(The Stranglers / Mikolá² Chadima)

?

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným

Extempore

Neduha)
Dál musíme jít

121 písní

/ Jaroslav Jeroným Neduha)
(bez názvu)

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

♠

Dárek

(Jaroslav Jeroným Neduha / -)

(Ji°í Mare² / Jaroslav Jeroným Neduha)
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Defenestrace kvadratického Stehlíka
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)
Den co den
(Generation X / Mikolá² Chadima)
D¥sím se
(Jaroslav Tomá²ek / Jaroslav Jeroným Neduha)
Do v²ech divých kout·
♠
(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)
Dog's battle
♠
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
♠
D·m £.p. 112/34
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Dv¥ slzy
(Mikolá² Chadima / Jaroslav Jeroným Neduha)
Ebonitový samotá°
(Ji°í Mare² / Jaroslav Jeroným Neduha)
English
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)
♠
Epitaf
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
♠
Há má vi²¬u
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Havran
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Hlava XVII
(Ji°í Traub / Ji°í Traub)
Ho vezou
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
♠
Hore£ka
(Jaroslav Jeroným Neduha / -)
Chlap a opice
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Chorál, part I
(Ji°í Mare² / Jaroslav Jeroným Neduha)
Chorál, part II
(Ji°í Mare² / Jaroslav Jeroným Neduha)
Cht¥l bych t¥ mít
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Chvalosp¥v na prase
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
♠
Instrumentálka
(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ -)

Intro
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)
♠
It's a peace
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Jinej spacák
♠
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Just feel ne
♠
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Kaºdej se musí rozhodnout
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Koktavej
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Komenský
♠
(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)
Kongres na hv¥zd¥ Hudba
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)
Kopretinový blues
(Jaroslav Tomá²ek / Jaroslav Jeroným Neduha)
Kop°ivový blues
(- / -)
Krásná muzika
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Krysa°
(The Stranglers / Mikolá² Chadima)
Láva a ²´áva
(Wire / Mikolá² Chadima)
Lezem horem lezem dolem
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Libouchec
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Lihovar
(Dr. Feelgood / Mikolá² Chadima)
Lopaty
(Ji°í Ková°, Ji°í Traub / Slávek Simon)
Mad¥ra
(Dr. Feelgood / Mikolá² Chadima)
♠
Má¬a je Má¬a
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)
Mo°e kamen·
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)
♠
Naposled se napijeme
(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)
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Ne

Ráj i peklo

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

(- / -)
Ráno

Nedám si lhát

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

(Mikolá² Chadima / Jaroslav Jeroným Neduha)

Recitativ

Nikdo neví
(Jaroslav

Tomá²ek

/

Jaroslav

Jeroným

(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Ja-

Ne-

duha)

roslav Jeroným Neduha)

Oáza

Rozhovor neznámých cizinc·
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)

♠

Okolo Hradce

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)

Sbohem bu¤ m·j sv¥te

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)

Parodie 197
Tomá²ek

/

Jaroslav

Jeroným

Ne-

duha)

Sen o hv¥zd¥
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)

Píse¬ Kina a Lera
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)

So long

♠

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)

Plesnivé embryo
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)

Sta¬ se na²í milou, dívko

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)

Pod pultem
(Jaroslav

(Mikolá² Chadima / Jaroslav Jeroným Neduha)
Sb¥ra£
(Ji°í Traub / Ji°í Traub)

Overtura

(Jaroslav

Satelit sen

Tomá²ek

/

Jaroslav

Jeroným

Ne-

duha)

(Ji°í Mare² / Jaroslav Jeroným Neduha)

Pod tramvají
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Poh°eb funebráka
(Jaroslav Jeroným Neduha / -)

Strýc Venda

♠

/ Jaroslav Jeroným Neduha)

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným

Pomozte nám, spaste ºivot ná²

(Dr. Feelgood / Mikolá² Chadima)
St·j! K°apelinko!

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

Suita Ex
(Jaroslav Jeroným Neduha / -)

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Sweets For My Sweets

Prasárna

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

(Ji°í Ková° / Jaroslav Jeroným Neduha)

/ Jaroslav Jeroným Neduha)

Pro mne za mne ºenská není ºádný velký pot¥-

♠

el jsem v£era dom·
(Ji°í Traub, Slávek Simon / Ji°í Traub)

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)

pitál Na Franti²ku

♠

(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným

Procitnutí
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)

Neduha)
Touºím
(Mikolá² Chadima / Jaroslav Jeroným Neduha)

Promy²lený v¥ci
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným

Út¥k

Neduha)

(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)

P°íchod otce
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Ja-

Úvod

roslav Jeroným Neduha)
P°íjezd host·

♠

Sunshine of your love

/ Jaroslav Jeroným Neduha)

²ení

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

Pochybnosti
Neduha)

Stín

(Extempore / Jaroslav Jeroným Neduha)
V obchodi OZ

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
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Varování

darebák·

°editelem

výzkumného

do masa n·º
a´ jí se uº

ústavu
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

P°i chuti stále

Vejde² se mi
(Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha)

jak dravá zv¥°
po°ád jen ºerem
a pak se perem

Vep°ová zpov¥¤
Z butylek víno

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

ze soudk· pivo

Vjuuureggae

z lahví ²punt ven

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)
Vztek

a £ert si nás vem

♠

(Jaroslav Jeroným Neduha / -)
When I Wake Up This Morning

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

íznivé stále
jak puklá zem
po°ád jen pijem
a pak se bijem

/ Jaroslav Jeroným Neduha)
A £ert si nám vem 3x

Zabi ho!
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

Ohe¬ ná² rozho°í se

Zabíjení

my jíst a pít a smát se dál

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

budem pít do zemdlení
jen jíst a pít a smát se dál

Zakázali

nevid¥t dál

(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

nesly²et co smutek nosí
nevid¥t dál

Zá°e
(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Ja-

nesly²et co £as ukrývá...

roslav Jeroným Neduha)
Zas luna pluje v gondole

✦

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)

A new time is comming

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha

Závody ve skoku z Nuselského mostu
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,

Zrození Stehlíka

7.)

(Petr K°e£an, Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným Neduha)
ivot ve dvou jen

Sledovali jsme ºivotní p°íhody na²eho p°ítele. Aº

♠

(Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha)

zp¥t k jeho stolu, k jeho piv·m, k jeho p°átel·m,
do jeho restaurace. P°e£kal v²echny nástrahy ºivota. P°eºil i p°iloºení t°í chleb· s máslem na
hlavu.
Ov²em p°eºil jen zdánliv¥. ivo°í a po dialogu

ranice
(Mikolá² Chadima / Mikolá² Chadima)

mezi matkou a dcerou, který vyslechl, vícemén¥

✦

nechtíc, od vedlej²ího stolu, zvedl se, vylil si pivo
na hlavu a odchází ke svým otc·m.

(bez názvu)

Zp¥t. V²ichni tam musíme. Kaºdá ji má. Kaºdá
to ví. Kaºdá má tu svou jen za jedinou. Nazdar.

Jaroslav Jeroným Neduha / -

✦

Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,
5.)

A to zas ne

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha

(instrumentální)

✦

Milá £ty° viselc· (1977, 13.)

A £ert si nás vem

A to zas ne

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

tak to nejde

/ Jaroslav Jeroným Neduha

z toho skandál
jenom vzejde

Milá £ty° viselc· (1977, 3.)
S touhle husou
Na ohe¬ kotel

s rudou pusou

do kotle maso

nebudem se
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o nic d¥lit

a noc je de²tivá

Mar²álkovi

Dál...

z Kruppendorfu
udáme ji

M·j otec cht¥l

ten si smlsne

za zlato mámivé
cht¥l mne vyvdat
v ruce dv¥ chamtivé

A nám p°idá
¬ákou zlatku

Dál...

uznalý to
prý je pán

Nechci se stát
Jsou nám v patách 2x

ºenu²kou Viléma

b¥da 2x

pry£ chci se dát

mra£no se za náma zvedá

z dilema jen zbývá
Dál...

Aº nás chytnou na²e h°íchy
zabubnují na t¥°ichy

✦ Do v²ech divých kout·

²avli£ka pak píchy píchy
rozpá°e nás jako cíchy

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

✦ Azbestový gulá²

/ Jaroslav Jeroným Neduha
Milá £ty° viselc· (1977, 9.)

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Do v²ech divých kout·

Neduha

ºivot vle£e nás

✷

Azbestový gulá² (1975, 1.)
el

sem

v£éra

dom·

p°i²el

ºádnej z nás svou hlavu
sem

aº

dneska!

kde sloºit nemá

(1991, 1.)
: (anglický zp¥v)

❬✷②❪

Nemá
V kaºdým lesním hou²tí

íkám mám¥ denn¥ tisíckrát

£íhá divá sa¬

azbestovej gulá² nemám rád

já svou hlavu

ona mi ho ale va°í furt

kde sloºit nemám

: Gulá²? tumá²...

✷:

Gulá²? 3x

tumá²

✷✎
✎
②

ºádnej z nás svou hlavu
kde sloºit nemá

azbestovej gulá²
ten to umí zamotat

Nemá

ten vám st°eva p¥kn¥ zauzlí

✷:

Tumá²

ty°i jdeme krajem
t°i ºenský jsou k nám

Nejp°ejte si lidi ani znát

: Gulá²? tumá²...

Nemám

❬✷✎❪

Jeden jako druhý z nás
za nic nestojí

❬ ✎❪

gulá²
2x
2x

✦ Dál musíme jít
Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha

ze ºivota prázdnýho
nikdo nic nemá
Nemá
Na p°átelství mé
je spoleh v¥ru pramalý
jsem v¥£n¥ oºralý
a hlavu svou
kde sloºit nemám

/ Jaroslav Jeroným Neduha

Nemám

Milá £ty° viselc· (1977, 5.)

ty°i jdeme krajem
t°i ºenský jsou k nám

Dál musím jít

ºádnej z nás svou hlavu

z domova nebohá

kde sloºit nemá

dál do les·
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Nemá

bývá jak oni plny taj·

S vámi sv¥tem
k°íºem kráºem
chlapci udatní

Skrývá ve svých zdech pomatence
skrývá dívenku s ?? v¥ncem
skrývá svý hnusný prokletence

Ráda p·jdu
polem srázem
ránem kdyº se dní

D·m ná² je tak°ka na p°edm¥stí
bývá pln zloby ba i ²t¥stí
dívá se okny pod ulice
zpílá pod oknem uli£nice

✦

Dog's battle

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha
Azbestový gulá² (1975, 8.)
Zatínám zuby
proklínám se
hrdlo mám úzké
tak úzké
cítím jak m¥ srdce tla£í do ºeber
bolím celým t¥lem
lezu po st¥nách
znovu jsem vzteky bez sebe
bolím °vu bolestí
a nenalézám nemoc
která by se o mne postarala
zatínám zuby a nelámou se
lámu si ruce
a rostou mi nové pevn¥j²í
jím gumu a sklo
a p°ece mi uº t°i dny nebylo ²patn¥
nemám hlad a p°ibírám
kaºdý ve£er stavím chrám
probíjím dlan¥
zasouvám krk do dvou smy£ek najednou
tisknu spou²´
a p°ece pravideln¥ nadechuji
mozek mám £istý
a náchylný k logice a vá²ni
nenápadn¥ ztrácím své nad¥je v tramvajích
v restauracích ve vlaku
strkám je do po²tovních schránek
a vºdy je najdu nové nepoma£kané
sv¥ºí a dokonalej²í
znovu
uvnit° to
bolí nejkvalitn¥ji
píchá a cuká
(anglický zp¥v)

✦

D·m £.p. 112/34

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha
D·m £.p. 112/34 (1978, 1.)
Dívám se do ulice dol·
stéká ²pína ze st¥n dom·
d·m ná² je podob¥n t¥m hrad·m

Polez ven a naban£ím ti záda
vím to svedlas mi kamaráda
vylez ven a rozbiju ti hubu
Lítá po chodbách toho domu
?? pár st¥ºí unikne² tomu
mít cár namísto nohavice
ten d·m ti dává do palice
Skrývá ve svých zdech ?? i ²aty
skrývá dívenky ºeny chlapy
skrývá ??
Spali jsme a celej d·m uº spal
kdyº náhle n¥kdo dve°e domu rozrazil
a po schodech se hnal 2x
val jako tur vzteky lomcoval
svou ºenu odstr£il o sekeru se s ní rval
a do hospody pospíchal
V hospod¥ kamarád ho krut¥ urazil
tak on dom· letí sekeru popadne
aby mu ji do hlavy zarazil 2x
V tom je ale sly²et z tý putiky hroznej °ev
aº mu ruce zkrout¥j a nem·ºe se rvát
a pak ho p°ivázali k posteli 2x
Ale on se v posteli jen tlu£e a zmítá
a tak na n¥j zavovali fel£ary
a uº ho vezou v kazajce
jó uº ho maj
Pak p°i²lo jen psaní
ºenská jste vdova
dole v baráku parte visí
s mou milou si ho £tem voba 2x
Hop hej...
Hop hej cibulá°i
popelá°i nep°ijeli
hop hej cibuli£ku
na hnili£ku neodvezli
Tady v¥zí onen zakopaný pes
koupili jsme si ²t¥nátko
a utloukli jsme jeho lemy za krátko
dali jsme za n¥ ve²keré své nad¥je
iluze sny a tisíc k£s
tady v¥zí onen zakopaný pes
v hrob¥ m¥lkém by´
v²ak pojmouti dokázal mr²inu
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✦ Há má vi²¬u

iluzí generace na²í celé
tady v¥zí onen zakopaný pes
na dvorku domu £íslo popisné sto dvanáct
se náhrobek ty£í
pes jitrni£ku seºral
tady v¥zí 3x
onen zakopaný pes

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha
Azbestový gulá² (1975, 3.)

Há má vi²¬u
vi²¬u má...

D·m ná² neusíná
d·m ná² samá ²pína
spát nechce se nám

✦ Hore£ka

Jaroslav Jeroným Neduha / -

D·m ná² v noci tan£í
d·m ná² celý jan£í
d·m ná² ?? bývá
spát nechce se nám

Azbestový gulá² (1975, 4.)
(instrumentální)

✦ Instrumentálka

Zase p·jdou
sousedi spát 2x
zase p·jdou
policii vyburcovat
ta uº nás zná
nechá nás být a tancovat

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Milá £ty° viselc· (1977, 7.)

D·m ná² neusíná
d·m ná² samá ²pína
spát nechce se nám

(instrumentální)

✦ It's a peace

D·m ná² v noci tan£í
d·m ná² celý jan£í
spát nechce se nám

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha
Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,
8.)

Zase p·jdou
sousedi spát 2x
zase p·jdou
policii vyburcovat
ta uº nás zná
nechá nás být a tancovat

(anglický zp¥v)
Má¬a je Má¬a
Má¬a ji má
Má¬a je nejlep²í
ze v²ech ??

D·m ná² neusíná
spát nechce se nám

Kaºdá má tu svou
jen a jedinou
Má¬a
nazdar

D·m ná² v noci tan£í
spát nechce se nám
Zase znovu
Zase p·jdou
sousedi spát 2x
zase p·jdou
policii vyburcovat
ta uº nás zná
nechá nás být a tancovat

✦ Jinej spacák
Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha
Azbestový gulá² (1975, 5.)

✦ Epitaf

(anglický zp¥v)

✦ Just feel ne

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha

Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,
10.)
(anglický zp¥v)

Azbestový gulá² (1975, 6.)
(anglický zp¥v)
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✦ Komenský

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha
Milá £ty° viselc· (1977, 6.)

Ach do jakých kon£in nehostiných
zavedl mne osud m·j
zde strmí velebné hory
k vý²inám nebeským
zde vládne královna sn¥hu
a pán v¥tr· zde p°ebývá
ta hora jeº halí se v závoj mlºný
zove se Sn¥ºkou
a sn¥hem se p°ikrývá
rok co rok
kdyº zima vládu nastupuje
Ach jak jsem zdloudilá
v²ak tamo se skupina poutník· krá£í
a v jejich £ele jakýsi muº
vzne²eného zevn¥j²ku
toho se zeptám
kudy zp¥t se dostati mohu
do údolí malebných
a zahrad rozkochaných
Kampan d¥venko?
st·j
vºdy tudy cesta zrádná
aº do záhuby umí zavést
Cht¥la jsem se otázati
muºi dobrý
na cestu zp¥t do údolí
strach ²tval mne z domova
aº tato místa
mne vilný Vilém
pojmouti cht¥l za manºelku
proti v·li mé
a se souhlasem
mého zbankrot¥lého otce
a moje víra
Nás na²e víra také ºene pry£
jdem do Le²na
já a hrstka mojich v¥rných
já naposled se po ot£in¥ rozhlíd
poj¤ s námi
do Polsky se vydej
tam nalezne² si domov nový
i víra tvá tam napln¥ní dojde
já Jan Ámos
ti na to svoje slovo dám
Já v lásku £istou v¥°ím
a zemi tuto ráda mám
nade v²etko
tady ºiji
tady dýchám
v²ude je chleba o dvou k·rkách
a vy si jd¥te sami
mne odtud nedostane
ani vilnost

zloba
lhostejnost
i vztek
toº jd¥te s bohem
B·h bu¤ tedy vºdy s tebou d¥venko
pohle¤
zde cesta dol· vede
a na nás exulanty
tady doma v dobrém vzpomínejte
snad nalezne² tam dole
i ochránce své víry
Bu¤ s bohem dcero zem¥
kterou vroucn¥ milovati budu
aº do skonání
St·j noho
posvátná zem¥
kamkoli krá£í²

✦ Má¬a je Má¬a
Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha
Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,
9.)
(anglický zp¥v)

✦ Naposled se napijeme

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha
Milá £ty° viselc· (1977, 2.)

Naposled se napijeme
a naposledy najíme
s holkou svou se pomilujem
neº sv·j ºivot skon£íme
Ze dne na den ºivo°íme
ze dne na den ºijeme
naposledy ²kytnem prdnem
pod kyti£ky p·jdeme
Kde nás bílá bába s kosou
kde nás skosí nevíme
n¥kde v polích nebo lukách
tak se ra£i napíme
Aº nás chytnou na²e h°íchy
zabubnují na t¥°ichy
²avli£ka pak píchy píchy
rozpá°e nás jako cíchy
Naposled se napijeme
a naposledy najíme
s holkou svou se pomilujem
²kytnem prdnem p·jdeme
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V rukou va²ich
je te¤ ºivot ná²
nenechte nás s vlky
¤asy vít

ty°i zb¥hové vojen²tí
chlapi neurvalí
po krajích okolních brousí
a obyvatelsvo nevinné
krut¥ suºují a trápí

Ukryjte nás
spaste ºivot ná²
nikdo s náma
nic uº nechce mít

A s nima táhnou
t°i ºenský podivný
marcipánky
a ty jsou t¥ch chlap·
je²t¥ hor²í
daleko hor²í
úpln¥ nejhor²í

✦

✦

Pro mne za mne
ºádný velký pot¥²ení

Okolo Hradce

Milá £ty° viselc· (1977, 12.)
Pro mne za mne
ºenská není
ºádné velké pot¥²ení
jedna ºenská je tu navíc
z ºenskejch je mi nanic

Azbestový gulá² (1975, 2.)
Okolo Hradce denn¥ bloumám
marn¥ se snaºím najít stín
?? melodii tichou
akordy stret také vím

✦

Okolo Hradce denn¥ bloumám
p°ed branami se zastavím
kdyº tu si do n¥j vstoupit troufám
na Hradec t¥ºko hledám rým

Milá £ty° viselc· (1977, 15.)
Jiº slunce se k obzoru chýlí
ná² p°íb¥h se uzavírá
vojen²tí zb¥hové jsou lapeni
v roklince kamenité
Uº vede je kat
a Marta neº-li je v²echny pov¥sí
Marta ze²ílí

Poh°eb funebráka

Jaroslav Jeroným Neduha / -

Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,
2.)

✦

Pomozte nám, spaste ºivot ná²

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha
Milá £ty° viselc· (1977, 14.)

Pomozte nám
spaste ºivot ná²
do les· a hou²tí
jdem se skrýt
Ukryjte nás
spaste ºivot ná²
nikdo s náma
nic uº nechce mít

Sbohem bu¤ m·j sv¥te

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha

Okolo Hradce denn¥ bloumám
t¥ºko mu t¥ºko rozumím
stále se za hlavu jen chytám
na Hradec t¥ºko hledám rým

(instrumentální)

není

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha

✦

ºenská

Strhá ze sebe ²aty
usedá pod ko²atým stromem
a nad ní visí její milenci
viselci
Jen jeden byl jiný
arcibuzík Hynek
jde na popravu jako poslední
a zpívá
Uº ná² p°íb¥h kon£í
a smutek p°ines £as
tak za v²echny se lou£ím
a p°ij¤te n¥kdy zas
P°íb¥h viselc·
p°íb¥h milostný
p°íb¥h nev²ední
p°íb¥h ná²
Sbohem bu¤ m·j sv¥te
vidím sv¥tlo plát a ºhnout
tak sbohem sladce sp¥te
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snaºte se zapomenout

Hledám zde
udatného loupeºníka
Filipa Medka

P°íb¥h viselc·
p°íb¥h milostný
p°íb¥h nev²ední
p°íb¥h ná²

✦

Ale panenko
to jsem já
A Jana Cimb·rka

So long

Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha

Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,
6.)
(anglický zp¥v)

✦

Sta¬ se na²í milou, dívko

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha
Milá £ty° viselc· (1977, 10.)

Sta¬ se na²í milou dívko
svoji nevinnost nám dej
Sta¬ se na²í druºkou dívko
jez a pij a dovád¥j

✦

Ten tu není nikde
on ²el pry£ n¥kam
ale ty se² mi tuze p¥kná d¥venka
já se o tebe sám postarám
jen poj¤ blíº
Copak se to tu d¥je?
Tady nic není
to si jen tak povídám
ty kolohnáte
b¥º spát
Vy jist¥ jste
udatný loupeºník
Cimb·rek Jan
To není von
Tak ty m¥ bude²
je²t¥ i zapírat?
Já ji první uvid¥l

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha

A já jsem vosk?
to je ur£it¥ kat·lická d¥venka
a tak mi po právu p°ipat°uje
protestanti p°ináleºij· tob¥
mn¥ zasejc kat·líci

Milá £ty° viselc· (1977, 8.)

Ty hnáte

St·j! K°apelinko!

Komtesa Marta
odmítla státi se ºenu²kou
mar²álka Viléma z Kruppendorfu
a prchá nyní k loupeºník·m
který tak krut¥ suºují
panství otce jejího
jde vyhledati s nimi spojenectví
proti svému krutému otci
a vilnému Vilémovi
Jde spojiti se
s obávanými lupi£i
Filipem Medkem
a Janem Cimb·rkem
v²ak hle
zde jiº kdosi z k°oví £ouhá
ouha
St·j k°epelinko
pe¬auze nebo ºivot
basamarem tetekrucinál
fagot himmel herrgott
laudon alelujá
donnen wetterzix

Ale co to po°ád máte?
Ty ji nechá²
To ti ra£i jednu b°inknu
sukovicí do makovice
Ach tací krásní
a udatní loupeºníci
a oni se tak hloup¥ potloukli
a aº k smrti si um°ení p°ivodili
snad naleznu n¥kde jinde opory
proti otci mace²ímu
a Vilémovi vilnému

✦

Suita Ex

Jaroslav Jeroným Neduha / Azbestový gulá² (1975, 9.)

(instrumentální)
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✦ Sweets For My Sweets

✦ ivot ve dvou jen

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha

Milá £ty° viselc· (1977, 17.)

Milá £ty° viselc· (1977, 11.)

(anglický zp¥v)

ivot ve dvou jen
pro m¥ cenu má
ºivot ve dvou jen
n¥co znamená

✦ pitál Na Franti²ku
Jaroslav Jeroným Neduha / Jaroslav Jeroným
Neduha

Guten tag

Poh°eb funebráka aneb Plesnivé embryo (1975,
4.)

23 písní

(anglický zp¥v)

✦ Vztek

Jaroslav Jeroným Neduha / Azbestový gulá² (1975, 7.)

(instrumentální)

✦ When I Wake Up This Morning

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha
Milá £ty° viselc· (1977, 16.)

(anglický zp¥v)

✦ Zas luna pluje v gondole

Bondy
(Guten Tag / Guten Tag)
ernej nebo bílej
(Guten Tag / Guten Tag)
Jak je to moºný
(Guten Tag / Guten Tag)
Kravice
(Guten Tag / Guten Tag)
Krysa
(Guten Tag / Guten Tag)
K°e£ek
(Guten Tag / Guten Tag)
Londýn
(Guten Tag / Guten Tag)
Mám a m¥l jsem
(Guten Tag / Guten Tag)

Mikolá² Chadima, Jaroslav Jeroným Neduha
/ Jaroslav Jeroným Neduha

Maso
(Guten Tag / Guten Tag)

Milá £ty° viselc· (1977, 4.)

Mrtvola
(Guten Tag / Guten Tag)

Na zámku Kröndfeldském
se vzne²ená spole£nost se²la
a vít¥zství reka udatného
mar²álka vojsk císa°ských
Viléma z Kruppendorfu oslavuje
St°edem pozornosti p°ítomných hostí
stává se dcerka hostitele
poupátko v rozkroku v rozpuku
dívenka as £trnáctiletá
komteska Marta
Pod parukou jí blechy
²pa£ky tlukou
Zas luna pluje v gondole
hladinou noci m¥sí£ní
a srdce moje touºí plát
ºivot znát pln¥ ºít
2x

N.O.I.S.E.
(Guten Tag / Guten Tag)
Nevnímám
(Guten Tag / Guten Tag)
Nikdo ji nem¥l rád
(Guten Tag / Guten Tag)
Pop°edu pozpátku
(Guten Tag / Guten Tag)
Praha
(Guten Tag / Guten Tag)
Spoutaní, svobodní
(Guten Tag / Guten Tag)
Strojv·dce
(Guten Tag / Guten Tag)
vorcová
(Guten Tag / Guten Tag)

137

Uprost°ed
(Guten Tag / Guten Tag)

Carmen
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zahrada
(Guten Tag / Guten Tag)

Cudzinec si a £i rodák
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zrcadla
(Guten Tag / Guten Tag)

akanie na Godota
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zví°e
(Guten Tag / Guten Tag)

akanie na muºov v £iernom
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zví°e II.
(Guten Tag / Guten Tag)

as
(CH.V.M. / CH.V.M.)

132 písní

alej
(CH.V.M. / CH.V.M.)

18:20
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Dennodenne
(CH.V.M. / CH.V.M.)

A je to tu
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Dialóg
(CH.V.M. / CH.V.M.)

AIDS fóbia
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Diev£atá
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Ako ¤alej
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Disco
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Ako, kade, kam?
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Dovolí² mi dotýka´ sa ...
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Antimydlová opera
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Dramatik
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Aº sem nás dohnali
(CH.V.M. / CH.V.M.)

EKG
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Banana bonita
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Erotika - sklerotika
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Bez mena
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Funky v TN
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Big beat
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Galeje
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Blázon
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Godot
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Blázon je krá©
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Gulá² tu má²
(CH.V.M. / CH.V.M.)
3

♠

Had Hugo
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Bodliak
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Harmasan
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Brav£ové
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Hazardný hrá£
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Budúcnos´
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Hlupák v zoo
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Bunker
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Bý£ie o£i
(CH.V.M. / CH.V.M.)

❧

6

❧

ierny
(CH.V.M. / CH.V.M.)

CH.V.M.

Blúdenie
(CH.V.M. / CH.V.M.)

3

3

♠

Hojlasa Hajlgulm
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Hot dog
(CH.V.M. / CH.V.M.)
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Hromadná doprava
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Chameleón
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Chlapci z Ázie
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Ja som chlapec
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Kamaráti
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Kladivo
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Kladno
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Ko©ko má² rokov?
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Komunálne sluºby
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Kontrasty
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Koridor
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Krivák
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Lena
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Love 85
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Minimal
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Minimalman
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Minulos´
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Mucha
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Mu²ia politika
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Na dia©nici
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Na lúke
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Na vlastné riziko
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Na záver
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Najrad²ej chce²
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Naopak
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Na²a láska
(CH.V.M. / CH.V.M.)

2❧

6❧

6❧

2♠

Na²i zlatí chlapci
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Navo¬aná lady
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Nebudujem
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Nechcem ºi´ len preto
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Neprajníci zo západu
(CH.V.M. / CH.V.M.)
No name
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Nový cadillac
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Onká£
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Panika
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Pepa Pepa king
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Plesniví starci
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Po£íta£e
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Pod kolesom
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Pochodová
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Povinné o£kovanie
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Pravda
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Pravda pí²e
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Prechádzky po cintoríne
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Pri £itani Omara
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Psycho - Láli pap
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Psychopunk
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Realizuj !!!
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Rockeri
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Rozum
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Ruská romanca
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Si!
(CH.V.M. / CH.V.M.)

139

4❧

Sloboda
(CH.V.M. / CH.V.M.)

7 ❧

Z plných p©úc
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Sloboda II
(CH.V.M. / CH.V.M.)
So mnou sa
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Vzduch
(CH.V.M. / CH.V.M.)

5 ♠

Zamilovala sa do m¯tvého
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Za´ali sekerku
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Stolica
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zdrapy
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Strach zo smrti
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zelená garda
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Stroj
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zelené svine
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Submission
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zemegula
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Svedomie
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zobrali sme v²etky m¯tve body
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Svitá
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Zvú£ka R·ºového pantera
(CH.V.M. / CH.V.M.)

tudentská výzva
(CH.V.M. / CH.V.M.)

iarlivý
(CH.V.M. / CH.V.M.)

✦ Blúdenie

aºký ²edý mrak
(CH.V.M. / CH.V.M.)
TBC
(CH.V.M. / CH.V.M.)

CH.V.M. / CH.V.M.
Nová doba so starým obsahom (1990, 10.)

✷ Live Bratislava (1991, 13.)
✸ Chór Váºskych Muzikantov (1996, 13.)

Trilógia
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Udanie
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Ako treba ²i´
dávno bolo vymyslené
z tu£ných múdrych kníh
máme si bra´ pou£enie

Umelé hmoty
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Underground
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Teoreticky mne uº
je to v²etko známe
ale prakticky
stále na to zabúdame

Utiekla svi¬a
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Ko©ko ©udí blúdi
zakopáva padá vstáva
ko©ko ©udí blúdi
majú na to vlastné práva

Úvod
(CH.V.M. / CH.V.M.)
V praxi
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Ko©ko ©udí blúdi
strácajú £o nachádzajú
ko©ko ©udí blúdi
to©ko vtákov lieta na juh

V úli
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Val£eky a ²robiky
(CH.V.M. / CH.V.M.)
Váºná hudba
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Vyhlásenie radových komunistov
(CH.V.M. / CH.V.M.)

6 ❧

Zvu£ení
(CH.V.M. / CH.V.M.)

ialené sanatórium
(CH.V.M. / CH.V.M.)

Vojenská strava
(CH.V.M. / CH.V.M.)

8 ❧

3 ❧

Budúcnos´ na²a
preplnená moºnos´ami
²ance priná²a
a my volíme si sami
Strach nás prepadá
ºe to £o by sa malo sta´
nestane sa
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4 ♠

✁✷✎

a neskoro bude na návrat

✸:

V tme bláznine
spolu o seba sa potkýname
v chladnej vlhkej tme
stretávame tváre neznáme

: Vidím ºe som skoro na dne
Vidím ºe som skoro skoro na dne
odolávam kríze
: vydýchnem si aº ke¤ spadne
✷ : a vydýchnem si aº spadne
✸ : a vydýchnem si aº ke¤ spadne
krivá veºa v Pizze

✦ Bunker

CH.V.M. / CH.V.M.
Nová doba so starým obsahom (1990, 6.)
Nová doba so starým obsahom (1990, 11.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 10.)

Bunker pod na²im panelákom
nevyhovuje predpisom na stavanie bunkrov
a ani platným SN
je to zaráºajúce ke¤ si uvedomíme
ºe v prípade jadrového napadnutia
by to nemuseli niektorí z nás preºi´

✁✷✍

❀✸ : akanie má jeden jeden há£ik
i ke¤ £akáme uº dvaja
skôr neº zaznie zaznie umierá£ik
zmizneme my z tohto kraja

❬✷②❪

o £akám ºe sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a v²etko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x

❬✷②❪

✦ alej

Stavajte nám riadne protiatómové kryty
hodia nám sem jednu bombu
a sme v²etci v riti
stavajte nám riadne protiatómové kryty
tie sú dôleºitej²ie
ako byty

CH.V.M. / CH.V.M.

✷
✸
✹
✺
✻

V²ade iba po£úvam o bytovej výstavbe
inºiniérskych sie´ach
komplexnej vybavenosti na²ich sídlisk
ale o tom ako to stavbári ákajú pod zemou
kde na nich nikto nevidí
o tom sa ml£í

Skú²ka Primaf (1985, 8.)
Sny v p¯h©ave (1985, 20.)
Úteky od ºivých (1986, 2.)
Antimydlova opera (1987, 8.)
Zobrali sme v²etky m¯tvé body (1988, 8.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 9.)

❀✹ ❀✺ ❀✻ : Dávno £o
✷ : Bolo to dávno

som nemal

£o som nemal
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : taký krásny sen
prezidenti ve©mocí
❀✷ ❀✺ ❀✻ : tancovali spolu celý de¬
✹ : tancovali so m¬ou spolu celý de¬

Stavajte nám riadne protiatómové kryty
nech tú vojnu nepreºijú iba krysy
budem rad²ej plati´ vy²²ie dane
ke¤ tie prachy dáte na ne
2x

✷:

Holubi£ka mieru
veselo im svietila
✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : tancovali spolu
drºali sa okolo krku
za to ºe sú kamo²i
dal by som aj ruku

✦ akanie na Godota
CH.V.M. / CH.V.M.

4 (1986, 9.)
Live Bratislava (1991, 8.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 8.)

akám ºe sa nie£o nie£o stane
£akám na zelenú
: tu²ím ºe sa £osi liahne
✷ : cítim ºe sa £osi £osi liahne
✸ : tu²ím ºe sa £osi £osi liahne
❀✷ : cítim blízku cítim blízku zmenu

✷✁✸✍
✁✸✍

o £akám ºe sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a v²etko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x

2x

✷
✸

✷✁✸✍
✍

✷ ❀✸ :

H©adáme svetlo ticho
ja som ve©avravný potom utiekol
a vyvaroval som sa
??

✷
✸

cítim blízku zmenu

✷✁✸✍
✁✸✍
✁✷✍
✸✎

❬✸②❪ ❬✸✎❪ ✷✎
✁✹✁✺✁✻✎
✁✹✁✺✁✻②
✹✍
✁✷✁✺✁✻✍

❬ ✁✸②❪ ❬✸✎❪ ✹✁✺✁✻②
✹✁✺✁✻②

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Holubi£ka mieru
k úsmevu im svietila
plná dávka z húfnice
ráno ma zobudila

❬✸②❪ ❬✸✎❪

Ach ako to zboº¬ujem
pochodova´ v ²íku
❀✷ ❀✺ ❀✻ : huláka´ a po£úva´
✹ : huláka´ a zpíva´
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : vojenskú dychovku

❬✸②❪ ❬✸✎❪
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✹✍
✁✷✁✺✁✻✍

❀✷ ❀✺ ❀✻ : 2x

✹②
❬ ✁✷✁✸✁✺✁✻②❪

✹ : Ach ako to zboº¬ujem
pochodova´ v ²íku
huláka´ a po£úva´
vojenskú dychovku
✸ ❀✹ : ...

❬ ✁✷✁✺✁✻②❪ ❬ ✁✷✁✺✁✻✎❪

£o nevidí² ºe odtia©to niet cesty spä´?
£o nevidí² ºe si svojej moci obe´?
Pla£e²
ºiali²
stoná²
kri£í²
❀✺ ❀✻ : umiera²
vzlyká²

✷ ❀✸ ❀✹ : nevidí²

✦ Chameleón

blúzni²
neºije²
hnije²

CH.V.M. / CH.V.M.

o nevidí² kam táto cesta vedie?
£o nevidí² ºe v²etko obetuje² svojej modle
£o nevidí² ºe odtia©to niet cesty spä´?
£o nevidí² ºe si svojej moci obe´?

Zobrali sme v²etky m¯tvé body (1988, 6.)

✷ Chór Váºskych Muzikantov (1996, 1.)
Zmením ²týl ºivota ak je treba
sám nevie² ako vychádza to z teba
zmení² si ú£es zmení² si slovník
pochváli² tupcov uvo©ní² chodník

✷✍
: Mení² farbu koºe
✷ : Si ako chameleón mení² farbu koºe
✍
si ako chameleón v²etko ostatné ti môºe
si ako chameleón prechádza² náhlou zmenou
si ako chameleón si pánom svojich génov
Vie² kedy plaka´ vie² kedy sa smia´
na koho nakyda´ koho sa bá´
má² kopu masiek aj ksichtov pár
len jeden chýba len tvoja tvár

Pije²
faj£í²
❀✺ ❀✻ : smilní²
fetuje²

✷ ❀✸ ❀✹ : stoná²

kri£í²
nevidí²
blúzni²
neºije²
hnije²

✻ : Daºdivý de¬ cintorín a pohreb
na rakvu padá £ierna zem
zatvára sa opona opona po hre

Pre£ítal som si ??
takºe som získal o zvieratkách preh©ad
zmenil som ú£es zmenil slovník
pochválil tupcov uvo©nil chodník

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : ??
✻ : my v ústach cítime horký ??

✷
✸
✹
✺
✻

Dedina spieva (1984, 12.)
Live Bratislava (1985, 2.)
Live Bratislava (1985, 15.)
Sny v p¯h©ave (1985, 17.)
Zobrali sme v²etky m¯tvé body (1988, 1.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 4.)

❀✹ ❀✺ ❀✻ : smilní²

fetuje²

✷ ❀✸ : stoná²

kri£í²

❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : nevidí²

blúzni²
✹ : stoná²
kri£í²
neºije²
hnije²

✁✷✁✸✁✹✁✺②
✁✷✁✸✁✹✁✺②
✁✷✁✸✁✹✁✺②
✻✍
✁✷✁✸✁✹✁✺✍

CH.V.M. / CH.V.M.

CH.V.M. / CH.V.M.

Pije²
faj£í²

✷✁✸✁✹②
✷✁✸✁✹✎
✁✺✁✻✎
✁✺✁✻②

✦ Mu²ia politika

✦ Kladivo
✷
✸
✹
✺
✻

✷✁✸✁✹②
✷✁✸✁✹✎
✁✺✁✻✎
✁✺✁✻②

✷✁✸②
✷✁✸✎
✁✹✁✺✁✻✎
✁✺✁✻②
✹②
✹✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✎
✁✷✁✸✁✺✁✻②

Skú²ka Primaf (1985, 1.)
Sny v p¯h©ave (1985, 18.)
Antimydlova opera (1987, 14.)
Zobrali sme v²etky m¯tvé body (1988, 2.)
Live Bratislava (1991, 14.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 17.)

Bol som na sluºobnej ceste v Káhire
odviezli nás tancova´ do Nadire
a tam ako v krutej satire
nechali nás tam ºi´ plece o plece
tam kde sa £lovek
od horú£avy na posteli mece
A napokon pri hre Meno-mesto-zviera-vec
❀✷ : napadol nás roj mu²iek zvaných Cece ✸✁✹✁✺✁✻✍

✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : napadol nás roj mu²iek

zvaných Cece Cece Cece

❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : a dopichal nás hrozne

neviem £ím teraz dodáme ??

o nevidí² kam táto cesta vedie?
£o nevidí² ºe v²etko obetuje² svojej modle
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✁✷✍
✷②

✦ Naopak

❀✷ ❀✹ : aby som ºil
✸ : preto aby som ºil

CH.V.M. / CH.V.M.

Nechcem by´ sú£iastkou
obludného stroja
£o melie naprázdno
z posledných síl

Nová doba so starým obsahom (1990, 8.)
✷ Chór Váºskych Muzikantov (1996, 12.)
So slinami v o£iach
a slzami v ústach
stojím tu na rukách
objímam ´a nohami

✦ Sloboda

CH.V.M. / CH.V.M.

Po£úvam ´a ústami
uchom ti ²epkám
ºe ´a mám rád
celý svet sa mi zdá
akosi zvrátený

✷
✸
✹
✺
✻
✼

✦ Nechcem ºi´ len preto

✷✍
✁✸✁✹✍

Neviem £i pracujem
málo alebo ve©a
musím sa trápi´
od rána do ve£era
Nechcem ºi´ len preto
aby som pracoval
❀✷ ❀✹ : ale chcem pracova´

✸ : mal by som pracova´

✸✎
✁✷✁✹✎

preto aby som ºil

✷ : neviem £i robim ²kodu

to £o robím kaºdý de¬

Premý²©a o tom kaºdý
môj mozgový závit
takto to predsa
nemôºe nikoho bavi´
Nechcem ºi´ len preto
aby som pracoval
ale chcem pracova´

Vo©nos´ právo ??
mocný pán im môºe vzia´
ale verný odkaz matiek
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : budú navºdy v srdci ma´

✹ : budú ...

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem ºi´
tú nám nikto nepredá
pre ¬u chcem sa bi´
Pokia© otrok pánom slúºi
po slobode iba túºi
nebude on slobodne ºi´
musí si to vydoby´
2x
Otrok zviera ruky v päste
pokia© trpí je tu hlad
pokia© iba v putách kri£í
jeho pán sa môºe smia´

Nechcem by´ sú£iastkou
obchodného stroja
£o melie naprázdno
z posledných síl
A na rukách mozole
po chrbte te£ie mi pot
❀✸ ❀✹ : neviem £i má zmysel

✁✻✁✼✎
✷✁✸✁✹✁✺✎

celý národ otrokov
do boja idú za svojim pánom
hudba hrá im do krokov

Nová doba so starým obsahom (1990, 7.)

✷ Live Bratislava (1991, 2.)
✸ Chór Váºskych Muzikantov (1996, 11.)
✹ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 5.)

✷ : to £o robím kaºdý de¬

Dedina spieva (1984, 5.)
Live Bratislava (1985, 17.)
Sny v p¯h©ave (1985, 6.)
Live Bratislava (1988, 4.)
Nová doba so starým obsahom (1990, 2.)
Live Bratislava (1991, 12.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 15.)

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Otec otrok d¥do otrok
❀✻ ❀✼ : Dcéra otrok otec otrok

CH.V.M. / CH.V.M.

Je to realita
alebo iba zlý sen
neviem £i má zmysel
❀✸ ❀✹ : to £o robím celý de¬

✸✍
✁✷✁✹✍

✷✎
✁✸✁✹✎

Aº si putá ??
k slobode on vykro£í
uº mu blesky ani hromy
ne²iahnú viac do o£í
Sloboda je sloboda
bez nej nechcem ºi´
tú nám nikto nepredá
pre ¬u chcem sa bi´
Pokia© otrok pánom slúºi
po slobode iba túºi
nebude on slobodne ºi´
musí si to vydoby´

143

✹✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✁✼✎

❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ ❀✼ :

❬✹✎❪

2x

✹ : Sloboda je sloboda
bez nej nechcem ºi´
tú nám nikto nepredá
pre ¬u chcem sa bi´

❬ ✁✷✁✸✁✺✁✻✁✼✎❪

...

Gulá²? tu má²
tak gulá²? tak tu má²
Dnes je nede©a
miesto kostola
?? fazu©a
a potom dokola
2x

✦ So mnou sa

CH.V.M. / CH.V.M.

✷
✸
✹
✺

✦ Zamilovala sa do m¯tvého

Antimydlova opera (1987, 1.)
Live Bratislava (1988, 3.)
Zobrali sme v²etky m¯tvé body (1988, 7.)
Live Bratislava (1991, 7.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 7.)

CH.V.M. / CH.V.M.

✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽

So mnou sa miluje
s inými spáva
2x
Kradnú nám srdie£ka
ple²atie hlava
2x

zamilovala sa do m¯tveho £loveka
✸ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : 2x

✦ Vojenská strava

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✼ ❀✽ : Z fotograe na ¬u
h©adí tvár muºa
bol e²te mladý
ktovie £i poznal lásku
ktovie £i bol milovaný

CH.V.M. / CH.V.M.

Antimydlova opera (1987, 5.)
Zobrali sme v²etky m¯tvé body (1988, 3.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 2.)
: Gulá²? tak tu má²
Gulá²? tu má²

Hurá sláva
uº sa podáva
najlep²ia strava
vojenská káva
2x

❬✷②❪ ✸✍
✍

✻ : Z fotograe na ¬u
h©adí tvár muºa
bol e²te mladý

✸✁✻✁✼✁✽✍
✁✷✁✹✁✺✍
✁✷✁✹✁✺②
❬✺②❪ ❬✻✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✼✁✽✎❪ ❬✺②❪

❀✷ ❀✸ ❀✹ : Zamilovala sa do m¯tveho 2x
✼✁✽✍
✼ ❀✽ : Zamilovala sa do m¯tveho 5x
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✼ ❀✽ : zamilovala sa do m¯tveho
✼ ❀✽ : 2x

❬✺②❪ ❬✻✎❪
✁✷✁✸✁✹✍

£loveka

✁✷✁✸✁✹②

✦ Zobrali sme v²etky m¯tve body

Gulá²? tu má²
tak gulá²? tak tu má²
Mucha tu pláva
akási tráva
a chlpy z brava
vojenská strava
2x

❬✺②❪

❀✷ ❀✹ ❀✺ : Zamilovala sa do m¯tveho 2x
✸ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : Zamilovala sa do m¯tveho 5x

S láskou aj bez lásky
aj za nás máva
2x

✸:

Skú²ka Primaf (1985, 2.)
Skú²ka Primaf (1985, 3.)
Sny v p¯h©ave (1985, 21.)
Úteky od ºivých (1986, 20.)
Live Bratislava (1988, 1.)
Nová doba so starým obsahom (1990, 12.)
Live Bratislava (1991, 9.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 6.)

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : Niesla kvety
do rodinnej hrobky
potkla sa o pomník
mladého muºa
s fotkou aj jeho menom

So mnou sa miluje
s inými spáva
2x

✷
✸

❬✷✁✸②❪

: Gulá²? tu má²
tak gulá²? tak tu má²
2x

CH.V.M. / CH.V.M.

✷
✸
✹
✺
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Live Bratislava (1985, 24.)
Live Bratislava (1985, 28.)
Sny v p¯h©ave (1985, 12.)
Live Bratislava (1988, 2.)
Zobrali sme v²etky m¯tvé body (1988, 11.)

✻

Chór Váºskych Muzikantov (1996, 5.)

Pr²í a ??
nena²li sme zlato v kaluºiach
❀✷ : niekto leºia na studenej zemi
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : niekto spáva na studenej zemi
niekto spáva iba na ruºiach

Invalidní d·chod
14 písní
✸✁✹✁✺✁✻✍
✁✷✍

Zobrali sme v²etky m¯tve body 4x
V nebi kam doteraz nikto z nás nechodil
schádzajú sa svätí na biliard
gu©a tr£í zo ²pinavej vody
archanjelov zobral skotlendiard
✹ ❀✺ ❀✻ :

Teónový mesiac visí nemo
na ve£eru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme v²etci za plotom

❬ ✁✷✁✸✘❪

Zobrali sme v²etky m¯tve body 4x
❀✷ ❀✸ : Teónový mesiac visí nemo
na ve£eru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme v²etci za plotom

❬✹✁✺✁✻✘❪

Zobrali sme v²etky m¯tve body 4x

❬✹✁✺✁✻②❪

✦ iarlivý

CH.V.M. / CH.V.M.

✷
✸
✹

Nová doba so starým obsahom (1990, 3.)
Nová doba so starým obsahom (1990, 9.)
Live Bratislava (1991, 11.)
Chór Váºskych Muzikantov (1996, 16.)

Pozoruje ju ¤alekoh©adom
ona vychutnáva svoju samotu
a vôbec netu²í
ºe sa niekto vkráda
do jej súkromia
Nemôºe z nej spusti´ o£i
be²tia ale aká je krásna
Dlhé husté vlasy
pekná opálená tvár
²tíhle nohy
oblé boky
úzky pás
a tá hru¤
áno hru¤
2x
alekoh©ad sa zastavil
na chví©u sa zamyslel
a potom váhavo stisol spú²´
áno spú²´

22
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Bohou²ek
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Deta²ovaný domov
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Do strun
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Ginzberk
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Klí²´ata
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
K°emílek
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Má² cos cht¥l
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Na ruském kole
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Piti piti pa
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
erý
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
To je
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Ubohá
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)
Veselá
(Invalidní d·chod / Lud¥k Marks)

Kmochova paralýza
8 písní
Gen Valachen gen
(lidová / Kmochova paralýza)
Instrumental
(lidová / -)
Pec nám spadla
(lidová / Kmochova paralýza)
Pod na²imi okny
(lidová / Kmochova paralýza)
Polka
(lidová / Kmochova paralýza)
Pro£ ten m·j syná£ek
(lidová / Kmochova paralýza)
Tova£ov
(lidová / Kmochova paralýza)
Uº troub¥jí
(lidová / Kmochova paralýza)
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

✦ Gen Valachen gen
lidová / Kmochova paralýza
Live Tova£ov (1989, 6.)
Gen Valachen gen... 2x

²koda povídat
B·h ví pro£ je tady
nevím si s ním rady
major Zeman °íkal
s mrtvým nehýbat
2x

✦ Instrumental

V národních barvách
mi tu spo£ívá
o£i pom¥nkové
ple´ celá bílá

Live Tova£ov (1989, 2.)

Jen tou rudou zá°i
nosí ti mladí v tvá°i
nepomohou mu
uº na²i léka°i
2x

lidová / -

(instrumentální)

✦ Pec nám spadla
lidová / Kmochova paralýza
Live Tova£ov (1989, 3.)
Lidská práva po²lapána
kdopak nám je obnoví
starý £lov¥k není doma
mladý nebyl zvolený

Pod na²imi okny
leºí sekyra
to ona ho totiº
jist¥ zabila
Top·rko bukové
co není sukové
ocel není vid¥t
n¥kdo silou ´al
2x

Zavoláme na b¥lochy
v²ak oni nám poradí
postavíme velký zámek
a z n¥ho pak v¥zení
Zavoláme na ministra
on má velkou pravomoc
dá nám za to £ty°i roky
vºdy´ je to jen pro radost
Lidská práva po²lapána
kdopak nám je obnoví
starý £lov¥k není doma
mladý nebyl zvolený
Zavoláme na ministry
v²ak oni nám poradí
postavíme velký zámek
a z n¥ho pak v¥zení
Zavoláme na ministry
oni maj velkou pravomoc
daj nám za to £ty°i roky
vºdy´ je to jen pro radost

✦ Pod na²imi okny

✦ Polka

lidová / Kmochova paralýza
Live Tova£ov (1989, 5.)

Zá°í se blíºí
blíºí se závratn¥ k nám
kdyº k n¥mu vzhlíºím
ºe ºivot dob°e já znám
Znám lidské city
podlost touhu i zá²´
nejvíce ze v²eho znám
od p°etvá°ky plá²´
Kaºdej kdo m·ºe
krade a hrabe jak my²
hlavn¥ ºe bude
o spole£enský stupínek blíº
Znám lidské city
podlost touhu i zá²´
nejvíce ze v²eho znám
od p°etvá°ky plá²´

✦ Pro£ ten m·j syná£ek

lidová / Kmochova paralýza
Live Tova£ov (1989, 7.)

lidová / Kmochova paralýza

Pod na²imi okny
leºí mrtvý chlap
ºe to není terno

Live Tova£ov (1989, 1.)
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✦ Uº troub¥jí

Pro£ ten m·j syná£ek
visí u vody
zdalipak m¥l k tomu
pádný d·vody
On to moh být dobrý soudruh
pouºil v²ak smrtí popruh
visí tam visí
od pracovní soboty
2x
Pro£ ta má dceru²ka
pro£ u m¥ není
a prý uº to boºe
nikdo nezm¥ní
Te¤ ºivo°í v Americe
to´ polí£ek republice
návrat ti holka
uº nikdo nezajistí
Te¤ ºivo°í v Americe
to´ polí£ek republice
návrat ti holka
uº nikdo nedovolí
Pro£ já sta°e£ek
plný d·v¥ry
sou£ást dnes i p°í²tí
...

lidová / Kmochova paralýza
Live Tova£ov (1989, 4.)
Uº troub¥jí
na poplach troub¥jí
poslední jeleni
2x
Popílek padá na lesy
síra se dá na pa°ezy
a naposled naposled
v plechovkách svou hlavu zved
Jen dýmají 2x
tovární komíny
jen dýmají
stále dýmají
tovární komíny
Zaserou celé ovzdu²í
mrtví jeleni je neru²í
... a fauny je
plechovou katetu na ze¤ p°ibijem

Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn

Z·stal jsem jako k·l v plot¥
a se mnou jen v jedné sotn¥
no to jsou teda
v zemi divný pom¥ry
2x

✦ Tova£ov

lidová / Kmochova paralýza
Live Tova£ov (1989, 8.)

Tova£ov 2x
tova£ovský holky
ty já mám nejrad²i
tancujou u polky
Tova£ov 2x
tova£ov²tí ho²i
poslouchaj Kmochovku
co sou mí kámo²i
Tova£ov 3x
tancuje
s Kmochovkou 2x
se raduje

8 písní

?

(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Ji°í
Fiala)
?

(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn)
Alkohol z vodovodu
♠
(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Ji°í
Fiala)
Brouci
(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Ji°í
Fiala)
erný sen
(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Ji°í
Fiala)
Miluju tebe a Lenina
♠
(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Milan
Kníºák)
Podnapilé Vinohrady
(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Ji°í
Fiala)
Udusím t¥ v ²eru st¥n
(Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Ji°í
Fiala)
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✦ Alkohol z vodovodu

Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Ji°í
Fiala

Byrokratická
(Luncheon meat / Luncheon meat)

♠

Propaganda
(Luncheon meat / Luncheon meat)

♠

✦?

Live Dasnice (1988, 4.)
Kdyby místo vody z vodovodu
tek alkohol
to bych byl po°ád namol
to by pak byly prázdný hospody
v t¥ch hospodách prázdný stoly

Luncheon meat / Luncheon meat
Live Dasnice (1988, 2.)

Politika
zp·sob mocných
d¥lat problém
??

Z vodovodu
alko alko alkohol
3x

D¥lat z bratr·
nep°átele
d¥lat z mrtvol
u£itele

Lidi by byli notorici
zví°ata by byli alkoholici
sv¥t by byl obrovskej sud alkoholu
Z vodovodu
alko alko alkohol
3x

Ze ºivota lidskýho
labyrint temnej
?? stejnej...
2x

Myl by si se v alkoholu
jako kdysi z vodovodu
vlasy by sis myl v rumu
za pár let bys byl v drnu

✦?

Luncheon meat / Luncheon meat

Z vodovodu
alko alko alkohol...

Live Dasnice (1988, 4.)
Nebu¤te chlapci bezradní
z vojenské sluºby ??
i kdyº má dlouhé trvání
a blbost jí hodn¥ zavání
uniformy má parádní

✦ Miluju tebe a Lenina
Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn / Milan
Kníºák

Nebu¤te chlapci zbab¥lí
aº kapitán vám zavelí
i kdyº je po°ád oºralý
v my²lení trochu pomalý
na rtech má úsm¥v veselý

Sv¥tu knír + 7 nanuk· (1989, 6.)
Miluju tebe a Lenina 4x
Miluju tebe pro tvoje vlasy
miluju tebe pro tv·j smích
miluju tebe pro tvý n¥ºnosti
muluju tebe pro tvý sny

Nebu¤te chlapci zmatení
z politického ²kolení
i kdyº je t¥ºké k chápání
a zdraví rozum se mu brání
v¥da ºádná sranda není

Miluju tebe a Lenina 4x
Miluju
miluju
miluju
miluju

Lenina
Lenina
Lenina
Lenina

pro
pro
pro
pro

✦?

jeho vousy
jeho sv¥t
revoluci
jeho ple²

Luncheon meat / Luncheon meat
Live Dasnice (1988, 5.)

Miluju tebe a Lenina 4x

Za pultem v zelenin¥
??
v£era jim p°i²ly dýn¥
stála tam moje tchýn¥

Luncheon meat
8 písní

? (6x)
(Luncheon meat / Luncheon meat)

♠

??
?? za t°i
stojej tam d·chodci
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✦?

Za pultem
ºena za pultem
4x
...
nakonec v ?? cyklu
nemám chu´ ani k jídlu
??

Luncheon meat / Luncheon meat
Live Dasnice (1988, 1.)

Má m¥ ráda
nemá m¥ ráda...

Za pultem u masa
tla£í se zas chasa
£abajská klobása
kdo ji má ten zajásá

✦ Byrokratická

Za pultem
ºena za pultem
4x

Live Dasnice (1988, 3.)

✦?

Luncheon meat / Luncheon meat
Live Dasnice (1988, 7.)

Dneska jsem spal
v tom kde se vzal
p°ítel m¥ nav²tívil
°e£ se mnou dal
Povidal v²echno je pry£
povidal v²echno je na nic
povidal v²echno je zkaºený
ºe uº prej není panic
Povídám já
v tom je sv¥t zlá
povídám hned
není to med
Povidal v²echno je pry£
povidal v²echno je na nic
povidal v²echno je zkaºený
ºe uº prej není panic
2x

✦?

Luncheon meat / Luncheon meat
Live Dasnice (1988, 8.)

Od pond¥lka do pátku
v²echno jde jak na drátku
do práce ráno pochoduju
vesele si prozp¥vuju

Luncheon meat / Luncheon meat

Za stolem v kancelá°i
tam mi to ale slu²í
od telefonu
mám od°ený u²i
Mozoly na zadku
mozoly na loktech
od kafe cigaret
sýpavý dech
je prost¥ vid¥t
ºe tomu dávám du²i
Radím ti
kolem sebe se dívej
£í chleba jí²
toho píse¬ zpívej
sv¥domí zaho¤
a jen se usmívej
2x
A taky v²emu kývej
Sem v kruhu koleg·
a taky kolegy¬
°íkám si soudruhu
kolik tu stráví² zim
Plat mám malý
za málo práce
na co se srát
vºdy´ je tu láce
na první máj
do ulic
Radím ti
kolem sebe se dívej
£í chleba jí²
toho píse¬ zpívej
sv¥domí zaho¤
a jen se usmívej
2x
A taky v²emu kývej

Nep°estávám být veselý
v sobotu ani v ned¥li
z postele vysko£ím ráno hned
utíkám makat na akci z
2x
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✦ Propaganda
Luncheon meat / Luncheon meat
Live Dasnice (1988, 6.)
Támhle
ty se hlásí krize
£asopisy
ºerou krysy
??
d¥laj skrvny
ºádná sranda
propaganda
Paneláky
mastný háky
??
Jednohlasn¥
zcela jasn¥
ºádná sranda
propaganda
Volte v²ici
uv¥°ící
festivaly
napnout svaly
Pevnou ²¬uru
na kulturu
ºádná sranda
propaganda

MCH Band
43 písní

Es gibt nur einige
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Feiling
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Gib acht
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Gorleben
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Hobit
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Kdo ví ...
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Klekání
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Kone£n¥ ve£er
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Král hromady
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Krokodlak
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Leicht - Leº
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Ma²kara na v¥tvi
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Milosrdný samaritán
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Nein Ich werde nicht aufgeben
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Nejlépe pozná² p°ítele
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
Oddych
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

198Orwell
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Peklo
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Alles ist aus
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Prasinec
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Beseda
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Prej ho°í Národní divadlo
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Biester
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Procházka kolem pivovaru
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

ást 1.
(Mikolá² Chadima / -)

Proºili
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

ást 2.
(Mikolá² Chadima / -)

Pydlisyn
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

der Bruller
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Sie achzende Puppe
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

der Schwatz
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Tag um Tag
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

die Kremation
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Truppen marschieren bei Nacht
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Die Welt ist voll Gute
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

V salónním kupé
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)
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Ved°iny
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

V adresá°i
(Václav Stádník / Jáchym Topol)

Vejce
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Vlhkost
(Václav Stádník / Jáchym Topol)

Viselci
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Zepredu i zezadu
(Václav Stádník / Jáchym Topol, Vít Kremli£ka)

Vylezl do t°etího patra
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Núdzový východ

Wer heimgeht tut gut
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

14 písní

Wir werdende
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Bleskem do hlavy
(ubo² Dzúrik / Jan Placák)

Zabi ho
(Mikolá² Chadima / Ivan Wernisch)

Blues chladného rána
(ubo² Dzúrik / Kenneth Rexroth)

Národní t°ída

Dar
(ubo² Dzúrik / Núdzový východ)

18 písní

Kameny valícího se hromu
(ubo² Dzúrik / Allen Ginsberg)

Bílý stehna
(Václav Stádník / Viktor Karlík)

Kvílení pro Carla S.
(ubo² Dzúrik / Allen Ginsberg)

Do háku
(Václav Stádník / Jáchym Topol)

Lunapark v hlav¥
(ubo² Dzúrik / Lawrence Ferlinghetti)

Doteky tvý k·ºe
(Václav Stádník / Jáchym Topol)

Manºelské blues
(ubo² Dzúrik / Kenneth Rexroth)

Je t°eba si zvykat
(Václav Stádník / Jáchym Topol)

Moucha v ranním piv¥
(ubo² Dzúrik / Ivan Wernisch)

Jednou takhle k ránu
(Václav Stádník / Jáchym Topol)
Klid
(Václav Stádník / Jáchym Topol, Viktor Karlík)

Nezabije²
(ubo² Dzúrik / Kenneth Rexroth)
Probuzení
(ubo² Dzúrik / Núdzový východ)

Kv¥tiny
(Václav Stádník / Viktor Karlík)

Seznam nezbytností
(ubo² Dzúrik / -)

Kyselina
(Václav Stádník / J. H. Krchovský)

el pro krev
(ubo² Dzúrik / Ivan Wernisch)

M¥l jsem chlap· p¥t
(Václav Stádník / Viktor Karlík, Vít Kremli£ka)

patná v¥c
(ubo² Dzúrik / Ivan Wernisch)

Milá£ek lásky
(Václav Stádník / Viktor Karlík)

Velká chlpatá vize zla
(ubo² Dzúrik / Lawrence Ferlinghetti)

Nejsem temný
(Václav Stádník / Jáchym Topol)

O.P.N.
15 písní

Noty pro podzimmí bytost
(Václav Stádník / Jáchym Topol)
Pupava
(Václav Stádník / Jáchym Topol, Viktor Karlík)
Srdce je zvon
(Václav Stádník / Jáchym Topol)
Stop
(Václav Stádník / J. H. Krchovský, Jáchym Topol)

1. autentická
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Baºina zrádná
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Cesta spravedlivého je cestou k°íºe
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Cosi
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
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Idylka pozdního ve£era II.
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Kajman blues
(O.P.N. / J. H. Krchovský)

Mám strach
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Manºelství
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)

K°ídla
(O.P.N. / J. H. Krchovský)

Mao
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)

Malá astra
(O.P.N. / J. H. Krchovský)

Milá£ku?
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)

Mloci
(O.P.N. / J. H. Krchovský)

Moje milá
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)

No£ní m·ry
(O.P.N. / J. H. Krchovský)

Nohy
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)

Pochod touhy
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Procházka urnovým hájem
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Ryby
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Ti²e
(O.P.N. / J. H. Krchovský)
Zdravá kritika
(O.P.N. / J. H. Krchovský)

Odváºná srdce
14 písní

? (14x)
(Odváºná srdce / Odváºná srdce)

Orchestr bissext
34 písní

? (2x)
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Anarchist· den
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
erná ºárovka
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
istá láska
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
vach´ák
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Ekrazit
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Kondom
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Koza a mravenec
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Láska a ºaludek
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)

Nový Zéland
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
O tom, jak m·ºe být na sv¥t¥ smutno
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Odpolední procházka
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
P.S. in memory
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Piva°ská
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Po£así
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Podzimní vítr
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Porada pro náro£né
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Projevy pana Jakla
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Prokapaný £as
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Rock X
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
S mojí milou
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Sám muº a rádio
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Severní echy
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Starý p°ítel mi radí
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
V aparátu
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
V²echno roztálo
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)
Zpov¥¤ lampasákova
(Orchestr bissext / Orchestr bissext)

152

✦?

Parta brusi£e Karhana

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana

23 písní

? (2x)
(Parta brusi£e Karhana / -)

Demo (?, 4.)

♠

? (21x)
♠
(Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana)

✦?

Hasnoucím zrakem
hledá svého b·ºka
a kolem haldy
zlata v¥rtele

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 1.)

Býval to dobrý brusi£, a£koliv tomu jen málokdo
v¥°il, kdyº vid¥l jeho medv¥dí tlaty s tlustými
prsty. A p°ece nikdy nezabloudil a s neomylnou jistotou vedl k°i²´álové sklo labyrintem tenkých £ar, splétající se ve sloºitých a p°itaºlivých
vzor·. Do té doby, neº se jednou tenký zp¥v
brusky zm¥nil se svi²tivý praskot. Elektronový
kotou£ pukl jako sko°ápka, rozlomil se na dv¥
p·lky a jedna z nich roz²típla Bartákovi lebku
p°ímo uprost°ed £ela. Dali ho dohromady, coº
o to, ale uº nikdy nemohl brousit.

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 2.)

V té na²í vlasti
kdo umí krásti
a je dost drzí
zbohatne brzi
Ten kdo se bojí
hrabe se v hnoji
nepozná klidu
d°e v¥£n¥ bídu

Starý sv¥t zmírá
kolem jeho l·ºka
tu stojí v²ichni
jeho p°átelé

Po ºivot celý
v¥rn¥ se mu klan¥t
v²e ostatní
muselo na stranu
Na jeho oltá°
denn¥ ob¥´ shán¥t
a nyní hledá
u n¥j záchranu
Strach zrcadlí se
v jeho zvadlé tvá°i
vºdy´ od v²eho
musí odejí
A marné je v²e
u£ení masti£ká°i
nedovedou ho
vyhojit
ivot uº visí
na tenou£ké niti
snad jeho skon
nevyvolá paniku
V²ak nikdo nem·ºe
víc zachrániti
co odsouzeno
je uº k zániku

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana

Kdyº národ dneska pokorn¥
práci a chleba ºádá
zatáhnou faldy
pendrekem p°etáhnou národu záda

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 3.)

Ejva ejva dokola ejva...

Demo (?, 5.)
Dovolené
cesty k mo°i
auta lázn¥
a pokoje
Velké gáºe
a poºite£ky
panstvo blaze
ºivo je
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I my máme poºite£ky
pro hladové rodiny
sráºky dan¥
a kordmajstry
a píchací hodiny

vlnami se zmítal dál
pak s rudou vlajkou prázdný vrak

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 6.)

Hluboko pod zemí
horník pracuje
písni£ku potichu
sob¥ notuje
2x
Pot se mu pot·£kem
z £ela lije
tvá° jeho podledlou
£erný prach kryje
2x
V tom v²ak mu písni£ka
na rtech stichne
a horník teskn¥
a dlouze si vzdychne
2x
On tady pod zemí
pracovat musí
pán dolu bohatý
kdy ten to zkusí
2x

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 7.)

S rudou vlajkou v temnu vod
koráb °ídí lodivod
kapitáne hlásím vám
v písku uvázl nám prám
proletá°skou hrdost sho¤
tíºí nejvíc moji lo¤
hrdost v mo°i pono°il
ujel koráb deset mil
kapitáne hlásím vám
v písek najel zase trám
proletá°skou v¥rnost sho¤
kup°edu má p·jde lo¤
v¥rnost v mo°i pono°il
ujel koráb t°i sta mil
kapitáne hlásím vám
kup°edu ºe nejede trám
£ertu kompas sv¥domí
vyho¤ t°ídní v¥domí
kompas v mo°i pono°il
koráb ujel tisíc mil

Demo (?, 8.)
Cht¥l bych zdivo£et
b¥hat po lese
trhat bobule
a hrozn¥ °vát
2x

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 9.)

Je to ch·ze po tom sv¥t¥
po té vlasti na²í
kdyº £ouhají palce z bot
²utr sem tam tla£í
D¥lník nohy hladem
sotva sem tam sune
neº zaplatí jedny dluhy
musí d¥lat jiné
Coº je pán·m
t¥m se tu£ný lalok blahem t°ese
miliónky ukládají
chudý na n¥ d°e se
??
najednou kamsi k mo°i
chudí se jen ve fabrice
pro kus chleba mo°í
Tak podivn¥ smutno je mi
první máj slavím za m°íºemi

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 10.)

St·j d¥lníku a sly²
nezáleºí na tom
jak jmenuje se tvoje °í²
jakákoliv je tvoje °e£
jsi-li d¥lník u soustruhu
£i drºí²-li v ruce klí£
Jsi-li d¥lník bojovník bojuj bojuj
o právo nejchud²ích bojuj bojuj
proti kruté válce vzniku bojuj bojuj
za leh£í svoje ºití bojuj bojuj
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✦?

✦?

Parta brusi£e Karhana / -

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana

Demo (?, 11.)
(instrumentální)

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 12.)

U Pitzk· koupil sob¥ b·£ek
by mu stloustl kr£ek
do plenárky p°ines krajíc
soudruzi m¥ nezbylo uº na víc

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana

Demo (?, 14.)
Zle je zle je milé d¥ti
jde to od desíti k p¥ti
a£koliv d°em do úpadu
sv¥t nám perspektiva hladu
nad námi se stále vzná²í
zle je v republice na²í
z na²ich mozol· a potu
ºivíme tu panskou slotu
která ovládla nás zcela
a saje nám mízu z t¥la
velkostatká° milí bra²i
stýská ºe to nevyná²í
na d¥lníkách chce se hojit
ty snad mohou hlady pojít
ve stát¥ se to jen hádá
kdyº v²ak d¥lník n¥co ºádá
jsou tu hned v²ichni jak vosi
ºe tu bandu zem¥ nosí
ba jo

✦?

Demo (?, 13.)
V hotelu Jalta sedí
do svého ºrádla hledí
v hotelu Jalta
v hotelu Jalta sedí
do svého ºrádla
do svého ºrádla hledí
V hotelu 2x
v hotelu Jalta
2x
V hotelu Jalta kle£í
nad svým osudem bre£í
v hotelu Jalta
v hotelu Jalta kle£í
nad svým osudem
nad svým osudem bre£í
V hotelu 2x
v hotelu Jalta
2x
V hotelu Jalta stojí
o svý prachy se bojí
v hotelu Jalta
v hotelu Jalta stojí
o svý prachy
o svý prachy se bojí
V hotelu 2x
v hotelu Jalta
2x

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 15.)

Schopte se k £inu Horáci
uragán sv¥tem burácí
kaºdým dnem sílí a roste
pochopte v mysli své prosté
ºe nebude d°íve pokoje
ºe nutno jíti do boje
jak zákon ºivota káºe
p°ipravte hlavy i paºe
obého bude t°eba
boj za skývu chleba
kapitál nenasytná sa¬
sve°epou po vás stáhl dla¬
nebudem nikdy mít dosti
vysaje vám i morek z kosti
domovy chudé studené
mzdy beztak uº dost hubené
vy hromujete vskytu?
£ekáte humanitu?
ó lidé dob°í bláhoví
berou vám i z toho málo
copak vám vlast za to dala?
proradc· cházka prokletá
se zakoukala do zlata
o va²í bíd¥ neví
tu znají jen ti leví
je venkov jedna rodina?
aº p°ijde na²e hodina
pak uhlídáte páni
nám strachu nenahání
to v²echno va²e b¥sn¥ní
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✦?

vºdy´ probouzí se ze sn¥ní
a neleká se arestu
Lenin nám svítí na cestu

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 16.)

ekej n¥co p°ijde
£ekej...
Te¤

✦?

Parta brusi£e Karhana / Demo (?, 17.)

(instrumentální)

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 18.)

Demo (?, 20.)
Dvacet let ?? do práce chodím
²aty mám od°ené tak a´ se najím
ºená má nekoupí zbyte£nou v¥c
výplata moje v²ak nesta£í p°ec
Na jídlo nájemné obuv a ²aty
aº ruce moje jsou mozolovatý
ve m¥st¥ potkávám pány a dámy
?? na v²echny strany
Moderní klobou£ek boti£ky ²aty
ru£i£ky m¥kounké tak jako zlatý
sm¥jí se ºvatlají pikantní ??
pánové vodí si hezounké dívky
P°íkaz starosti vyspáti nedá
tisíckrát mozek východisko hledá
pro£ nejsem £lov¥kem jako ti druzí
jsem jenom otrokem a oni bozi
V²echny p°íkazy Lenina zn¥jí
kdo nepracuje a´ nevládne nejí
2x

✦?

Ten ná² starostí£ek
po°ád jenom chlastá
toº mu dáme í£ek
lump je to a basta

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 19.)

Ostrava závada
sirá zem¥ kamenitá
popelavá sko°ápka
v ka¬onu hald skrytá
£erný de²tík nad ní lká
pod vrstvi£kou £erné hlíny
jako v mraveni²ti plují
uhlí jedovaté plyny
?? tam vybuchují
pod nebesy z plynné ²kváry
krabatina ztvrdlé lávy
roztírá se do dálavy
zasopt¥ní siré páry
hle má drahá rodná zem¥
páleni²t¥ opu²t¥né
jenom jeden haví° hlad
neustálá dolovat
mrtvá zem¥ v rozvalinách
ztrusky chlop· z ºelezáren
srzí krve v proláklinách
jen tvé srdce praská ºárem

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 21.)

Tahle selská jízda
jezdí jen to hvízdá
v tom hradeckém baru
pou²tí sob¥ páru

✦?

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Karhana
Demo (?, 22.)

Jsou zrádci mezi námi
to my dob°e víme
v²ak se ale s námi sejdou
my jim zaplatíme
i ten krumpá£ na to £eká
ºe jej d¥lník uchopí
ten kdo zlato hrabe stále
ºe mu °ádn¥ zatopí
2x
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✦?

♠

Apokalyptickej pták
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)

Parta brusi£e Karhana / Parta brusi£e Kar-

♠

Ballerina

hana

(Plastic People of the Universe / -)
Demo (?, 23.)

♠

Bleskem do hlavy
(Milan Hlavsa / Petr Placák)

Jedna dv¥
stávkokaz jde

♠

Co znamená vésti kon¥

t°i £ty°i

(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)

ze ²achty

♠

ist jsem od krve

p¥t ²est

(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)

nemá £est
sedm vosum

♠

Delirium

ztratil rozum

(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)

dev¥t deset

Do lesí£ka na £ekanou

bude viset

(Plastic People of the Universe / Plastic People

jedenáct dvanáct

of the Universe)

jako pa¬ác

♠

Dopis Magorovi

Te¤ kdyº máme co jsme cht¥li

(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)

do rachoty zvesela

Dvacet

a´ t¥m kte°í za nás d°eli

3

❧

(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

ºádný hanbu ned¥lá

♠

Elegie

Vyhr¬me si rukávy

(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

aº se kola zastaví

♠

Eliá²·v ohe¬

hej rup hola hej 2x

(Milan Hlavsa / Franti²ek Pánek)

do práce se dej

♠

Epitaf

Makat není otro£ina

(Plastic People of the Universe / Plastic People

která spadla na tebe

of the Universe)

dneska chlapci to je jiná
dnes d¥láme pro sebe

♠

Exodus 12
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)

Vyhr¬me si rukávy

♠

Fairy Queen

aº se kola zastaví

(Milan Hlavsa / William Blake)

hej rup hola hej 2x
do práce se dej

♠

Fotopneumatická pam¥´
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)

Hubu ut°e kdo se válí

Francovka

republika práce je

3

❧

(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

tomu £est kdo nezahálí
ten je její nad¥je

♠

Fuddle Duddle Osh Kosh
(Milan Hlavsa / -)

Vyhr¬me si rukávy

♠

Garden is open

aº se kola zastaví

(The Fugs / The Fugs)

hej rup hola hej 2x
do práce se dej

♠

Indian Hay
(Milan Hlavsa / -)
Já a Mike

Plastic People of the Universe

2

❧

(Milan Hlavsa / Kurt Vonnegut, p°eklad Jaroslav Ko°án)
Jaro léto podzim zima

101 písní

2

♠

(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
100 bod·

2

❧

(Milan Hlavsa / -)

♠

Ach to státu hanobení

Jó - to se ti to spí

(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
Angel's Hair

2

♠

(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
2

♠

Jsem Absolutní V·le

(Milan Hlavsa / -)
Anti

♠

Jednou nohou

(Milan Hlavsa / Franti²ek Van¥£ek)

♠

(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Kanárek
(Milan Hlavsa / Petr Lampl)

(- / Pavel Zají£ek)
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♠

♠
Kázání na ho°e
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Kohoutova kometa
2♠
(Plastic People of the Universe / -)
Koleda
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Kolejnice duní
(Milan Hlavsa / -)
♠
Leze
(Milan Hlavsa / Milan Nápravník)
Light my re
♠
(The Doors / The Doors)
M.G.M.
♠
(Milan Hlavsa / -)
Má milá je jako jabko
3❧
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
Magické noci
3❧
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
Májová
♠
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
♠
Metastáze
(Milan Hlavsa / -)
♠
MGM
(Plastic People of the Universe / Plastic People
of the Universe)
Mír
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Mladý holky
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
Modrý autobus
♠
(Milan Hlavsa / Michal Jernek)
Moucha v ranním piv¥
♠
(Milan Hlavsa / Ivan Wernisch)
♠
M²e
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
♠
Muº bez u²í
(Milan Hlavsa / Michal Jernek)
My Guitar
2♠
(Milan Hlavsa / -)
Na sosnové v¥tvi
♠
(Milan Hlavsa / Ji°í Kolá°)
Nebo Jití jest Hospodinovo
2❧
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Nenávist vola k °eznickému psu
♠
(Milan Hlavsa / Petr Placák)
Nepot°ebujeme krále
♠
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
♠
Never Seek To Tell Thy Love
(Milan Hlavsa / William Blake)
NF 811
2♠
(Milan Hlavsa / -)

♠
NF 812
(Plastic People of the Universe / -)
♠
Nikdo
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Noc temná
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)
Obe²el já polí p¥t
♠
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Okolo okna
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
Osip
♠
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Ot£e, ot£e
♠
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
P.F.
♠
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Papírový hlavy
♠
(Milan Hlavsa / Ivan Wernisch)
Pet°ín
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Phallus Impudicus
(Milan Hlavsa / -)
♠
Phil Espozito
(Milan Hlavsa / -)
♠
Píse¬ brance
(Milan Hlavsa / Franti²ek Pánek)
♠
Podél zdi a doleva
(Milan Hlavsa / Ivan Wernisch)
Podivuhodný mandarin
3❧
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Podvlíka£ky
(Milan Hlavsa / Christian Morgenstern, p°eklad Josef Hir²al)
♠
Prasinec
(Milan Hlavsa / Ivan Wernisch)
Pr²í pr²í
2❧
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
P·lno£ní my²
(Milan Hlavsa / Christian Morgenstern, p°eklad Josef Hir²al)
Ranní ptá£e
2♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Reprise
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
♠
Rosie Rottencrotch
(Milan Hlavsa / Paul Wilson)
♠
Rozvaha neu²kodí ani ku°eti
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
♠
Ruka / Co zde sním a co vypiju
(Milan Hlavsa / Ivan Wernisch, Karel Hynek
Mácha)
R·ºe a mrtví
3♠
(Milan Hlavsa / William Shakespeare)
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Samson
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)
Slavná Nemesis
(Milan Hlavsa / -)
Slovo má na buben
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Sociáln¥ blízcí
(Milan Hlavsa / -)
Spofa blues
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

♠

el pro krev
(Milan Hlavsa / Ivan Wernisch)

♠

✦ 100 bod·

Milan Hlavsa / Franti²ek Van¥£ek

♠
♠
♠
♠

♠
patná v¥c
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
The Song of Fafejta Bird About Two Unearthly
♠
Worlds
(Milan Hlavsa / V¥ra Jirousová, p°eklad Paul
Wilson)
The Sun (fragment)
♠
(Milan Hlavsa / Michal Jernek)
The Tyger
♠
(Milan Hlavsa / Ji°í Kolá°)
The Universe Symphony And Melody About
♠
Plastic Doctor (Part 1)
(Milan Hlavsa / Michal Jernek)
The Universe Symphony And Melody About
♠
Plastic Doctor (Part 2)
(Milan Hlavsa / Michal Jernek)
Toxika
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Traktory
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
V£era v ned¥li
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
Voºralej jak slíva
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Vrátí se
(Milan Hlavsa / Milan Nápravník)
Waiting for the man
♠
(Velvet Underground / Velvet Underground)
♠
Z kouta do kouta
(Milan Hlavsa / Milan Nápravník)
Zácpa
♠
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)
♠
Zh°e²il jsem
(Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec)
Zpívá
♠
(Milan Hlavsa / Milan Nápravník)

✷

Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 11.)
Kolejnice duní (1977 - 1982, 1.)

Bojej se starejch pro jejich pam¥´
bojej se mladejch pro jejich nevinnost
bojej se dokonce ²kolák·
bojej se mrtvých a jejich poh°b·
bojej se hrob· a kv¥tin který na n¥ lidi kladou
bojej se církví kn¥ºí a jepti²ek
bojej se d¥lník·
bojej se straník·
bojej se nestraník·
bojej se v¥dy
bojej se um¥ní
bojej se básní a knih
✷✎
: bojej se her a lm·
✷ : bojej se divadel a lm·
✎
bojej se desek a pásk·
bojej se spisovatel· a básník·
bojej se noviná°·
✷✎
: bojej se herc· a socha°·
✷ : bojej se herc·
✎
✷✎
: bojej se malí°· a zp¥vák·
✷ : bojej se malí°· a socha°·
✎
②
bojej se hudebník· a zp¥vák·
bojej se rozhlasových stanic
bojej se televizních druºic
✷✎
: bojej se svobodnýho toku informací
✷✎
bojej se zahrani£ní literatury a novin
✷ : bojej se volnýho toku informací
✎
②
bojej se zahrani£ní literatury a tisku
bojej se technickýho pokroku
✷✎
: bojej se tiskovin xerox· a cyklostyl·
✷ : bojej se tiskáren xerox· a cyklostyl·
✎
bojej se psacích stroj·
bojej se telefot a telex·
bojej se automatickýho telespojení
bojej se dopis·
bojej se telefon·
bojej se pustit lidi ven
bojej se pustit lidi sem
bojej se levice
bojej se pravice
bojej se odchodu sov¥tských vojsk
bojej se moskevských zm¥n
bojej se zmírn¥ní nap¥tí
bojej se odzbrojení
✷✎
: bojej se smluv který podepsali
✷ : bojej se smluv které podepsali
✎
bojej se svých podpis·
bojej se svý vlastní policie
bojej se fízl·
bojej se kv·li t¥m fízl·m
bojej se ²achist·
bojej se tenist·
bojej se hokejist·
bojej se gymnastek
bojej se svatýho Václava
bojej se Mistra Jana Husi
bojej se v²ech svatých
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: bojej se dárk· svatýho Mikulá²e
bojej se svatýho Mikulá²e
bojej se Jeºí²ka
: bojej se soch s batohem na zádech
✷ : bojej se batohu na so²e Lenina
bojej se archív·
bojej se historik·
bojej se ekonom·
bojej se sociolog·
bojej se losof·
bojej se fyzik·
bojej se léka°·
bojej se politických v¥z¬·
bojej se rodin v¥zn¥ných
bojej se dne²ního ve£era
bojej se zít°ej²ího rána
bojej se dnes a denn¥
bojej se budoucnosti
bojej se minulosti
bojej se infarkt· a cirhózy
: bojej se dokonce i nepatrný stopy
sv¥domí které v nich moºná z·stalo
✷ : bojej se dokonce i nepatrný
stopy sv¥domí
která v nich moºná z·stala
bojej se v ulicích
bojej se ve svých hradních ghettech
bojej se svých rodin
bojej se svých p°íbuzných
bojej se svých n¥kdej²ích
: p°átel a soudruh·
bojej se svých sou£asných
p°átel a soudruh·
✷ : bojej se svých sou£asných
p°átel a soudruh·
bojej se jeden druhýho
bojej se toho co °ekli
bojej se toho co napsali
bojej se o svý postavení
: bojej se vody a ohn¥
bojej se vlhka a sucha
✷ : bojej se vody i ohn¥
bojej se vlhka i sucha
bojej se sn¥hu
bojej se v¥tru
bojej se mrazu i horka
bojej se hluku i ticha
bojej se sv¥tla i tmy
bojej se radosti i smutku
bojej se vtip·
bojej se poctivosti
bojej se £estnosti
bojej se vzd¥laných
bojej se nadaných
bojej se Marxe
bojej se Lenina
bojej se v²ech na²ich
mrtvých prezident·
bojej se pravdy
bojej se svobody
bojej se demokracie
bojej se Charty lidských práv
bojej se socialismu
✷:

✷✎
✎

Tak pro£ se bojíme my jich

✦

✷✎
✎

Ach to státu hanobení

Milan Hlavsa / Egon Bondy
Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 2.)

Státy nehanobím
v·bec ºádné nikdy
Bondy
Ach to státu hanobení
nad to není nad to není
p°íslu²ník se na nás k°ení
ºe má fr£ku k pový²ení
2x
✷✎
✷✎
✎
②
②

✦

Angel's Hair

Milan Hlavsa / -

✷

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 16.)
Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 7.)

Angel's hair...

✦

✷✘
✷✘
✘
✘

✷✎
✷✎
✎
②

Apokalyptickej pták

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 7.)

Apokalyptickej pták
zakrejvá k°ídly oblohu
apokalyptickej pták
spou²tí ºeleznou oponu
apokalyptickej pták
ºvejká krvavou masu
apokalyptickej pták
stíná hlavy £asu
Apokalyptickej pták
vydechuje sirnej prach
apokalyptickej pták
st°íká jed do my²lení
apokalyptickej pták
p°ipravuje velkej pád
ztopo°ený znamení

✦

Ballerina

Plastic People of the Universe / Do lesí£ka na £ekanou (1973, 12.)

(instrumentální)
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✦ Bleskem do hlavy
Milan Hlavsa / Petr Placák
Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 7.)
Kteroupak vezmeme
tuhletu velikou
mar² bestie líná
bleskem do hlavy

Krev jeho na nás
a na na²e dítky
4x
ist jsem od krve
spravedlivého tohoto
vy vizte...

✦ Delirium

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Za nohy visí
n¥co z ní te£e
dobytku líná
bleskem do hlavy
Rozporcuj maso
támhletou sekerou
roz²típej kosti
zbytky se umelou

Co znamená vésti kon¥ (1981, 6.)
Havrani rackové potkani tmaví
havrani rackové potkani snoví
havrani rackové potkani m¥ potkali

✦ Dopis Magorovi

Rychle se najíme
nemluvíme p°itom
ani nám nechutná
co bude potom
Támhle si stoupni
bestie tupá
bleskem do hlavy 2x
Rozporcuj maso
támhletou sekerou
roz²típej kosti
zbytky se umelou

✦ Co znamená vésti kon¥

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Co znamená vésti kon¥ (1981, 1.)

P°í²tí ned¥li povede kon¥ n¥kdo jiný
p°í²tí ned¥li bude posvícení
p°í²tí ned¥li bude svátek v¥²ení svatých
kdo povede kon¥ p°í²tí ned¥li
U£ení ºádají slovo
je to jejich svátek
slepí povedou kon¥
je to ned¥le slepého Berty
horníci povedou kon¥
je to jejich k·¬
Uplynul týden
tuto ned¥li bude posvícení a zatýkání
a poh°eb kon¥ v ned¥li ve£er

✦ ist jsem od krve
Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 5.)

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Kolejnice duní (1977 - 1982, 2.)
(sbor)
Právo má právo...
(Vratislav Brabenec)
Právo má právo...
Kopnout do holen¥ do ledvin
srazit p¥stí na ulici
zav°ít kohokoliv jen tak ze zv·le
drºet rukojmí
strkat lidi do nápravnejch za°ízení
vymý²let si výtrºnosti
ma°ení ú°edního výkonu
napadení £initel· spravedlnosti
pomluvu a hanobení
pobu°ování
po²kozování zájm· republiky
kdekoliv
vyhroºovat
vy²et°ovat muziku
zpívání texty mluvení i psaní
p°átelství
v²echno co není za jejich prachy
je p°íºivnictví
v²echno v²echno
vºdycky n¥kdo sedí
n¥kdo z kamarád·
pro výstrahu
(Ji°í Kabe²)
Te¤ je tam Ivan Jirous
Magor z magor·
ná² manaºer zav°enej pot°etí
poprvé si zazpíval ²estého £ervence
na strahovskejch hradbách
podruhé tam spadla celá kapela
Plastic People s Magorem v £ele
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Svá´a Charlie
a pár lidí ze skupiny DG 307
sotva po osmnácti m¥sících
vylez z krimu uved Plastic koncert
a jejich sto bod·
podepsal Chartu
a ²el tam znova za výtrºnost
dovolil si mluvit na ve°ejnosti
zahájil Lacinovi výstavu obraz·
tak to chodí
(Ji°í Schneider)
Jde o to, aby nezmizela radost
ºít vesele a d·stojn¥ °íká Magor
vzpomínání je k ni£emu plá£ taky
je²t¥ jsme se dosyta nevysmáli
tý jejich nud¥
jejich tlustým zátylk·m
jejich impotentní váºnosti
jejich v¥decký losoi
kultu°e a jejich strachu
(Ivan Bierhanzl)
Ahoj Magore
cht¥li jsme na tebe aspo¬ zavolat
pozdravit t¥
abys nás vid¥l
znovu na chodb¥ soudu
znovu na lavici v poutech
po dlouhé soudní chodb¥
znovu na lavici obºalovaných
vid¥ls nás
pozorné o£i
kterýma jsme t¥ zdravili
ahoj Magore jsme tu s tebou
(Josef Janí£ek)
Kluky s dlouhými vlasy
vyrazili uº dole u dve°í
£ekají dole na tebe
a na tuhle spravedlnost
co s nima
co s t¥ma co jsou pohor²eni a co soudí
co s t¥ma co p°i²li
aby potvrdili svou nenávist
aby potvrdili moc soudit
aby t¥ tou nenávistí a mocí obklí£ili
ahoj Magore
(Ji°i N¥mec)
Ne to uº není opovrºení
to není vyhroºování
to je hlas nenávisti
lidský nenávisti
která chce budit nenávist
(Josef Janí£ek)
Pomstili se ti za v²echny
na který nem·ºou
k osmi metr·m

ti p°idali dal²ích deset
je to trest za to
ºe jsi Magor
ºe jsi Ivan Jirous
ºe jsi a ºe má² jméno
který ti nem·ºou
ani anonymové ve funkci odpárat
trest i za to
ºe má² tyhle kamarády
(Václav Havel)
Ahoj Magore
(Vratislav Brabenec)
Plán· je moc
ale ob£as je t°eba i u piva posed¥t
a propít se aº k marnosti
aº do d¥tství
ú£ty po²leme na prokuraturu
nebo na ministerstvo spravedlnosti
spousta £asu pak zbyde
na hrozný kocoviny
na vý£itky
na bloud¥ní po Praze
to se nedá nahrát ani namluvit
a psát vo tom pro£?
po t¥chto velkých strastech
pak m·ºeme nahrát píse¬
t°eba o houbách nebo o zácp¥
doba je váºná
ho°í nám koudel u prdele
je t°eba p°istupovat k tomu váºn¥
a budeme stejný volové jako voni
(Marie Benetková)
Zprávu o t°etím hudebním obrození
napsal Magor ve sklen¥ném dom¥
byl to skleník v parku
kde jsme pracovali
Jirous leºel na vy°azených
dekách z nemocnice
lé£il si kocovinu
lahvovým pivem a psal
(Vratislav Brabenec)
Kolem nás se d¥je tolik nesmysl·
ºe nevím
mám-li z toho zvracet
nebo se smát
snad vobojí najednou
a plá£e u piva nás vysvobozují
na p¥t minut
co dál?
vysv¥tlovat pou£ovat
a nechat se p°edvád¥t
dost £asu zbývá kaºdému
aby podal sklenici vody ºíznícímu
p°íleºitostí je dost
a v tom je velká svoboda
v tom je napln¥ní £asu
cesta z marnosti a radost
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tam n¥kde je k°íº
a my se pokou²íme v¥°it
(Jaroslav Unger)
Kdo jsi svatý je²t¥ se posv¥´
a kdo jsi svin¥ nafoukni se pýchou
nebo´ jsi vyhrál
se² pán tvorstva
a v²echno ti leºí u nohou
(Vratislav Brabenec)
Po roce a p·l se Magor objevil
s holou hlavou
jako po prvním kriminále
t°i dny jsme sed¥li v hospod¥
t°i dny °e£í bre£ení a smíchu
a po°ád v²echno °íkal dokola
mluvil o velkým kulturním boomu
který ud¥láme a jinak o meritu
stále se cht¥l dostat k meritu v¥ci
sm¥jte se volové
kdyº se vrátil poprvé
cht¥l odpou²t¥t v²echno
krom¥ mrtvý volavky purpurový
krom¥ volavky kterou mu zabili
p°i tajný domovní prohlídce
te¤ uº mluvil mí¬ o odpou²t¥ní
ale o hájení je²t¥ ano
cht¥l hájit ptáky a zví°ata
a taky cht¥l v²echno napsat o kriminále
kdyº o tom vypráv¥l Juliana plakala
m¥l chu´ chodit po lese va°it bosáky
a hlavn¥ v²echno sd¥lit
(Jaroslav Unger)
Skláním se k tob¥ nebe
a obracím se k tob¥ zem¥
která sestupuje² s uhelným stromem
jeho ko°eny na nás sahají
jeho ko°eny nás hledají
jako zemi
ko°eny ve v¥tru
ko°eny zp¥vu
ko°eny toho kmenu stromu k°íºe
zarostlý v dlani
sahají k zemi
k zemi sotva nesený
a dávají zemi
a nebe nové
(Josef Janí£ek)
My name is Magor
hlaholí Jirous v hospod¥
a spou²tí vodopád v¥cí
vtip· bez vtipu
nápad·
zpívá kousky ²lágr·
sprostý písni£ky z kriminálu
já jsem Magor
my name is Magor
se stejnou rozpustilostí

uvádí T°etí festival druhé kultury
první ociální £ást
a uvádí v²echno
hodinovým proslovem o v²em
£te texty písní odzadu
n¥kolikrát za sebou
stojí v £erné ko²ili
kterou nazval crazy ko²ilí
bos je mu horko
p°estoºe ve stodole je zima
ale hlavn¥ nedá se zastavit
Jirous to ví
ºe v¥c jednou zapo£atá se zastavit nedá
zatím se nedá zastavit jen Jirous
p°íval slov utlu£e kaºdého
a tak muzika
která potom zazní je vysvobozením
muzikanti chra¬te si mikrofon p°ed Magorem
nebo´ v²echno uvede znovu
je²t¥ rozsáhleji je²t¥ vtipn¥ji
je to Magor
(Pavel Zají£ek)
Jirous je blázen
je málo takových blázn·
kte°í by nakazili celé m¥sto
celou polis
z·sta¬ doma otrocká du²i£ko
venku lítají blázni
z·sta¬ doma
naho°e ti chystají skv¥lou budoucnost
kariéru
a slouºit m·ºe² do roztrhání t¥la
nech£ij proti v¥tru
a bude o tebe postaráno
nevrhej se hlavou proti zdi
pozor na ²patný p°íklady
drº hubu a krok
státní bezpe£nost
to s tebou myslí dob°e
fízlové v²ech zemí spojte se
pora¤te jak dál
pora¤te sami sob¥
jeden druhýmu
hlídejte se ²pehujte se
(sbor)
Právo má právo právo má právo...
Zem¥ a nebo nové
krom¥ mrtvý volavky
jim cht¥l odpustit v²echno
cesta v poutech po dlouhé chodb¥
cesta v poutech
osmnáct metr· osmnáct metr·
my name is Magor
strach a v¥decké losoe
zem¥ a nebe nové
krom¥ mrtvý volavky
cht¥l v²echno odpustit
ahoj Magore
t¥b·h Magore
nenávist budí nenávist
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✦ Elegie

my name is Magor
zem¥ a nebe nové
krom¥ mrtvý volavky
strach a v¥decká losoe
fízlové v²ech zemí spojte se
osmnáct metr·
cesta v poutech
cht¥l jim odpustit v²echno
t¥b·h Magore
nenávist nenávist
zem¥ a nebe nové
strach a v¥decká losoe
krom¥ mrtvý volavky
cht¥l v²echno odpustit
ahoj Magore
osmnáct metr· odstojím na ºiletce
cesta v poutech po soudní chodb¥
krom¥ mrtvý volavky
cht¥l v²echno odpustit
nenávist
ahoj Magore
my name is Magor
osmnáct metr·
odsedím na ºiletce
ahoj Magore ahoj
strach a v¥decká losoe
zem¥ a nebe nové
strach a v¥decká losoe
nenávist
tlustý zátylky
ahoj Magore

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
7.)
Trávím ned¥le a svátky
na hrob¥ své drahé matky...

✦ Eliá²·v ohe¬

Milan Hlavsa / Franti²ek Pánek
Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 8.)

Zdál se mn¥ v£era d¥snej sen
ºe jsem byl z hospod v²ech vyhozen
vyhozen k ránu pro v¥c svatou
pro láhev rumu zapo£atou
Zdál se mn¥ zkrátka d¥snej sen
ºe jsem byl odev²ad vyhozen
vyhozen pro v¥c svatou
pro lásku boºí zapo£atou

✦ Epitaf

Plastic People of the Universe / Plastic People of the Universe

Aº p°ijdu dom· v²echno rozbiju 2x
ahoj Magore
krom¥ mrtvý volavky
my name is Magor
strach a v¥decká losoe

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 8.)
Je tuze pozd¥
uº jsem v hrob¥

✦ Dvacet

✦ Exodus 12

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 3.)
✷ Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
1.)
✸ Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 1.)
Kdyº je dnes £lov¥ku dvacet
chce se mu hnusem zvracet
Ale t¥m co je £ty°icet
je toho vyblít je²t¥ více
: Jen t¥m co je ²edesát
Jen ten komu je ²edesát
m·ºe jít se sklerózou klidn¥ spát
✷ ❀✸ :

: Kdyº je dnes £lov¥ku dvacet
chce se mu hnusem zvracet

✷✁✸✍
✍
❬✷✁✸②❪

Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 1.)
Tento m¥síc po£átek m¥síc· vám bude
první vám bude mezi m¥síci ro£ními
Mluvte ke v²emu shromáºd¥ní
Izraelskému °kouce
desátého dne m¥síce tohoto
vezmete sob¥ jeden kaºdý
beránka po £eledech
beránka na kaºdý d·m
Byl-li by pak d·m tak malý
ºe by s beránka býti nemohl
p°ivezme souseda svého
kterýº jest blízký domu jeho
podle po£tu du²í jeden kaºdý
po£te tolik osob
kolikº by jich snísti mohlo beránka
Beránka bez vady
samce ro£ního míti budete
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kteréhoº z ovcí
aneb z koz vezmete
A vezmouce krve
pomaºí obou ve°ejí
a nade dve°mi u dom·
v nichº jej jísti budou
I budou jísti noci té maso
pe£ené ohn¥m s chleby p°esnými
s bylinami ho°kými
jísti jej budou
Takto jej pak jísti budete
bedra svá p°epásaná míti budete
obuv svou na nohách svých
a h·l svou v ruce své
a jísti budete s chvátáním
nebo jití jest Hospodinovo

✦ Fairy Queen

Pánb·h zdálky nasype v¥rnému houfu
a odd¥lí koukol od p²enice
pánb·h ví dusí se v¥£ností
slepicema a koukolem
pánb·h zachová po°adí
od ucha k uchu
od ducha k uchu k duchu
haleluja...
Bezboºná ned¥le
v hloubce sn· od boha p°eno²ených
z daleka z jeho zahrad
uº není dost £asu za£ínat znova
haleluja...
B·h nepromluvil
b·h zapomíná budoucnost
b·h ví co nestalo se
náhodou uº v budoucím v¥ku
jeho nekone£ného mládí
haleluja...

✦ Francovka

Milan Hlavsa / William Blake

Milan Hlavsa / Egon Bondy
Muº bez u²í (1969 - 1972, 13.)
O let me ever ever weep
my eyes no more shall welcome sleep
I'll hide me from the sigh of day
and sigh and sigh my soul away
he's gone he's gone his lost deplore
and i shall never see him more...

✦ Fotopneumatická pam¥´
Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Co znamená vésti kon¥ (1981, 7.)
Vylet¥l nad mrak kopec s kostelem
pánb·h mu ºehná okem rukou pohledem
pánb·h mu ºehná z vý²in nad mrakem
kopec se vznesl vstoupil na nebesa
haleluja...

✷
✸

Koupil jsem si francovku
dal jsem za ní t°icet korun
te¤ ji vozkusím
jestli je lep²í neº rum
P·l procenta mentolu
krkám nahoru a dolu
sedmdesát procent lihu
skládá na m¥ svojí tíhu
Koupil jsem si francovku

❀✸ : je
✷ : dal

lacin¥j²í neº rum
jsem za ní t°icet korun

uº mi tím pitím
m¥kne rozum

✦ Fuddle Duddle Osh Kosh

je pozdní léto
and¥lé zvo¬te kopec spadl

Milan Hlavsa / -

hrad boºí skála v¥ºatá zvou
haleluja...

p°ed boºí ruky mávnutím

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 12.)
Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,

13.)

And¥lé ve£er je vlahý ve£er

Kopec neletí nad mrakem

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 6.)

Muº bez u²í (1969 - 1972, 17.)
... (svahil²tina)

✦ Garden is open

zahnalo m·ru pond¥lí aº pátku
boºe sídlí² v n¥d¥lích modrého
nepr·hledné dálky nad¥jí beze zbytku
dálky letadel porod· a deliria

The Fugs / The Fugs

boºe bydlí² tak daleko
kam let¥t k lamp¥ k ohni

Bez oh¬· je underground (1992, 4.)

dokola du²e obchází
v·l v kole vodu ne£erpá

(anglický text)

je £istá odvyklá letu domácí du²e
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✷✎
✁✸✎

✦

✦

Indian Hay

Jsem Absolutní V·le

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Milan Hlavsa / Muº bez u²í (1969 - 1972, 11.)

Jak bude po smrti (1979, 3.)
... (svahil²tina)

✦

Zbavil jste se pout? Tíºivých sice, ale ne nejhlavn¥j²ích. Rozrazil jste okovy svého ºivota v·bec?

Já a Mike

Stal jste se volným, bohem: osvobodil se ode
v²eho? Dávám vám jen t°i slova, jsem absolutní

Milan Hlavsa / Kurt Vonnegut, p°eklad Jaro-

v·le.

slav Ko°án

✷

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 10.)

Ona jediná jest uº vraºednicí utrpení

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,

v²e je lhostejné bezvýznamné

11.)

pro mne nicotné
v²e je mn¥ prosp¥²né dobré

Já a Mike facháme v jám¥
do prdele to se máme
: jednou tejdn¥ prachy berem

✷:

jednou tejdn¥ ²kvarky berem

svaté zá°né slastné

✷✍
✍

na fachu pak dva dny serem

✦

v²e je pode mnou
v²e mn¥ prospívá je mn¥ dobré
v²echno jest mými spanilými
sluºnými duchy
jen v¥£nou v·li vykonávajícími

Jaro léto podzim zima

jsem absolutní v·le 2x

Milan Hlavsa / Egon Bondy

✷

v²e je pro mne bezvýznamné nicotné

A být bláznivým tancem

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 10.)

a jediným kotrmelcem

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 2.)

nejstra²n¥j²ím blázincem
a blbostí a sterilitou

Jaro léto podzim zima

a smradem a ni£ím následkem toho

£í je to vina

nutn¥ hned zas ºeleznou váºností

✦

a nejst°ízliv¥j²ím rozumem
a slune£ní my²lenkou

Jednou nohou

a tv·rkyní nových vesmír·
ze za£arovaných zpívajících kv¥t· hn·j

Milan Hlavsa / -

a z hnoje kv¥ty tvo°íc

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
14.)

jako její malá dceru²ka p°íroda £iní
z ni£eho v²e ze v²eho nic
jsem absolutní v·le 2x

(instrumentální)

✦

Z ni£eho v²e a ze v²eho nic
budující a zpívající

Jó - to se ti to spí

smrad a slune£ní hn·j
a hnojný ºelezn¥ váºný kotrmelec

Milan Hlavsa / Egon Bondy

✷

a v¥£nou rybí pravdu
ºe gepard namaloval

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 9.)
Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,

10.)

Montezumovu Aeneidu
jsem absolutní v·le 2x

po dvou hodinách prá²kovýho spaní

✦

zas vzh·ru pro svý voºralství

Milan Hlavsa / Petr Lampl

Jó jó to se ti to spí
kdyº já zmítanej t°askavkou

Jó jó to se ti to spí

Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 3.)

kdyº nemá² ani zdání
ºe vopitej pivem a ko°alkou

Kanárek

se jako skvost vesmíru stkvím

Kanárek um°el

Jó jó to se ti to spí

n¥kdo ho típnul

p°i vyhaslým úst°edním topení

nebo snad líz

nebo snad chcíp

kdyº ti dosavad nedo²lo ºe bytí
není jen mí subjektivní mu£ení

Kanárek um¥l
p°ekrásný písn¥
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starý a star²í
neº starý gotický

Cpem si pand¥ra
ale zav°enej byl Maxera

Ty mrtvej kanáre
zazpívej znova
a´ aspo¬ kámo²i
znají ta slova

Sereme na soudy
ale zav°enej bude Bondy
Uºíváme £as
ale zav°ení £eká v²echny nás

✦ Kázání na ho°e

✦ Kolejnice duní

Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 3.)

Kolejnice duní (1977 - 1982, 5.)

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Jsi-li syn Boºí sestup z k°íºe
blahoslavení lkající
nebo oni pot¥²eni budou
blahoslavení ti²í
nebo´ oni d¥dictví obdrºí na zemi
kdyº král je ºidovský
a´ sestoupí s k°íºe
blahoslavení kte°íº la£n¥ji
a ºizn¥jí po spravedlnosti
nebo oni nasyceni budou
hádej Kriste kde t¥ ude°il
blahoslavení milosrdní
nebo oni milosrdenství p·jdou
blahoslavení £istého srdce
nebo oni Boha vid¥ti budou
chrám zbo°í² a ve t°ech dnech vzd¥lá²
blahoslavení pokojní
nebo oni synové boºí slouti budou
blahoslavení kte°íº protivenství
trpí pro spravedlnost
nebo jejich království nebeské
uk°iºovat hoden jest smrti uk°iºovat
blahoslavení budete
kdyº vám zlo°e£iti budou
a protivenství £initi mluviti
v²ecko zlé o vás
lhouce pro mne
rouhá se hoden jest smrti

✦ Kohoutova kometa

Milan Hlavsa / -

(instrumentální)

✦ Leze

Milan Hlavsa / Milan Nápravník
P·lno£ní my² (1985, 4.)

Leze n¥co hledá
nem·ºe nic najít a neleze
chvíli se rozhlíºí jako netrp¥livé zví°e
Za£ne znova
leze n¥co hledá
n¥co hledá
a nem·ºe nic najít
Hledá klepe jazykem
potí se a nem·ºe nic najít
neleze
Chvíli se rozhlíºí jako netrp¥livé zví°e
za£ne znova
leze n¥co hledá
N¥co hledá n¥co
n¥co
N¥co hledá
a nem·ºe nic najít neleze
v²í silou se snaºí nev¥°it svým o£ím

✦ Light my re

Plastic People of the Universe / -

✷

The Doors / The Doors

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 3.)
Do lesí£ka na £ekanou (1973, 17.)

(instrum¥ntální)

✦ Koleda

Milan Hlavsa / Egon Bondy
Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 5.)

echráme sv·j vous
ale zav°enej byl Jirous

Bez oh¬· je underground (1992, 2.)
You know that it would be untrue
you know that I would be a liar
if I was to say to you
girl we couldn't get much higher
come on baby light my re 2x
try to set the night on re
The time to hesitate is through
no time to wallow in the mire
try now we can only lose
and our love become a funeral pyre
come on baby light my re 2x
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✦

try to set the night on re yeah
2x
You know that it would be untrue
you know that I would be a liar
if I was to say to you
girl we couldn't get much higher
come on baby light my re 2x
try to set the night on re 4x

✦

Co znamená vésti kon¥ (1981, 5.)
Z okraj· lesa volali ob¥²enci
více sv¥tla
a milenci jim závid¥li
z hloubi du²e

✦

M.G.M.

Milan Hlavsa / -

(instrumentální)

Kolejnice duní (1977 - 1982, 4.)
(instrumentální)

✦

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 4.)

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 14.)
Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 6.)
Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 14.)

Má milá je jako jablko
tak je u ní leºet sladko
❀✷ : 2x

(°ev)

✦

✸②

Mír

Milan Hlavsa / Egon Bondy
Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 17.)

Má milá je jako b°íza
v noci m¥ vºdycky lízá

✦

MGM

Plastic People of the Universe / Plastic People of the Universe

Má milá je jako jabko

Milan Hlavsa / Egon Bondy

✷
✸

Metastáze

Milan Hlavsa / -

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
5.)

✦

Májová

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Mír mír mír
jako hajzlpapír

✦

Magické noci

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
4.)
✷ Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 9.)
✸ Bez oh¬· je underground (1992, 7.)

Mladý holky

Milan Hlavsa / Egon Bondy
P·lno£ní my² (1985, 3.)

Mladý holky...

Magické noci
po£al £as
Kocha snad z toho
veme ¤as

✦

Magické noci
po£al £as

Bez oh¬· je underground (1992, 5.)
Z dálky kde leºí San Francisco
p°ijel k nám modrej autobus
prej dovezl do na²eho kraje
nejv¥t²í ²t¥stí a novej ºivot
nepot°ebuje² uº svoji vodnatelnou hlavu
ani zkoucenou ruku
kdyº p°ijel k nám modrej autobus

My ºijeme v Praze
to je tam
kde se jednou zjeví
duch sám
My ºijeme v Praze
to je tam
✷ ❀✸ :

2x

Modrý autobus

Milan Hlavsa / Michal Jernek

❬ ②❪

ídí ho hrobník z Velvet Valley
proto má u h°bitova kone£nou stanici
pitomá lopato
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✦ Muº bez u²í

neví² ºe tv·j brácha utek na sever
na sever do velkýho m¥sta
pracovat na pekelném stroji
zlákal ho nadutej m¥²ec
cinkavejch dolar·
A vím to ºe p·jde² za ním
bílá místa kolem tvých u²í
mi prozradí v²echno
zatím hrobník ze Sametového údolí
uº kou°í svou oblíbenou
dnes ve£er bude on prezidentem
co na tom ºe má posraný kalhoty
Je£ivý Emile
zkus bejt jako on
volný svobodný
a projet se s ním v modrém autobuse
ty mn¥ ale nerozumí²
tahle cesta nevede do Velvet Valley
utíká²
no dob°e hochu OK

✦ Moucha v ranním piv¥
Milan Hlavsa / Ivan Wernisch
Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 6.)
Celý den samá nep°íjemnost
moucha v raním piv¥
pr²í
zaklepe² na dve°e
vypadnou z pant·
p°i²lápne² psa
osloví t¥ krasavice
nabídka lákavá
cena nízká
ale chce se ti srát
srát
pr²í

Milan Hlavsa / Michal Jernek
Muº bez u²í (1969 - 1972, 2.)

V mrtvoln¥ bílé koupeln¥
se odehrál hr·zný výjev
v zrcadle které viselo na st¥n¥
se objevila úpln¥ holá lidská hlava
byl to muº
jeho zjev byl hr·zyplný
na jeho holé lebce
byly p°irostlé dv¥ p°í²erné zkroucené u²i
Uplynuly dv¥ hodiny
muº se dívá do zrcadla
vyndává sk°í¬ku
vytahuje injek£ní st°íka£ku
a lahvi£ku s heroinem
sám si vpichuje svoji dávku
Uplynuly dal²í dv¥ hodiny
muº se op¥t dívá do zrcadla
vyndává b°itvu
a ob¥ své p°í²ern¥ zkroucené u²i
si od°ezává
Bílá koupelna d¥lá dojem márnice
je pokropena lidskou krví
na zemi tu leºí sk°í¬ka injek£ní st°íka£ka
lahvi£ka s heroinem
dv¥ lidské p°í²ern¥ zkroucené u²i
a mrtvý muº bez u²í

✦ My Guitar
Milan Hlavsa / Do lesí£ka na £ekanou (1973, 11.)

✷ Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 5.)
... (svahil²tina)

✦ M²e

✦ Na sosnové v¥tvi

Milan Hlavsa / Ji°í Kolá°

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Muº bez u²í (1969 - 1972, 16.)

Co znamená vésti kon¥ (1981, 9.)
Pod svícny a liliemi rána nep°ibylo
a hudebníky ve v¥tvích nebylo vid¥t
plakal nad hrobem
sen
D¥ravé de²tníky a papírové tlamy
rozlu£ se milá svítat nep°estane
lopuchy na hlavách sly²íte vrata ráje
Uº za£ali zpívat
co kdyº se propadli²t¥
je²t¥ dál propadá

Na sosnové v¥tvi táhne za sebou mrtvou
£ern¥ od¥nou ºenu blátem a listím
ústa se ²ílen¥ usmívají do mlhy
pokorn¥ se vlní zkarbované t¥lo
po kruté cest¥
vztekle s plá£em na kraji on
Zví°e po výprasku
p°es bolestivou tvá°
táhne za sebou hv¥zdu
jeº nikdy nebyla
jeho hv¥zdou
ale jíº on purpuroví
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Ptáci vyletují z jeho zjeºených o£í
a usedají na holé stromy zlatí
satané jimi t°esou ale purpurá£ci
se drºí pevn¥ pí²´aly mlhy
a bubny bláta táhle dál zapomenuté
slune£nice vzlykají do rozpukaných zdí

je
je
je
je
:

✷ : nebo jití jest Hospodinovo

✦ Nebo Jití jest Hospodinovo

Jití jest Hospodinovo
kaºdý krok k°íºové cesty je Hospodin·v
a cesta spravedlivého je cesta k°íºe
jsou ve°eje pomazány krví
jsou k°es´ané krví ozna£eni
jsou Velikonoce památkou exodu
a smrti na k°íºi
kaºdý krok spravedlivého
je cesta k°íºová
dokon£ená dokon£ovaná dokonáno jest
opakovaná stejná cesta
: nebo jití jest Hospodinovo...

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 12.)

✷ Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 2.)
Jsou ve°eje pomazány krví
je k°íº znamení
jsou k°es´ané ozna£eni krví
a dokonalému beránkovi
nebudou kosti lámat
veliká noc plná hr·zy
lidského strachu z konce
smrt na k°íºi je poprava
jsi vinen
kde ses toulal co
mluvil jsem k dav·m
a slova tvá jsi usv¥d£en
a slovo boºí nadarmo jsi bral
za syna za krále za boha se vydával
uk°iºovat
: nebo jití jest Hospodinovo...

✷ : nebo jití jest Hospodinovo 2x
: A dál a dál tvé skutky

✷ : A dál a dál tvé £iny

tvé skutky tvá slova
jsou vinna na davu na u£ednicích
jsi sám vzdej se
padni na kolena p°ed námi
nebo nev¥°í² tomu konci
je p°ipraven
: nebo jití jest Hospodinovo...

✷ : nebo jití jest Hospodinovo 2x

Tvá vzpoura utrpení jsi sám
opustili t¥
jsi sám v bohu a p°ítele nemá²
polibek Jidá²·v zrada a zap°ení
jsi sám v bohu a sám na cest¥
je obraz tvé cesty obrazem cesty na²í
: nebo jití jest Hospodinovo...

✷ : nebo jití jest Hospodinovo 2x

Jidá² p°edur£en ke zrad¥
Petr ke sláv¥ Kristus na k°íº
Kristus na nebesa na k°íº
Jidá² co Jidá² zradil
t°icet st°íbrných
kup si provaz jdi
támhleta v¥tev ne
pro£ ne
tak je prorokováno
je to hr·za
je hr·za proroctví
je hr·za smrt

osud
b·h otec ob¥tuje syna jediného
jití jen tak
jití Hospodinovo
nebo jití jest Hospodinovo...

✷ : nebo jití jest Hospodinovo 2x

✷✍
✍
✷✍
✍

Kam b¥ºí²
v²echny tvé kroky jsou se£teny
a cesta známá
neute£e²
nebo jití jest Hospodinovo
a cesta spravedlivého je cestou k°íºe
bude se opakovat pou´
do skonání v¥k·
je radost víra
je radost v Kristu
je bolest v Kristu
je ºivot v Kristu
je b·h láska a slovo t¥lem u£in¥no jest
slovo na po£átku

✷ : slovo na²e
slovo od Boha
: slova na²e
a my²lenky na²e
: nebo jití jest Hospodinovo...
✷✍
✍

✷ : nebo jití jest Hospodinovo 2x

Sláva na²e my²lenky na²e
jsou obráceny k Bohu
b·h láska jest a slova
na²e a´ jsou láska
: i my²lenky na²e i skutky na²e

✷ : i my²lenky na²e a skutky na²e

✷✍
✍

imone nes jeho k°íº
je cesta k°íºová obrazem cesty na²í
je cesta spravedlivého cestou k°íºe
jsou Velikonoce památkou exodu
jsou ve°eje pomazány krví
a yzopem zdobené
jsou k°es´ané ozna£eni krví
a vykoupení je smrt na k°íºi
nebo jití jest Hospodinovo...

✦ Nenávist vola k °eznickému psu
Milan Hlavsa / Petr Placák
Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 4.)
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✷✍
✍

✷✍
✍

✘
✷✘
✷✍
✍

✷✍
✍

Copak °eznickej £okle

Never seek to tell thy love

copak si myslí²

love that never told can be

²píndíro svinská

for the gentle wind does move

vztekloune mlsná

silently silently

Na rohy t¥ naberu

I told my love 2x

kopytama rozdupu

I told her all my heart

4x

trembling cold in ghastly fears

✦ Nepot°ebujeme krále
Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

ah she doth depart
Soon as she was gone from me
a traveller came by
silently invisibly
he took her with a sigh

Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 4.)

✦ NF 811

Nepot°ebujeme krále
v ustanovení °ímského impéria

Milan Hlavsa / -

dost je nám Pilát hejtmanem
a klid v zemi klid
nepot°ebujeme krále

✷

chudého na oslátku
lid oblouzn¥ný tvým slovem
o lásce bliºnímu

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 13.)
Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 1.)

(instrumentální)

✦ NF 812

nepot°ebujeme uzdravených
klid v zemi klid impéria
a Pilát je nám hejtmanem
rouhá² se nejvy²²ím kn¥ºím

Plastic People of the Universe / -

za syna z rodu Davidova
za krále ºid· se staví²

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 15.)

a bou°í² lid
bude² popraven s lotry

(instrumentální)

a £iny tvé zapomenuty budou

✦ Nikdo

i slova tvá
jako na zlo£in se zapomíná
nebo´ rouhá² se ustanovením

Milan Hlavsa / Egon Bondy

sv¥tským klidu impéria
ku posm¥chu vystavíme tebe
v purpuru s korunou trnovou
na výstrahu pokolením p°í²tím
Jeºí²i Nazaretský králi ºidovský
rouhal ses po°ádku sv¥ta a kn¥ºím
za chudého krále na oslátku
za beránka boºího se vydával
za mesiá²e jenº p°ijíti má
za Eliá²e
jsou se£teny skutky tvoje
a není pot°eba více sv¥dk·

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
9.)
Nikdo nikdo nikdo
nikdy nikde nikam
se nedostal
Snad já
takovej v·l
p°ece jen nejsem

rouhal ses po°ádku sv¥ta

✦ Noc temná

a slova tvá a £iny tvé
nepot°ebujeme lásku
a slepých kte°íº vidí

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek

nepot°ebujeme uzdravených
je klid a po°ádek impéria

Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 9.)

p°edn¥j²í kn¥ºím i lidu
Uk°iºovat

✦ Never Seek To Tell Thy Love
Milan Hlavsa / William Blake

Noc temná uloº do skály
kamenná sluj
válej kameny jas hv¥zd
stíny v pustinách
vtiskni do plátna pe£e´
v kameni h°eby z masa ven
praskaj okovy proºij v¥£nej sen
z o£i blesky jdou drt¥j prostory

Muº bez u²í (1969 - 1972, 8.)

strach zem¥ p°ed výbuchy
srdce stíny na mozcích
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1. Jste v hotelu, va²nosto.
2. Obe²el já polí p¥t.
1. ádných p¥t polí va²nosta neobe²el.
2. Aby se mn¥ v²echno bylo jen zdálo?
1. Mám p°inést £ernou kávu? Ta spraví ºaludek
a ten spraví mozek.
2. P°ines - a nech mne samotna.
1. A te¤ rychle pry£ z m¥sta a domu tohoto.

bezmocný p°ibitý ruce
zraj ohnivej vzduchu
poprav£í °evy kvílení sup·
²eptající zp¥vy
vodopád ohn¥ plamen vody
t°ese se t¥lo
trhej z mozk· plody
místo návrat·
místo masek v²ech
místo smrti
kopni prázdnej vztek
z mozk· leze had
zadrº temnej pád
místo popravy
místo krve
místo octa
odval kameny
místo d°eva
místo plát¥ný
místo vichr·
místo ºivota
sv¥tlo drtí £as
místo v¥£nosti
místo boje
z mrak· padá hlas
místo masek v²ech
místo návrat·

Slune£ní zá°e zkaln¥la
zkaln¥lo i mé v¥domí
z kone£k· prst· rostou mi ²´opky
na nich se houpají d¥tské hlavi£ky
Snad pozbudu i zraku
v²e se chví a kolísá
krev vytéká z útrob slunce
nep¥kné je to v²echno
Dunivé údery sly²ím dosud
je to snad sen?
a kde snil jsem celá ta léta?
ve které posteli na dvorku na hv¥zd¥?
Boºe smiluj se nad du²í
ubohou plát¥nou
nebo jsi jen fantasií snu
k £emu ta stra²livá komedie?
nejsem jsa Bohem schopen se poznat?

✦ Obe²el já polí p¥t

Vrátím se do m¥sta
stanu popat°ím hotel pry£
a m·j kufr pry£ boºe já v·l
mé límce ponoºky má vata pro vlka
ta b¥lounká v²echno v pekle

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Jak bude po smrti (1979, 1.)
Ach popíjel jsem U Slunc· popíjel
dvacet p¥t Plzní a osm slivovic
tu zaryla se mn¥ ost°e ve sluch slova
i obe²el já polí p¥t

Dom· dom·
tam £eká m¥ nádherná ve£e°e
m·j d·m a krám a ºena
a náhle zadun¥ly zas klády
ty zatloukat budou m¥ do zem¥

A zaví°il ve mn¥ na okamºik pradivný
nade v²e pomy²lení stra²livý d¥s
ºe sm¥²nost a hr·znost jsou sestry
sv¥t je jen bezedn¥ hluboká groteska

Já ubohý kramá° Matyá² Lebermayer
nikdy jsem nespat°il hr·zn¥j²í mrtvolu
sebe jsem umrlec zazn¥lo ve mn¥
není v²e sen? není v²e posmrtností?

Vy²el jsem na dvorek
dívám se na hv¥zdy
vtom zasy£elo mn¥ do u²í
obe²el já polí p¥t
pod´alo nohy a vzalo v¥domí

Kol sebe les do nebe sahající
stra²livý hrom druhý
svíjím se do atom· a cítím
ºe hluboko vraºen jsem do hnusné zem¥

1. Kam se vrací², kramá°skej kluku, chlastat
dál?
2. Eh, je²t¥ tak p·lhodinku bych posed¥l.
1. Co dál? Dom· se nevrátí²?
2. Táák. Vrátím. enu políbím a schovám se do
pe°in.
1. (smích)
2. Pro£ ºlutá hr·za vede m¥ krajinou a trávy
zpívají: Ubohý, ubohý.
1. Smrt sedí v tob¥ a nic ji nevypudí.
2. V²e marno. Neute£u. Co chce²?
1. Obe²el já polí p¥t.
2. Já ubohý kramá° Matyá² Lebermayer. Co to
má v²echno znamenat? Kde to jsem?

A zazn¥lo
obe²el já polí p¥t...

✦ Okolo okna

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
6.)
Okolo okna hv¥zdy jdou
a m¥síc stojí nade mnou

172

a tvoje o£i pitomé
je vid¥t tmou
Vzduchem lítaj jepice
v tom kalném svitu m¥síce
m¥ bolí b°icho po vín¥
i palice

✦

Osip

ot£e odejmi kalich ho°kosti ode mne
ale v·le tvá
ne jak já chci
ale jak ty chce²
nevydrºeli bdít ani hodinu
Pet°e d°ív neº kohout zakokrhá
zap°e² mne zap°e²
ty jsi ta skála
ot£e nevydrºeli bdít ani hodinu
ot£e ot£e pro£ jsi mne opustil

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Eli Eli lama zabachtani

Co znamená vésti kon¥ (1981, 10.)

imone Jakube Tomá²i Ond°eji
nesp¥te jen hodinu bd¥te se mnou
po£kejte te¤ je ten £as ta hodina
imone Jakube Tomá²i Ond°eji
ot£e odejmi kalich ho°kosti ode mne
ale ne jak já chci
ale jak ty chce²
nevydrºeli bdít ani hodinu
vím vím písma se naplnila
o moje roucho vrhají los
ot£e ot£e pro£ jsi mne opustil

Jsem sám Osip
a hostinská a hospoda jeho
sám utrápení a utracení v²eho
a jeho bába sví£ková
umodlená a usouloºená
bo ºízní po ºivot¥ v ráji a háji
v báni bude² sed¥t a truchlit
tak se pus´ há£ku nebo zalovím
a píchnu a °íznu
a pus´ krev za odpu²t¥ní
na²ich h°í²k· brácho
pomodli se a´ neupadnem
v poku²ení t¥ tady zmalovat
t¥madle rukama
jsem vychovával dvanáct pacholk·
a nosil vodu do rozºhavený hlavy
molo²í mati£ky vlasti
a tob¥ rostou kozlí rohy nevd¥£níku
amen pravím tob¥
nebude více zatvrzelosti a zlosti
nebude nebe nebude tebe nebude
vozí² se dlouho na ocase mé trp¥livosti
a stín tv·j jako stín m·j
vrahu hv¥zdo and¥li
stráºný £erte a potomku
zlo°e£ím a proklínám t¥ a ty se drºí²
válíme se oba v bahn¥ i v mracích
plá£eme oba nad sebou stejn¥
ty víc ne já víc
ty lépe ne já lépe
sedíme spolu v cele i u °eky
s nad¥jí na neshledání
na návrat
na cestu
kádá²

✦

Eli Eli lama zabachtani
Golgota slove místo poprav£í Golgota
je²t¥ kus cesty nes imone jeho k°íº
vykoupení smrt smrt
vykoupení smrt 2x
jak je psáno a °íkají proroci
ot£e ot£e pro£ jsi mne opustil
Eli Eli lama zabachtani
Golgota slove místo poprav£í Golgota
jsi-li syn boºí sestup z k°íºe
sbory and¥l· a´ t¥ snesou
volej boha pom·ºe synovi
nebo písmo chce² naplnit
sestup a uv¥°íme
ot£e ot£e pro£ jsi mne opustil
Eli Eli lama zabachtani
Jako lotra jali jste mne
u£il jsem v chrám¥ nejali jste mne
ten dav jako lotra vedou mne
s lotry uk°iºují
ot£e odejmi kalich ho°kosti ode mne
ale ne jak já chci ale jak ty chce²
ot£e ot£e pro£ jsi mne opustil

Ot£e, ot£e

✦

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 8.)
Ot£e ot£e pro£ jsi mne opustil
odejmi kalich ho°kosti ode mne
ale je-li to v·le tvá
ne jak já chci
ale jak ty chce²
to jste nevydrºeli ani hodinu
bdít se mnou

P.F.

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Co znamená vésti kon¥ (1981, 4.)

Lidi a krávy se dny se pasou kolem
stromy ulet¥ly hned ja svátek Pusta
°e£i lidský lezou po sob¥
kdo nevolí bere si z banku blbosti dosyta
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Jsou svátky sbrat°ení
vyt°ení spat°ení hlas·
jsou svátky co volají do nebe
dny p°eºvykují léta a stárnou krávy
dny hovádka boºí se nám vykrmily

p°ilíp asi klíh
Bez piva a milování
uº jsem mnich
2x

Den lásky za²el
jen sebou plácnul je pry£
den t°etí na m¥kko den
t°etí na hnili£ku
den £tvrtý syrový
den pátý pitomý
den ²estý je samé ne²t¥stí
Den sedmý je sedmý
p°eci svátek Pusta
a m¥síce se pasou
jako krávy ºerou
jedna druhou nejv¥t²í zbyde
je sama rok
dvanáct m¥síc· se na louce pase

✦ Papírový hlavy

✦ Phallus Impudicus
Milan Hlavsa / Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 4.)
Phallus impudicus...

✦ Phil Espozito
Milan Hlavsa / Kolejnice duní (1977 - 1982, 3.)
... (svahil²tina)

Milan Hlavsa / Ivan Wernisch

✦ Píse¬ brance

Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 9.)
Podívá se na hodinky
její pohled zvlaºní
pov¥sí kabelku na kliku
rozepne kabát
vyhrne sukni
roztáhne nohy
op°ena o dve°e
dívá se
p°es muºovo rameno
na telefonní budku
z níº vychází
zástup
tichých d¥tí
v bílých komºích
a s papírovými hlavami zví°at...

✦ Pet°ín

Milan Hlavsa / Egon Bondy
Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 5.)

Je bláto na Pet°ín¥
je bláto v ulicích
je tento podzim
jenom temný vzdych
Na výlet ani jednou
jsem se nepozdvich
2x
Tam na nebesích
mají ze mne smích
ºe k posteli mne

Milan Hlavsa / Franti²ek Pánek
Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 3.)

Pro£ bych chodil na vojnu
velmi bych se divil
do prdele
do horoucích
do horoucích kdyby pekel
nesta£il mi civil

✦ Podél zdi a doleva

Milan Hlavsa / Ivan Wernisch
P·lno£ní my² (1985, 7.)

Podél zdi a doleva 3x
Pach otrub slábne
zvedá se v prach
pach otrub slábne
do ve£era je dlouho
Podél zdi a doleva...
Pach otrub slábne
zvedá se v prach
pach otrub slábne
do ve£era je dlouho
Aº k tomu domu tam
k zasutým zasutým zahradám
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✷

✦ Podivuhodný mandarin

✦ Prasinec

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Milan Hlavsa / Ivan Wernisch

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 7.)

Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 2.)

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,

8.)

✸

I jali se poltiti

Bez oh¬· je underground (1992, 6.)

na kusy roztrhali
rozv¥²ovali st°eva

Po celý ºivot bude²

olizovali mastné prsty

roztahovat klín

zbytek hodili ps·m

aby v n¥j ve²el

kvíkají ve°eje

podivuhodný mandarin

✦ Pr²í pr²í

Bude² sv·j ²at ²ít
z marností a z vin
: touºit jen aby p°i²el

✸:
✷:

touºit jen bude² aby p°i²el
hledat bude² kde je

✷✎✸✍
✍✷✎
✁✸✎
✷

podivuhodný mandarin
A v hlav¥ hukot krve
a v o£ích no£ní stín

❀✸ : hledat bude² kde je
✷ : touºit jen bude² aby p°i²el

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 13.)
Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 6.)

Pr²í pr²í pr²í

✷✎
✁✸✎

podivuhodný mandarin

víc neºli se slu²í
¤ábel mi sedí na du²i
Mlha se sedla za okna
po celém m¥st¥ je tma

Mnohokrát si bude² chtít

je konec nebo se mi to jen zdá

pustit plyn
ºe zas to nebyl

Slunce mrtvé stojí

podivuhodný mandarin

stra²idla se rojí
v²ichni se bojí

Aº vy£erpá² se v £ty°icítce
a bude² celá hin

Po nebi jde hrozný tvor

pozná² ºe ºivot je jen

je to lepra nebo mor

boºí mlýn

vlci jdou z hor

✦ Podvlíka£ky
Milan Hlavsa / Christian Morgenstern, p°eklad Josef Hir²al
P·lno£ní my² (1985, 5.)
Podvlíka£ky blaho cítí
mohou-li si v slunci vlát

I elekt°ina p°estala svítit
a plyn nechce od sirky chytit
: vrány se rozk°i£ely smíchy

✷:

2x

✷②
❬ ②❪

Pr²í pr²í pr²í
víc neºli se slu²í
¤ábel mi sedí na du²i

a zbavený v²ech chmur bytí

Bez blamáºe bez nesnáze

✦ P·lno£ní my²

sluºby kterou konají

Milan Hlavsa / Christian Morgenstern, p°e-

radostn¥ se na provaze

klad Josef Hir²al

vlastní já zas proºívat

jako plachta vzdouvají
P·lno£ní my² (1985, 1.)
K jejich sláv¥ nezatají
nic kdo by je maloval

Kdyº k p·lnoci d·m nebes jest

nejv¥rn¥j²í kv¥t v nich mají

bez m¥síce beze hv¥zd

jaro léto a tak dál

2x

Nejv¥rn¥j²í kv¥t v nich mají

Dvanáctkrát b¥ºí jím v svou skrý²

jaro léto a tak dál

p·lno£ní my²

4x

2x

2x

Píská mi malou tlami£kou
ve snách pekelný herky °vou
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a není pot°eba více sv¥dk·

2x

rouhal ses po°ádku sv¥ta
Sv·j úkol splní v²ak tím spí²

a slova tvá a £iny tvé

p·lno£ní my²

nepot°ebujeme lásku

2x

a slepých kte°íº vidí
nepot°ebujeme uzdravených

Její pán velký bílý duch

je klid a po°ádek impéria

práv¥ té noci zm¥nil vzduch

p°edn¥j²í kn¥ºím i lidu

2x
Uk°iºovat
Je mu hej d·m st°eºí jak ví²

✦ Rosie Rottencrotch

p·lno£ní my²
2x

✦ Ranní ptá£e

Milan Hlavsa / Paul Wilson
Muº bez u²í (1969 - 1972, 5.)

Milan Hlavsa / Egon Bondy

✷

(anglický zp¥v)

Do lesí£ka na £ekanou (1973, 5.)

✦ Rozvaha neu²kodí ani ku°eti

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,

12.)

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Ranní ptá£e dál doská£e
nakopnu ho aº zaplá£e

Co znamená vésti kon¥ (1981, 8.)

4x

✦ Reprise

Lidi mají dv¥ nohy a ptáci taky

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

a ptáci taky

oba máme dv¥ nohy a ptáci taky
oba máme rodiny a ptáci taky
oba máme starosti a ptáci taky
2x

Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 7.)
Bu¤ zdráv a ptáci taky
Nepot°ebujeme krále

✦ Ruka / Co zde sním a co vypiju

v ustanovení °ímského impéria
dost je nám Pilát hejtmanem
a klid v zemi klid
nepot°ebujeme krále

Milan Hlavsa / Ivan Wernisch, Karel Hynek

chudého na oslátku

Mácha

lid oblouzn¥ný tvým slovem
o lásce k bliºnímu

P·lno£ní my² (1985, 2.)

nepot°ebujeme uzdravených
klid v zemi klid impéria

Po stole popolézá ruka

a Pilát je nám hejtmanem

uskakuje stranou

rouhá² se nejvy²²ím kn¥ºím

obrací se na h°bet

za syna z rodu Davidovaza

má bílé b°icho

krále ºid· se staví²

napuchlé m¥kké bílé b°icho

a bou°í² lid

jejích p¥t noºek se ²kube

bude² popraven s lotry

je po ní

a £iny tvé zapomenuty budou
i slova tvá

Co zde sním a co zde vypiju

jako na zlo£in se zapomíná

to jediné je co ve sv¥t¥ uºiju

nebo´ rouhá² se ustanovením

a co po smrti mé tady z·stane

sv¥tským klidu impéria

b·h nebo £ert ví kdo to dostane

ku posm¥chu vystavíme tebe

Jeºí²i Nazaretský králi ºidovský

✦ R·ºe a mrtví

rouhal ses po°ádku sv¥ta a kn¥ºím

Milan Hlavsa / William Shakespeare

v purpuru s korunou trnovou
na výstrahu pokolením p°í²tím

za chudého krále na oslátku
za beránka boºího ses vydával
za mesiá²e jenº p°ijíti má
za Eliá²e

✷
✸

jsou se£teny skutky tvoje
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Muº bez u²í (1969 - 1972, 12.)
Do lesí£ka na £ekanou (1973, 9.)
Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 4.)

✦ Slovo má na buben

Chodba byla vysázená
bílým modrým a £erným mramorem
na kaºdé dlaºdici stál v pozoru mrtvý
a £ekal aº vyrazí na slunci £erve¬
Hmyz v k·ºi
hmyz ve vlasech
hmyz v krvi
Ke°e r·ºí vysát z ní £erve¬ ohnuté
ochutnávaly zem £ekající zele¬ chvojí
ty které jiº do£kaly se
vzdychaly p°et¥ºkou slastí
Hmyz v k·ºi
hmyz ve vlasech
hmyz v krvi
Le£ kde má vzít slunce £erve¬
kdyº v krvi hmyz
a v kaºdém prameni v °ece na zdi
hrob¥ mrtví stojí
a slz noci se dovolává jen tupý vítr
Hmyz v k·ºi
hmyz ve vlasech
hmyz v krvi

✦ Samson

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
Co znamená vésti kon¥ (1981, 3.)

Samson
probu¤ se
Samsone silnej bu¤
Samsone Samsone
kreténi na padr´

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Co znamená vésti kon¥ (1981, 2.)

e£i lezou po zemi létají
°e£i ze st°ev vyzobat
prokletí do v¥tru Sen
ot£ená² ze¤
buben na druhou dobu
na první na ob¥ stejn¥
jsi-li na nebesích strom
pak jablka tvá °e£
na buben na t¥ºkou dobu na ob¥
bez taktu sypou brambory sem
Posv¥cená jsou jména v¥cí
p°íj¤ království nic naplat
bu¤ v·le hrát si pro sebe
na t¥ºkou dobu na druhou
na ob¥
buben prokopnout
Strom sta£í zpívat v¥trem
na zemi jako na nebi
chléb je vedlej²í
syp nám dnes na buben brambory
na druhou na první na t¥ºkou dobu
Budiº slovo me£
slovo láska
budiº k ni£emu slova na²e
budiº buben kone£n¥ prokopnutej
budiº bez bubnu budoucí pokolení
bu¤ níº bu¤ vý²
slova na buben se sypou
do sklepa vezdej²ího

✦ Sociáln¥ blízcí

Ve vlasech tvejch
se zdcadlí celej v¥k
vop°i se vo sloupy
vyplivni v²echen vztek
Samsone Samsone
skute£nost nasládlá

Milan Hlavsa / -

Kolejnice duní (1977 - 1982, 6.)
(instrumentální)

Samsone Samsone
masky padaj do d¥r

✦ Spofa blues

Samsone Samsone
gury nevnímaj
nesly²ej vohluchly
nete£nost zasmrádla

Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 10.)

✦ Slavná Nemesis
Milan Hlavsa / -

Jak bude po smrti (1979, 2.)
(instrumentální)

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Amitriptilin Thioridazin
Dormogen Meprobamat
Nitrazepan Diazepan
t°i dvanáctky a t°i rumy
Encephabol Lipovitan
v malé dávce je vºdy vítán
Od p·l osmé v²echno beru
na intervaly neseru
ale po p·lnoci p°eci
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zp°eházím zas v²echny v¥ci
a beru te¤
Encephabol Lipovitan
t°i dvanáctky a t°i rumy
Nitrazepan Diazepan
Dormogen Meprobamat
Amitriptilin Thioridazin

p°ijde a
spadla klec
Se smrtí vstávám
se smrtí usínám
tu²ím ºe v tom nejsem sám
tisíce mlad²ích
jsou na tom zrovna tak
m·ºem asi £ekat jenom na zázrak

Pak teprv do postele dorazím

Song of Fafejta Bird About
✦TwoTheUnearthly
Worlds

✦ el pro krev

Milan Hlavsa / V¥ra Jirousová, p°eklad Paul
Wilson

Milan Hlavsa / Ivan Wernisch
Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 1.)
Chvíli p°ihlíºel
jak se bourá v·l
sám zkusil palicí
rozbít oko
potom ho polili
p°i splachování dvora
nasral se a ²el
Ta jeho
£ekala se seslí
v pr·jezdu za vraty
popadla plechovku
blb£e
kde ses coural
chlemtala krev
ani nevylovila
mouchy
Ot°ela pysky
rukávem ºupanu
a umírn¥n¥ dodala
tak milá£ku
to bylo naposled
to si pamatuj

✦ patná v¥c
Milan Hlavsa / Egon Bondy
Hov¥zí poráºka (1983 - 1984, 8.)
Je stra²nej £as
je stra²nej den
U Slunc·
v p·lnoc prom¥n¥n
2x
Blbouni mladí
potichu housli£ky ladí
blbouni sta°í
v drahejch podnicích pa°í
2x
Kostlivec
²patná v¥c

Muº bez u²í (1969 - 1972, 6.)
There is white snow
there is white wet grass
there is a blue sky
and a blue river
it wanders down
through the valley to the sea
the Fafejta bird nests on the rock
to the wind and the stars
to the quakelund forest he sings
My darling has a little velvet snout
she sits on the bank
of the underground river
the sun and the moon
want to make love to her
they do not rice
they do not set
night and day they ply the heavens
above her head
The green fruits
on the green trees
and unable to ripen in
this brutal turmoil
the Fafejta bird
is a gallant hero
red heads roll down the hill
from their gullets
comes a terrible rear
the gnashing of teeth
and dung pit
the Fafejta bird likes to sing
after battle
My lover has a little velvet mouth
she sits on the sidewalk
in an underground city
the sun and the moon
will not get her
we will make love on the square
beneath a large feather bed
day and night
the birds of happines
swim through the heavens
above our heads
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✦

✦

The Universe Symphony And
Melody About Plastic Doctor (Part
1)

The Sun (fragment)

Milan Hlavsa / Michal Jernek
Muº bez u²í (1969 - 1972, 4.)

I see the rst sun beam
get out everybody
I see the sun above horizon
get out everybody
the sun is up
sunshine 2x
All the stupid brains
are in the sun
our great notion lives
in velvet underground
Fafejta bird sings for us
Fafejta bird sings
Poj¤te celý den budem spát
bledí a nazí
bílá t¥la
p°ikryjem purpurem pe°í
Dlouhými £ernými vlasy
si ovinem hlavy
Fafejta pták nám bude zpívat
aº usnem pod k°ídly
Fafejta bird sings for us
Fafejta bird sings

✦

The Tyger

Milan Hlavsa / Ji°í Kolá°
Muº bez u²í (1969 - 1972, 14.)

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
could frame thy fearful symmetry
In what distant deeps or skies
burnt the re or thine eyes...
... (svahil²tina)
Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
dare frame thy fearful symmetry
3x

Milan Hlavsa / Michal Jernek
Muº bez u²í (1969 - 1972, 1.)
Are you out of humor
do you have bad time
call on the plastic doctor
ask him to give you good advice
plastic doctor gives advice to you
only more pills and more tubs
I love twenty ve...
Help me doctor help me please
just i need LSD
plastic doctor under drugs
plastic doctor is all right
2x
...
Are you out of humor
do you have bad time
call on the plastic doctor
ask him to give you good advice
plastic doctor gives advice to you
only more pills and more tubs
I love twenty ve...
Help me doctor help me please
just i need LSD
plastic doctor under drugs
plastic doctor is all right
2x
Prokletá Venu²e
odejdi a uº nikdy se nevracej
myslí² ºe jsi bílá
ne bílá je jen cigareta marihuany
a´ ho°í prokletá Venu²e
zapalte ohn¥
za£n¥te malovat
barev a ohn¥ musí být vºdycky moc
Are you out of humor
do you have bad time
call on the plastic doctor
ask him to give you good advice
plastic doctor gives advice to you
only more pills and more tubs
I love twenty ve...
Help me doctor help me please
just i need LSD
plastic doctor under drugs
plastic doctor is all right
2x
Plasti£tí lidé na své pouti
objevují zemi
co jim °íká tato doba
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✦

The Beatles for Plastic People nothing
o rok pozd¥ji léta pán¥ 1966
the kings for Plastic People nothing
hv¥zda v Rhytm and blues
Rolling Stones
for Plastic People nothing
Jimi Hendrix zde zjevil se
jiº stín for Plastic People
av²ak bez t¥la hmataleného
Frank Zappa to je ono
to je vesmíru
ale bohatá du²e podzemí
a to jsou Plastic People

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 16.)
S n¥ºnou opatrností prdím
abych se neposral
v£erej²í den
krom toho ºe jsem m¥l fazolovou polívku
se nevyzna£oval ni£ím
V£era v ned¥li
hrozn¥ m¥ svrb¥lo v prdeli
bylo to od toho
ºe jsem ºral tak mnoho

✦

The Universe Symphony And
Melody About Plastic Doctor (Part
2)

✦

Milan Hlavsa / Michal Jernek

Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 8.)

Are you out of humor
do you have bad time
call on the plastic doctor
ask him to give you good advice
plastic doctor gives advice to you
only more pills and more tubs
I love twenty ve...

Voºralej jak slíva
koukám se do piva
doufám v²ak ºe je²t¥ d°ív
neº dojdu v Pod¥lusy
kalhoty i ko²ili
zas poseru si

✦

Toxika

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Piju pivo ºeru prá²ky
stejn¥ sotva usnout smím
ráno prodám prázdný a²ky
Julie mi helfne s tím

✦

Traktory

Milan Hlavsa / Egon Bondy
Voºralej jak slíva (1973 - 1975, 11.)

Jezdím na traktoru
jezdím nahoru a dol·
jezdím na n¥m kaºdý den
kdepak budu za týden
Já mám ráda traktory
u tej na²í obory
a ty kluci ze stanice
ty jsou rovný jako svíce

Vrátí se

Milan Hlavsa / Milan Nápravník

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
3.)
Jsem ob¥tí vázanosti
toxikomanické
mohlo by to býti k zlosti
ale je to komické

Voºralej jak slíva

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Muº bez u²í (1969 - 1972, 3.)

✦

V£era v ned¥li

Milan Hlavsa / Egon Bondy

P·lno£ní my² (1985, 6.)
Jde vezme cosi z kouta
vezme cosi z kouta
a dá to do kouta
vrátí se
jde
vezme cosi z kouta
nese to z kouta do kouta
a dá to do kouta
vrátí se
jde
vezme cosi z kouta
vezme cosi z kouta
a nese to p°es celou místnost
nese to z kouta do kouta
a dá to do kouta
vrátí se
jde
vezme cosi z kouta
a hodí to do kouta
vrátí se
jde
vezme cosi z kouta
vezme cosi z kouta
a dá to do kouta
vrátí se
jde
vezme cosi z kouta
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nese to z kouta do kouta
a dá to do kouta
vrátí se

✦ Waiting for the man

Velvet Underground / Velvet Underground
Bez oh¬· je underground (1992, 3.)

I'm waiting for my man
twenty-six dollars in my hand
up to Lexington one two ve
feel sick and dirty more dead than alive
I'm waiting for my man
Hey white boy
what you doin' uptown?
hey white boy
you chasin' our women around?
oh pardon me sir
it's the furthest from my mind
I'm just lookin'
for a dear friend of mine
I'm waiting for my man
Here he comes
he's all dressed in black
PR shoes and a big straw hat
he's never early
he's always late
rst thing you learn
is you always gotta wait
I'm waiting for my man
Up to a Brownstone
up three ights of stairs
everybody's pinned
you but nobody cares
he's got the works
gives you sweet taste
ah then you gotta split
because you got no time to taste
I'm waiting for my man
Baby don't you holler darlin'
don't you bawl and shout
I'm feeling good you know
I'm gonna work it on out
I'm feeling good
I'm feeling oh so ne
until tomorrow
but that's just some other time
I'm waiting for my man
Walking home go home

✦ Z kouta do kouta

Milan Hlavsa / Milan Nápravník
P·lno£ní my² (1985, 8.)

Skokem do kouta
skokem z kouta
skokem do kouta
z kouta do kouta
skokem z kouta
£elem skokem
£elem do kouta
skokem z kouta
sklepe se
sklepe se do kouta
£elem skokem z kouta zády
£elem skokem do kouta z kouta
skokem skokem do kouta
£elem p°i£ichne z kouta
skokem zády do kouta
£elem z kouta
z kouta do kouta
z kouta skokem £elem do kouta
sklepe se ochutná
skokem do kouta hekne kýchne
do kouta do kouta
z kouta do kouta
skokem £elem z kouta
zády do kouta
sklepe se £elem
z kouta do kouta
skokem £elem zády p°edem haf
skokem z kouta do kouta
sklepe se do kouta
£elem z kouta
zadem p°i£ichne
skokem do kouta
z kouta skokem
z kouta do kouta
sklepe se £elem
p°i£ichne ochutná
skokem z kouta
skokem do kouta
z kouta do kouta
skokem 2x

✦ Zácpa

Milan Hlavsa / Egon Bondy

Egon Bondy's happy hearts club banned (1974,
2.)
Ach jak m¥ souºí a trýzní
zácpa svou hroznou p°ízní
V b°i²e nosím tvrdej kámen
v m¥chý°i m¥ pálí plamen
St°eva hnijou mi mám dojem
nebo se spekou tím hnojem
Plyny vycházej mi ústy
n¥kdy taky roztok hustý
Ach jak m¥ souºí a trýzní
zácpa svou hroznou p°ízní
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✦ Zh°e²il jsem
Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec
Pa²ijové hry velikono£ní (1978, 6.)
Zh°e²il jsem zradiv krev nevinou
zh°e²il a odcházím za t°icet st°íbrných
za t°icet st°íbrných
dávám ºivot p°edur£ený ke zrad¥
tak bylo psáno u prorok·
tak °ekl mistr v o£ích smrt
kaºdý okamºik blíºe ke zrad¥
on v¥d¥l kam jde ºivot m·j
Jeden z vás m¥ zradí
já jsem ten kdo zradí
odcházím abych se ob¥sil
za t°icet st°íbrných
krev nevinná na mou hlavu
krev nevinnou vykoupit vlastní smrtí
je pozd¥
je zrada smrt
je hr·za smrt
je hr·za proroctví
být p°edur£en ke zrad¥
Petr ke sláv¥
Kristus na k°íº
neponesu k°íº
jen vlastní smrt ku posm¥chu
a odporu za zradu
byl jsem p°edur£en
a zákon se naplnil
Jidá² I²kariotský zradil
a neponesu k°íº
jen smrt za zradu k potup¥
kdo z vás je Jidá²
a kdo Pilát
a koho uk°iºovat
kdo je ta skála
kde stane církev svatá
kdo z vás je Jidá²
a kdo Pilát
a koho uk°iºovat
kdo je ta skála
kde stane církev svatá

zpívá
Na scénu p°ichází prvý
a vraºdí t°etího
jenº vraºdí druhého
jenº vraºdí jeho samého
zpívá
Na scénu p°ichází druhý
a vraºdí prvého
jenº vraºdí t°etího
jenº vraºdí jeho samého
jenº vraºdí prvého
zpívá
Na scénu p°ichází t°etí
a vraºdí druhého
jenº vraºdí prvého
jenº vraºdí jeho samého
jenº vraºdí druhého
jenº vraºdí prvého
zpívá
Na scénu p°ichází prvý
a vraºdí t°etího
jenº vraºdí druhého
jenº vraºdí jeho samého
jenº vraºdí t°etího
jenº vraºdí druhého
jenº vraºdí jeho samého
zpívá
Na scénu p°ichází druhý
a vraºdí prvého
jenº vraºdí t°etího
jenº vraºdí jeho samého
jenº vraºdí prvého
jenº vraºdí t°etího
jenº vraºdí jeho samého
jenº vraºdí prvého
zpívá

Milan Hlavsa / Milan Nápravník

Na scénu p°ichází t°etí
a vraºdí druhého
jenº vraºdí prvého
jenº vraºdí jeho samého
jenº vraºdí druhého
jenº vraºdí prvého
jenº vraºdí jeho samého
jenº vraºdí druhého
jenº vraºdí prvého
zpívá

P·lno£ní my² (1985, 9.)

Zpívá...

✦ Zpívá

Posádková
hudba
Marného Slávy

Na scénu p°ichází prvý
zpívá
Na scénu p°ichází druhý
a vraºdí prvého
zpívá
Na scénu p°ichází t°etí
a vraºdí druhého
jenº vraºdí prvého

32 písní

1990
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
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Ambulance
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Poledne a hlad
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Bumbálkova
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Popelnice
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Clona
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

P°esv¥d£ování
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

erný prapor
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Roleta
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

ervený smích
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Romo Fulnek
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Dekadence
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

esavka h°bitovní
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Demise ú£astníka manifestace
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

S kladivem v ruce
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Divné stavy
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Hrad smrti
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
K £emu?
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Ko£rlande
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Koloto£
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Krysy
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Sá¬kující d¥de£ek
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Svoboda 77
3 ♠
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
ílenství noci
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Vize v bílém
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Vyprahlá zem
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
ivot je cesta ke smrti
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

✦ Svoboda 77

Nev¥sta
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Onanuju s tvým mozkem
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Píse¬ o soudech
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Placatost
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)
Pochod padlých Jidá²·
(Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy)

Posádková hudba Marného Slávy / Posádková
hudba Marného Slávy
Live Karviná (1985, 1.)

✷ Lopezova p°esnídávka (1986, 1.)
✸ Ze sv¥ta násilí a bezpráví (1986, 1.)
Práv¥ m¥ pustili
a stojím p°ed vraty
a nad nima na dve°ích
£tu nápis NVÚ
V práci m¥ poslal vrátný k °editeli
ten hodil na st·l výpov¥¤ a °ekl
takový lidi ºe nem·ºe pot°ebovat
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New York

jó hochu b¥º si n¥kam st¥ºovat

Nikde nikdo

el jsem na pracák
kterej mn¥ vykládal

Oblíkla se do k·ºe

ºe jsem ²lápnul vedle

Píse¬ pro Nico

zamknul si st·l

Podivná je podivná

a s ním i ty posraný Marsky

Tyger

ºe jsem tam byl

(Milan Hlavsa / William Blake)

kv·li svýmu jménu

✦

kv·li svýmu podpisu
e jsem tam byl

All tomorrow's parties

Lou Reed / Lou Reed

kv·li svýmu jménu
kv·li svýmu podpisu

✷

P·lnoc

Live in New York (1989, 10.)
City of hysteria (1991, 7.)

And what costume
shall the poor girl wear

21 písní

to all tomorrow's parties
a hand-me-down dress
2

♠

(Lou Reed / Lou Reed)

♠

City of hysteria
(Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek)
4

❧

2

♠

(Milan Hlavsa / Ji°ina Zemanová)

from who knows where
to all tomorrow's parties
And where will she go
and what shall she do
when midnight comes around
she'll turn once more
to Sunday's clown

(Milan Hlavsa / Michaela N¥mcová)

and cry behind the door
And what costume

♠

Holou p¥stí

shall the poor girl wear
to all tomorrow's parties

(Milan Hlavsa / P·lnoc)

♠

I sweep but don't clean
(Milan Hlavsa / Ji°ina Zemanová)

why silks and linens
of yesterday's gowns
to all tomorrow's parties

3

❧

6

♠

2

♠

(Milan Hlavsa / Martin Palou²)

(Milan Hlavsa / Petr Lampl)

And what will she do
with Thursday's rags
when Monday comes around
she'll turn once more

(Milan Hlavsa / Martin Palou²)

♠

Konec sv¥ta
(Milan Hlavsa / Ivan Martin Jirous)

♠

Magické noci
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

to Sunday's clown
and cry behind the door
And what costume
shall the poor girl wear
to all tomorrow's parties
for Thursday's child
is Sunday's clown

2

❧

(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

(Milan Hlavsa / Michaela Tichá)

6

♠
♠
♠

(Milan Hlavsa / P·lnoc)

Oni p°ece nev¥d¥j

M·ry

♠

Rány t¥la

ale já to od nich unesu

Muchom·rky bílé

4

(Milan Hlavsa / Michaela Tichá)

a snad i bojí

Kniha noci

❧

P°ízraky

lidi se m¥ straní

Kanárek

3

(Milan Hlavsa / Jan Koubek)

No a tak makám s lopatou

Je to nebezpe£ný

♠

(Milan Hlavsa / Martin Palou²)

pak ²el vedle a na d·kaz toho

Hochu zlatej

6

(Milan Hlavsa / P·lnoc)

Ale on ºe mn¥ v¥°í

Dopis

❧

(Milan Hlavsa / Ji°ina Zemanová)

a tam byl ú°edník

All tomorrow's parties

2

(Milan Hlavsa / P·lnoc)

♠

for whom none will go mourning
A blackened shroud
a hand-me-down gown
of rags and silks a costume
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2

❧

t for one
who sits and cries
for all tomorrow's parties

✦

❀✷ ❀✸ : Odnikud ani jedna zpráva
a schránka je bez dopis· tmavá
£erná a prázdná spí²
hm o dv¥ parta níº

✦

City of hysteria

Milan Hlavsa / Pavel Zají£ek
City of hysteria (1991, 4.)

A time of memories
a time of forgetting
A time of black holes
a time of white walls
A time of madness
a time of mirrors
a time of enchantment
a time of hysteria
City of hysteria 2x
A time before
a time after
A time of blindness
a time of fantasy
A time of dead streets
a time on the edge
A time of desperation
a time of amazement

Hochu zlatej

Milan Hlavsa / Michaela N¥mcová
Live Praha (1989, 4.)
✷ P·lnoc (1990, 8.)
Hochu zlatej
povysko£ a zakokrhej
jako strom v dálce
hochu zlatej
jako strom sám
povysko£ si sám
Samot¥ na h°bet¥
zakokrhej
hochu zlatej sám
jako strom
jako v dálce strom
jako strom v dálce
2x

✦

Holou p¥stí

Milan Hlavsa / P·lnoc
Live Bratislava (1988, 6.)

A time of illusions
a time of life
A time of distant lands
a time of one place
A time of innocence
a time of emptiness
A time of obsessions
a time of perversity

Stojí u zad a bu²í 2x
nikdo se neozve
stojí u zad a bu²í
vítr mu zatím hu£í v u²ích

City of hysteria 4x
ve m¥st¥ hysterie
city of hysteria 2x

Stojí a bu²í
hloup¥ sní
nikdo se neozve 2x

✦

Dopis

Milan Hlavsa / Ji°ina Zemanová

✷
✸
✹

Live Bratislava (1988, 2.)
Live Praha (1989, 11.)
Live in New York (1989, 5.)
P·lnoc (1990, 6.)

Odnikud ani jedna zpráva
a schránka je bez dopis· tmavá
£erná a prázdná spí²
hm o dv¥ parta níº
Jemný sluch £asto klamal se
ºe n¥ºnou hranou ot°el se
a do schránky padá na bílá záda
dopis a zde je jeho opis
2x

2x
Stojí u zad a bezhlav¥ bu²í
stojí u zad a bu²í znovu
nikdo se neozve
bu²í bu²í bu²í do zad
bu²í bu²í znovu
v jednu chvíli se zdá ºe nebu²í
zdá se ºe nebu²í
Stojí nebu²í
asi nebu²í 2x
2x

✦

I sweep but don't clean

Milan Hlavsa / Ji°ina Zemanová
City of hysteria (1991, 9.)

A strand of hair shielding my eyes
no one can see
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❬✹②❪

with a trembling hand
I remove the haze
to awake my troubled eyes

: 2x
4x
6x

✷:
✸:

I am the wind
I sweep but don't clean
I carry the dirt farther away

✦ Kanárek

Milan Hlavsa / Petr Lampl

I am the sun
I am of no use
to blossoming buds
or ripening fruits
at times I peek
from behind the clouds
and shine through myself

✷
✸
✹
✺
✻

I am the rain
my drops will not touch you
for I am the ood

Kanárek um°el
nebo snad chcíp
n¥kdo ho típnul
nebo snad líz

✦ Je to nebezpe£ný

Kanárek um¥l
p°ekrásný písn¥
starý a star²í
neº starý gotický

Milan Hlavsa / Martin Palou²

✷
✸

Live in New York (1989, 6.)
P·lnoc (1990, 4.)
City of hysteria (1991, 1.)

Ty mrtvej kanáre
zazpívej znova
a´ aspo¬ kámo²i
znají ta slova

To co bylo neubylo
stále se mnou z·stává
po minulých ztroskotání
zlý sv¥dectví vydávám

✦ Kniha noci

Milan Hlavsa / Martin Palou²

Na dn¥ °eky starý vraky
a v bahn¥ d·m pro ryby raky
co se stalo pro£ já taky? 2x

✷

✸✍
✁✷✍

Uº si nevzpomínám
je to nebezpe£ný
2x
❀✷ :

2x

❬✸✎❪

✸:

To co bylo neubylo
stále se mnou z·stává
po minulých ztroskotání
zlý sv¥dectví vydávám

❬ ✁✷✎❪

Na dn¥ °eky starý vraky
a v bahn¥ d·m pro ryby raky
co se stalo pro£ já taky? 2x

❬ ✁✷②❪

Uº si nevzpomínám
je to nebezpe£ný

Live Praha (1989, 5.)
P·lnoc (1990, 7.)

Kdyº do tmy den padá
rodí se £as
kterej ze sn·
má p°íb¥h· vás

Do stejný prej £lov¥k °eky
nikdy dvakrát nevstoupí
kdo v²ak na dn¥ vid¥l vraky
tudle moudrost nekoupí
Sedím v bahn¥ t°e²tím zraky
❀✷ : pla²ím ryby a honím raky
✸ : pla²ím ryby a lovim raky
co se stalo pro£ já taky? 2x

Live Bratislava (1988, 4.)
Live Praha (1989, 3.)
Live Praha (1989, 12.)
Live in New York (1989, 4.)
P·lnoc (1990, 3.)
City of hysteria (1991, 8.)

Prastarý klubko
se zvolna otá£í
vlákno je tenký
zav°i o£i
Knihou noci prochází²
do jejích stran vstupuje²
v¥°í² ºe i p°íb¥h tv·j
v tý knize je zapsán téº
Má² ale trochu strach
ºe tu sebe nenajde²
ºe mezi slovy zabloudí²
a nikdy uº ven nevyjde²
Na pouti dlouhý mezi stíny
du²e hledá vlastní v·ni
trochu se trápí pak sm¥je zas
stále b¥ºí p°íb¥h· £as
te² v¥tu za v¥tou
sly²í² hlas jak vypráví
na minulost staletou
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✷✁✸✎
✁✸✎
✁✷✎

vzpomíná² ºe v du²i tkví
Kdo si byl to nejsi ty
co má² v sob¥ za²itý
hmatá² prsty pam¥ti
do jeskyn¥ bezedný
Kdyº za tmy den vstává
umírá £as
d¥ravá je hlava
rozpad se vás
P°íb¥h· noci
co du²i má²
nad nima and¥l
drºí te¤ stráº

✦ Konec sv¥ta

Milan Hlavsa / Ivan Martin Jirous
City of hysteria (1991, 2.)

Posp¥²te posp¥²te sny
a zahalte moji tvá°
p°ed mrtvým stínem noci
posp¥²te posp¥²te sny

to je tam
2x

✦ Muchom·rky bílé
Milan Hlavsa / Egon Bondy
Live Praha (1989, 14.)

✷ City of hysteria (1991, 11.)
lov¥k ze zoufalství
snadno pomate se
muchom·rky bílé
budu sbírat v lese
Muchom·rky bílé
b¥lej²í neº sn¥hy
sním je k ukojení
své pot°eby n¥hy
Neprocitnu tady
aº na jiným sv¥t¥
muchom·rky bílé
budu sbírat v lét¥
: 2x
Muchom·rky bílé...

Mrtvým dej z hrob· vstát
abych je vid¥l a dotkl se jich
dotkl se jich rozechv¥lí
mrtvým dej z hrob· vstát

✦ M·ry

?? ºivot sv·j
tím co jsem cítil
hr·zou a bolestí
hr·zou kterou jsem cítil

City of hysteria (1991, 10.)

Du²e má je propast £erná
du²e má je propast bezedná
v bezpe£í ve¤te m¥ sny
dokonce sv¥ta dní
Do konce sv¥ta dní 4x

✦ Magické noci
Milan Hlavsa / Egon Bondy
Live in New York (1989, 11.)
Magické noci
po£al £as
Kocha snad z toho
vezme ¤as
magické noci
po£al £as
My ºijeme v Praze
to je tam
kde se jednou zjeví
duch sám
my ºijeme v Praze

Milan Hlavsa / Michaela Tichá

Hr·za m¥ obchází
kaºdi£ké noci
£erný kv¥t vysází
po mých bocích
Prsa mi zakreje
p°ed t¥ºkou dlaní
dlouhý dráp zaryje
do mého spaní
ernými branami
zaplaví du²i mou
?? vranami
jednou m¥ uklová
Krá krá krá

✦ New York

Milan Hlavsa / P·lnoc
Live Praha (1989, 6.)

✷ Live in New York (1989, 12.)
Chodím New Yorkem
snad to není sen
jsem to váºn¥ já
kolem Manhattan
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❬✷②❪

✦ Oblíkla se do k·ºe

Lexington 125
davy lidí na East side

Milan Hlavsa / P·lnoc

hrnu si to po West drive
New York city in the night

✷
✸

Jack Daniel's v liguer store
live sexual show

Live Bratislava (1988, 5.)
Live Praha (1989, 10.)
Live in New York (1989, 9.)

kolem duní rock'n'roll
Oblíkla se do k·ºe

Iggy Pop and Cold Metal

nem·ºe spát
bloudí pustou ulicí

New York city...

a cejtí chlad
Uli£kou v China town
²ine se cadillac

Vzpomíná si na ten sen

v n¥m holka nádherná

kterej se jí zdál
²ahal na ní divnej chlap

moºná je to chlap
: Pluju ve tm¥ barevný

✷:

New York je barevný

jsem z toho paf
za zádama Central Park

✷✎
✎

u postele stál
V tom no£ním sv¥tle p·lno£ním
²áh na ni strach
je²t¥ tu s ní n¥kdo je

New York na m¥ ²áh

jde po stopách

Chodím New Yorkem

Jako by ten divnej chlap

snad to není sen

❀✷ : na k·ºi
✸ : na o£i se

jsem to váºn¥ já
kolem Manhattan

vylez ze sna ven
se lepí tma
lepí tma

uº aby byl den
New York city...
V noci vládnou sv¥tu jiný zákony

✦ Nikde nikdo
Milan Hlavsa / Ji°ina Zemanová

skute£nost a sen jsou tu smíchaný
4x
Musí² odsud utéct pry£
n¥kam ke slunci

✷
✸
✹
✺
✻

Live Bratislava (1988, 3.)

vysmeknout se z hr·z

Live Praha (1989, 2.)

z moci p·lnoci

Live Praha (1989, 13.)
Live in New York (1989, 3.)

Po t¥le ti te£e pot

P·lnoc (1990, 2.)

chybí ti vzduch

City of hysteria (1991, 3.)

jde po tob¥ divnej chlap
stahuje se kruh

Poslouchá kdy jeho kroky
roz°íznou ticho

A kde v²ichni lidi jsou

na dv¥ p·le

a´ nám pomoc jdou

je skoro ráno

na záda mi dejchá smrt
°vu nocí zlou

Nikde nikdo
Divnej chlap je blíº a blíº
Jen vlo£ky sn¥hu rozpustile létají

blejská se n·º

poslední stopy chodc· no£ních hltají

um¥t se tak probudit
nestihnu to uº

Poslouchám písním
v napjaté tísni

V noci vládnou sv¥tu jiný zákony

snaºím se citem upnout

skute£nost a sen jsou tu smíchaný

bosou nohou dupnout

2x

Jen vlo£ky sn¥hu rozpustile létají

✦ Píse¬ pro Nico

poslední stopy chodc· no£ních hltají

Milan Hlavsa / Martin Palou²

Dupnout si do noty

✷
✸
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Live Praha (1989, 7.)
Live in New York (1989, 7.)
P·lnoc (1990, 9.)

✸✍
✁✷✍

✦ P°ízraky

✹ City of hysteria (1991, 5.)
Na²eptává ti do u²í
slova co du²i zahlu²í
otev°i svýho t¥la klec
na to se hodí jedna v¥c
Je to v¥c která ud¥lá
malinký dve°e do t¥la
vstoupnu do tvýho v¥domí
barevný sv¥tlo prom¥ní
Dve°ma vejde du²e ven
houpat ji bude modrej sen
zelenej den oh¬ová noc
ta v¥c má stra²nou moc
Gumový zr·dy do dáli jdou
brodí² se °ekou lepkavou
sklen¥nou cestou ºene t¥ bi£
dech v¥ci fouk t¥lo je pry£

Milan Hlavsa / Michaela Tichá
Live Praha (1989, 9.)
M¥stem a pustinou
p°ízraky nás ºenou
máme je za sebou
jdem cestou necestou
Na zádech jejich dech
sná²ej se na k°ídlech
¤ábelskej je to v¥k
jenom te¤ nemít pech
M·ºe to kamení
pov¥t°í havrany
kéº p°ijde svítání
co m·ry zahání
2x

✦ Rány t¥la

Hledá² dve°e chce² do nich vlízt
na u²i úto£í jemnej svist
za sv¥tem bd¥ní £íhá nic
rub v¥ci ply² drsnej má líc

✦ Podivná je podivná
Milan Hlavsa / Jan Koubek

✷
✸
✹
✺
✻

Live Bratislava (1988, 1.)
Live Praha (1989, 1.)
Live in New York (1989, 2.)
Sanitka pro Rumunsko (1989, 3.)
P·lnoc (1990, 1.)
City of hysteria (1991, 6.)

Podivné
podivná
podivné
podivná

je
je
je
je

to
to
to
to

klekání
výstraha
zvolání
náv²t¥va

Podivné je to setkání
podivné je to vítání
podivní jsou to p°átelé
podivná zdám se být i já
Podivná je podivná 4x
Podivná je to hostina
podivné je to ml£ení
podivná je to náhoda
podivné je to zachv¥ní
Podivná je to tesknota
podivná je to d°ímota
podivné je to zaklení
pro£ to musím být zrovna já
Podivná je podivná 4x

Milan Hlavsa / P·lnoc
Live Praha (1989, 8.)
istá jak smrt
£istá jak dým
z hlouby své du²e
jen prosit smí
Zbavit se pout
okovy zout
m·j £as je krátký
Zhoubná jak smrt
zhoubná jak dým
nev¥d¥t pro£
nev¥d¥t s kým
Hledám sv¥tlo
pot°ebuju ºár
m·j £as je krátký
Bolej t¥ rány t¥la
tak tohle ºe jsi cht¥la
zná² jenom n¥hu a strach
lesní poºár p°ekro£il práh
2x
Vst°ícná jak stín
vst°ícná jak dech
tak aspo¬ vzpomínat
chvíli m¥ nech
Sama se vrátím 2x
m·j £as je krátký
Tichá jak stín
tichá jak dech
má ústa jsou jen
ho°ící mech
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Ohe¬ se blíºí
o£i se klíºí
m·j £as je krátký

jeho hr·zy stra²livé
kdo je sev°el v p¥sti své
A kdy hv¥zdy vrhaly st°ely
spokojen byl s dílem svým
je snad tv·rce beránk·
i stvo°itelem tvým

Bolej t¥ rány t¥la
tak tohle ºe jsi cht¥la
zná² jenom n¥hu a strach
lesní poºár p°ekro£il práh
2x

Tyg°e tyg°e ohnivou
zá°í² svítí² lesní tmou
kdo ten nesmrtelník byl
jenº z ní ti soum¥r setrojil

✦ Tyger

Milan Hlavsa / William Blake

✷

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night

Live in New York (1989, 8.)
P·lnoc (1990, 5.)

: Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
could frame thy fearful symmetry

❬✷✎❪

In what distant deeps or skies
burnt the re or thine eyes
on what wings dare he aspire
what the hand dare seize the re

❬✷✎❪

And what shoulder and what art
could twist the sinews of thy heart
and when thy heart began to beat
what dread hand and what dread feet

❬✷✎❪

What the hammer what the chain
in what furnace was thy brain
and what anvil what dread grasp
dare its deadly terrors claps

❬✷✎❪

When the stars threw down their spears
and what'd heaven with their tears
did he smile his work to see
did ho who made the lamb make thee

❬✷✎❪

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
dare frame thy fearful symmetry

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Tyg°e tyg°e ohnivou
zá°í² svítí² lesní tmou
kdo ten nesmrtelník byl
jenº z ní ti soum¥r setrojil
V kterých hlubinách £i nebesích
ho°el ohe¬ v o£ích tvých
kdo opováºil vlet se dál
rukou tam ten ohe¬ brát
Kdo v tvém srdci k svalu sval
um¥ním a silou spjal
£í hrozná ruka mohla vzít
srdce kdyº chce jalo bít
Kým byl mozek ukován
v kterou pec byl potom dán

Stará dobrá ru£ní práce
42 písní

1 ,2, 3, 4
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Ani hrdina to nemá snadné
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Bez spolupráce nejsou kolá£e
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Boxeristova uspánka
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Boºí mlýny
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Darebák z Václavského nám¥stí
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Epilogue
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Esta estata
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Iluze
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Já ºeru psy
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Jó m¥ láká cizina
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
Koza
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará
práce)
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dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní
dobrá ru£ní

Kultura ve Vep°ov¥
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Reklamy
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Ku°átka
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Rychlé ²ípy
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Ma£i£ka
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Samba
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Manekýny
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Na hanáckéch hodech
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Na skob¥
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Náv²t¥va
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Nová v¥c
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Nový za£átek
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
OK Band
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Ond°ejovka
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Pod hladinou
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Siréna
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Sm·la
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Smutná ned¥le
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
t¥stí v ne²t¥stí
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
ava
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Trpaslíci
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Ve£e°e u nás
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Vitana punk
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Vojáci
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

mox

Práska£
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Primá° Petrºela
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)
Prologue
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

12 písní

♠

Atentát
(Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil Pa²t¥ka)

♠

Bryndza
(Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil Pa²t¥ka)

♠

Protekce
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Cestou z kr£my
(Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil Pa²t¥ka)

P°ijedu si pro tebe
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Come on
(Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil Pa²t¥ka)

Rége
(Stará dobrá ru£ní práce / Stará dobrá ru£ní
práce)

Enofa
(Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil Pa²t¥ka)

♠
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♠

Hlupák váhá
2♠
(mox / Kamil Pa²t¥ka)
♠
Inotaj
(mox / Kamil Pa²t¥ka)
Jano mo£í z balkona
(Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil Pa²t¥ka)
♠
Krá©ovský bál
(mox / Kamil Pa²t¥ka)
ipková Ruºenka
2♠
(mox / Kamil Pa²t¥ka)
Underground
2♠
(mox / Kamil Pa²t¥ka)
♠
Ve£er
(Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil Pa²t¥ka)

✦ Atentát

Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil
Pa²t¥ka
Demo (1985, 3.)

Kúpil som si dve krásy
hlavu ti chcem prerazi´
zohnal som si dynamit
netreba ti dlho ºi´
?? dám ti do pitia
??
celému dám vedie´ svetu
bombu dám ti za roletu
Láska s názvom pu²ný prach
rozmetá ´a po stenách
2x

✦ Bryndza

Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil
Pa²t¥ka
Demo (1985, 4.)

Býva £erstvá v máji
cítim ºe som v raji
bryndza prekrásny je dar
drºí objem ba aj tvar
Uº sa te²ím na tú silu
bryndza moja
ke¤ ´a pojem potom sa ma
v²etci boja
Za geletu bryndze dám si
nech mi husto rastú vlasy
ako správny Slová£isko
spracujem jej za vandlisko

Uº sa te²ím na tú silu
bryndza moja
ke¤ ´a pojem potom sa ma
v²etci boja
2x

✦ Cestou z kr£my

Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil
Pa²t¥ka
Demo (1985, 6.)

Pri pol deci
povieme si v²etko
prisadne k nám
jeden starý dedko
Po ¤al²om sa jazyk
trochu motá
vedomie je druhé
prvota je hmota
Ke¤ sme v£era
z kr£my i²li domov
Fero kamo²
povedal mi toto
Jano je atrapa
buran a ropucha
chuligán jarabák
lotor lump pa£maga
rypák srab ropucha
sopliak vred mrcina
paskuda pandrava
odkundes humusák
drevo hnis pahltník
kanec drúk nemravník
junec k¯£ kone£ník
chlastachr£ pi´ri´
´u´mák t¨k zurvalec
magor mlok ²ialenec
svi¬a pysk ¬umorúk
zmija zdrap vagabund
ciciak cap hovädo
chumaj kô¬ hebedo
mr©a hlien pandero
²a²o kvas makarón
debil hmyz kikimor
zebra bzdoch výtrsok
trkvas kvázi idiot
musím ís´ ple²ti´ mo£
Toto v²etko povedal mi v£era
Fero ktorý slová nevyberá

✦ Come on

Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil
Pa²t¥ka
Demo (1985, 2.)

Come on baby come on
heavy metal hrávam
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shut up baby shut up
volám pri tom top top
Kiss me baby quickly
dám ti kúsok z cvikly
cvikla to je fasa
preberie aj prasa

hlupák váhá
ale ºivot utíká
hlupák váhá dál
2x

✦ Inotaj

Baby baby baby baby 3x
v²ak ja vás mám v²ecky rád
Come on baby come on
heavy metal hrávam
show me baby body
v²ak má² sexi vnady
Baby baby baby baby...

mox / Kamil Pa²t¥ka
Live Tren£ín (1984, 2.)
Ráno ke¤ si varím £aj
napadne ma inotaj
inotaj je zákerná
nev©údna no nádherná

✦ Enofa

Príde zrazu príde ticho
aby neru²ila ticho
oni £o sú na stole
v polohe £i v pozore

Demo (1985, 7.)

Inotaj mi nedá spa´
ráno chcel som skoro vsta´
príde ku mne pod balkón
nocou po£u´ jasný tón

Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil
Pa²t¥ka

Ke¤ sa blíºi diev£ina
zdá sa krásnou krajina
Ked zahorá ranné zore
bývam ja uº vºdycky hore
spoza hory výnde slnco
nech zahorí tebe srdco
Enofa
Enofa
Enofa
Enofa

lúbim ´a jak ma´
modré z neba chcem ti da´
ty si moje v²ecko
chcem ma´ s tebú decko

Ked zahorá ve£er zore
ja som e²te stále hore
za tú horu zánde slnco

✦ Hlupák váhá

Inotaj je u m¬a vºdy
vºdy ke¤ príde ma podráºdi
inotaj je zákerná
nev©údna no nádherná
??
Príde ako drobná la¬
nehanbím sa vôbec za¬
uº mi je to celkom fuk
ve¤ nerobím ºiaden hluk
Inotaj ty hinotaj
zaºenú ma po pytaj
a ke¤ ti ma nedajú
tak zostane² na ocot

✦ Krá©ovský bál

mox / Kamil Pa²t¥ka

mox / Kamil Pa²t¥ka

Live Tren£ín (1984, 1.)

✷ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 18.)

Live Tren£ín (1984, 3.)

Kdyº ti svoje záda ²t¥stí ukáºe
náladu má² mizernou
t¥ºko se ti hledá trocha kuráºe
z·stane² stát jako sloup

Na krá©ovskom bále
hviezdy ºiaria v sále
cvi£il kocúr s ma£i£kou
dávno nie je v sále

Kdyº má² kamaráda a on t¥ podrazí
z·stane² stát jako sloup
tehdy jeho zrada v srdci zamrazí
z·stane² stát jako sloup

Tancoval tancoval ma£ací krá©
ma£acej krá©ovnej na nôºku vstal
pristúpil len tro²ka nôºku ma£i£i£ky
zaºiarili pred ¬ou v²etky hviezdi£ky

Hlupák váhá
ale ºivot uhání
hlupák váhá
ztrácí ºivot £ekáním

Au to bolí 2x
au to stra²ne bolí
au to bolí 3x
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Na krá©ovskom bále
hviezdy ºiaria v sále
cvi£il kocúr s ma£i£kou
dávno nie je v sále
Od mami uná²al ma£ací krá©
ma£acej krá©ovnej muºom sa stal
Ou ou ou ou tancova´ chcel stále
jaj to chutí 6x

Hrávam rád underground
celý de¬ na kastról si iba hrám
mama vraví len hraj nedaj sa len hraj
bude to slovenský underground
Hudby sa nevzdám underground zahrám
bez neho ºi´ nemôºem viac
len si ho hrám celý de¬
ten krásny slovenský underground
Bude to ²moxovský underground

✦ ipková Ruºenka

✦ Ve£er

Live Tren£ín (1984, 5.)
20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 20.)

Demo (1985, 5.)

Kamil Pa²t¥ka, Peter Machunka / Kamil
Pa²t¥ka

mox / Kamil Pa²t¥ka

✷

ípková Ruºenka
zaspala naveky
kde je ten princ
£o ju zo spánku zobudí

Ke¤ si ve£er slnko sadá
vravieva ºe ma má rada
ja v²ak na tie re£i nedám
draho svoje city predám 2x

ípková Ruºenka
upadla do kómy
ípková Ruºenka
zobu¤ sa nestvrdni

Ke¤ si ve£er slnko sadá
alkoholik domov h©adá
doma tichá ºena mladá
£aká city má ho rada 2x

ípková Ruºenka
tuhá je bezduchá
netvor jed smrtiaci
naliali jej do ucha

Moje nervy nie sú lacné
v bare ¤al²iu f©a²u na£nem
2x

ípková Ruºenka
umrela do£ista
starý krá© s krá©ovnou
pohreb jej prichystá
ípková Ruºenka
ºijeme v dvadsiatom storo£í
ípková Ruºenka
kto sa dnes za tebou oto£í
ípková Ruºenka
ºivot je skuto£ne surový
ípková Ruºenka
ktoºe by bozkával m¯tvoly
ípková Ruºenka
??
ípková Ruºenka
£as beºí ty sa tu rozkladá²

Ke¤ si ve£er slnko sadá
do izby sa zima vkráda
básnik za hrs´ balád skladá
uº smr´ ²ípi ºena mladá 2x
Moje city nie sú lacné
v bare ¤al²iu f©a²u na£nem
moje nervy nie sú grátis
dám si na ne ve©ký gin-ss
Ciao amore amore mia
everybody lives in ??
Moje nervy nie sú grátis
dám si na ne ve©ký gin-ss
moje nervy nie sú lacné
v bare ¤al²iu f©a²u na£nem
moje nervy nie sú grátis

ípková Ruºenka
na£o dnes odhá¬a´ netvora
ípková Ruºenka
ke¤ ty si rozko²ná m¯tvola

✦ Underground

mox / Kamil Pa²t¥ka

✷

Live Tren£ín (1984, 4.)
20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 19.)

The Hever and Vazelína
5 písní

ervený vejloºky
(Miroslav Skalický / Miroslav Skalický)
Kombajné°i
(Miroslav Skalický / Miroslav Skalický)
Samopal
(Miroslav Skalický / Miroslav Skalický)
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♠
♠
♠

Tesil
(Miroslav Skalický / Miroslav Skalický)

♠

Tesilová verbeº
(Miroslav Skalický / Miroslav Skalický)

♠

✦ ervený vejloºky
Miroslav Skalický / Miroslav Skalický
Live Hráde£ek (1977, 5.)

tak nám nasrali
Zeleným antonem
nás spoutaný vezli
deset jich hlídalo
aby sme nezmizli
Dali nás do rukou
p°edsedy z Berlína
ten by moh jít soudit
tak my²i do mlýna

Neboj se fízlák·
rudejch vejloºek
ti jsou hrozn¥ silní
kdyº maj vobu²ek

Prokurátor navrh
vysoký tresty
který v²echny schválil
nep°ijal protesty

erný vejloºky
s jednou hv¥zdi£kou
koºený vobu²ky
s rudou ma²li£kou

Nic jsme netu²ili
ºe takhle dopadnem
kdyº jsme se p°esv¥d£ili
ºe si taky uºijem

ervenejch vejloºkek
t¥ch se nesmí² bát
i kdyº maj vobu²ek
musí² na n¥ srát

Jednou nám musí pustit
kdyº nás zav°eli
pak budem pokra£ovat
to co jsme za£ali

Zelený tesilky
rudý vejloºky
to aº usly²í
daj nám do drºky
ervený vejloºky
uº nás vodvád¥j
ty jejich ponoºky
smradem zaván¥j
Je²t¥ neº nás zav°ou
n¥co jim povim
ºe jim ty vejloºky
do hnoje hodim
P°ijel pro m¥ stej²n
s bílím pruhem v·z
vodvez m¥ na sej²n
pendrekový blues
ervený vejloºky
státní bezpe£nost
nemaj nic na práci
s námi maj starost
Okresní prokurátor
do vazby uvrhnul
aby mn¥ nechal vlasy
hned jsem mu navrhl
Pak zapad za mnou katr
v plze¬ský v¥znice
na Borech jsem strávil
dlouhý m¥síce
ervený vejloºky
?? potkali
kdyº jsme n¥co cht¥li

S vejloºkama nejde
mluvit o um¥ní
ty maj svou mund·ru
obu²k· mlácení
Stejn¥ nás zas zav°ou
my s tím po£ítáme
tak si první sloku
znovu zaspíváme
Neboj se fízlák·
rudejch vejloºek
ti jsou stra²n¥ silní
kdyº maj vobu²ek
erný vejloºky
s jednou hv¥zdi£kou
koºený vobu²ky
s rudou ma²li£kou
ervenejch vejloºkek
t¥ch se nesmí² bát
i kdyº maj vobu²ek
musí² na n¥ srát
Zelený tesilky
rudý vejloºky
tohle aº usly²í
daj nám do drºky
ervený vejloºky
uº nás vodvád¥j
ty jejich ponoºky
smradem zaván¥j
Je²t¥ neº nás zav°ou
n¥co jim povim
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ºe jim ty vejloºky
do hnoje hodim

paºba a hlave¬
2x

...

My vám dokáºem
ºe t°i mu²ketý°i
nebyli £ty°i
nýbrº pouze dva

✦ Kombajné°i
Miroslav Skalický / Miroslav Skalický
Live Hráde£ek (1977, 4.)
Zastavil kombajn p°ed hospodou
a ²el se naºrat asi
tam uº sed¥li kombajné°i
a nadávali na po£así
nadávali na vedení
a na ²patný pivní klasy
a na ²patný mejdlo na holení
a na to ºe jim °ídnou vlasy
Dv¥ piva si dají
cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x
Byli to slavní druºstevníci
svalnatí ho²i z vesnice
kdyº p°i²li ?? kombajné°i
p°ivyd¥lat si peníze
Dv¥ piva si dají
cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x
Pomník jim budou stav¥t
i s druºstevní výstavbou
v uniformách na kombajnech
na kombajnech pojedou
Dv¥ piva si dají
cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x
V²ichni m¥li televizi
a v lednici ºrádlo
...
a £etli Rudý právo
Dv¥ piva si dají
cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x

✦ Samopal
Miroslav Skalický / Miroslav Skalický
Live Hráde£ek (1977, 2.)
Samopal se skládá ze £ty° £ástí
jsou to tyto t°i

Samopal se skládá ze £ty° £ástí
jsou to tyto t°i
paºba a hlave¬

✦ Tesil

Miroslav Skalický / Miroslav Skalický
Live Hráde£ek (1977, 1.)

?? jenom kravata
mám praºský ka´ata
tesilky s pukama
ty já mám rád
Jó co bych nosil
kdyº ne sv·j tesil
jó co bych nosil
kdyº ne tesil
I blejzr bílej
byl by mi milej
i blejzr bílej
byl by milej
A botky lakovky
svi²tí mi podpadky
a ka´ky plandavky
ty já mám rád
Jó co bych nosil
kdyº ne sv·j tesil
jó co bych nosil
kdyº ne tesil
I blejzr bílej
byl by mi milej
i blejzr bílej
byl by milej
Mozky maj sraºený
temena ma²t¥ný
rádiovkou chlazený
ty já mám rád
Jó co bych nosil
kdyº ne sv·j tesil
jó co bych nosil
kdyº ne tesil
I blejzr bílej
byl by mi milej
i blejzr bílej
byl by milej
?? kravata
to £um¥j d¥v£ata
jakej jsem dneska blues
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jakej jsem kus

2x

Jó co bych nosil
kdyº ne sv·j tesil
jó co bych nosil
kdyº ne tesil

M·ºu srát na n¥j 2x
skálou chcem se stát

I blejzr bílej
byl by mi milej
i blejzr bílej
byl by milej

Po devíti ka£kách
nakoupili bony
vykoupili v²echny
módní salóny

... (svahil²tina)

✦ Tesilová verbeº

V²echny rajóny
a v²echny salóny
vºdy´ m¥li bony

Live Hráde£ek (1977, 3.)
... (svahil²tina)

Te¤ stojí p°ed Tuzexem
frontu na dºínky
to jim poradily
progresivní maminky

Tesilová verbeº
krá£í na £aje
2x

Jejich maminky
a pivní kvasinky
mají chu´ na dºínky

Na £aje krá£í 2x
tesiloví srá£i

Tesilová verbeº
uº nosí dºíny
nesmíme je míti
za manekýny

Miroslav Skalický / Miroslav Skalický

Ple²atej po°adatel
stojí u dve°í
2x
U dve°í stojí 2x
pohazuje ple²í
Naºehlený puky
tla£ej se dovnit°
2x
Dovnit° se tla£í 2x
tesilový srá£i
Po°adatel £umí
£umí na kvádra
2x
Na kvádra £umí 2x
po°ád tak £umí
Ve vod°enejch dºínsách
p°ichází chuligán
2x
Chuligán vchází 2x
vlasama si hází
Ple²atej po°adatel
na n¥j vysko£il
2x

Za harlekýny
za manekýny
vºdy´ uº nosí dºíny
Po°adatel v dºínsách
s kravatou u krku
ple²í uº nehází
uº nosí paruku
Kukukuruku...
uº nosí paruku
Jenom chuligáni
d¥laj vostudu
no a jak se máte
how do you do 3x
já d¥lám vostudu
Zákazali £aje
zakáºou texasky
v SSM vyfasujou
plynový masky
Masky na pásky
opasky na pásky
na svatí Karásky
... (svahil²tina)

Vysko£il na n¥j 2x
tlu²´och vost°íhanej
Já na ten vá² bordel
klidn¥ m·ºu srát
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Um¥lá hmota

Vymykání
(Otakar Michl / Milan Vopálka)

29 písní

Zb¥silej sv¥t tvýho ºití
(Otakar Michl / Otakar Michl)

Alkohol z vodovodu
(Milan Vopálka, Otakar Michl / Milan Vopálka)
Barbara
(Milan Vopálka, Otakar Michl / Milan Vopálka)
Bílý den
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)

Zimní noc
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
Známej dav
(Um¥lá hmota / Um¥lá hmota)
Znovu zrození
(Otakar Michl / Milan Vopálka)

Brouci
(Milan Vopálka, Otakar Michl / Milan Vopálka)
ernej sen
(Otakar Michl / Ji°í Fiala)
Druhej sv¥t
(Otakar Michl / Milan Vopálka)
Hadí pravda
(Um¥lá hmota / Um¥lá hmota)
Horko
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
Jedna, dva, t°i
(Um¥lá hmota / Um¥lá hmota)
Kací°i rudýho temna
(Um¥lá hmota / Um¥lá hmota)
Karavana
(Otakar Michl / Jind°ich Belant)
Kolob¥h
(Otakar Michl / Otakar Michl)
Konec trilobita
(Otakar Michl / Milan Vopálka)
Léky
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
Milovník
(Um¥lá hmota / Um¥lá hmota)
Mrtví na strun¥, ºiví v rakvi
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
My dva a kn¥z
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
Okamºik vyvrcholení
(Ji°í Fryc / Milan Vopálka)
Po²tovní holubi
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
Slune£ný muº
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
Stíny
(Otakar Michl / Otakar Michl)
ílený v¥ci
(Um¥lá hmota / Milan Vopálka)
TBC
(Otakar Michl / Otakar Michl)
Temný noci
(Otakar Michl / Jind°ich Belant)
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Kapely a nahrávky

Amalgam
Balkanpunk
Clysma 20 litr·
Combo FH
ím h·° tím líp
Day Art Company
Dunaj
E
Elektrobus
F.B.H.
Happyend
K novému b°ehu sv¥t
Katafalk
Kilhets
Lidi jsou lidi
Marno Union
Nechte nás bejt
Odváºní bob°íci
Psí vojáci
Rytmická mládeº
Secret company of little castle
Smí²ený pocity
Starý sen
Stehlík
Svatý Vincent
vehlík
Temelín
T°írychlostní Pepí£ek
Uº jsme doma
V koupeln¥ je b°itva
Velký Plytko²
Velký ºert
eny

Amalgam
Praha

1976 - 1982
1978 - 1981

♠

✦

Clysma 20 litr·
1981

kolník·v byt
Radosti hnití
Dlouhá kráva

♠
❧
♠

1978 - 1981

Demo | 1981

✦

Nahráno:
✂ live 19. kv¥tna 1978. Praha. Nahráno v rámci
6. Praºských jazzových dn·.
✂ live 27. kv¥tna 1979. Praha. Nahráno v rámci
8. Praºských jazzových dn·.
✂ live 15. zá°í 1981. Praha, Bará£nická rychta.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.
Vlastimil Marek  per
Pavel Richter  g
Lubo² Fidler  g
Alexandr Hajdovský  g
Tomá² Zetek  vlc
Jan Mayer  tp
Zden¥k Mack·  z
Mohan Lal  tabla
Ji°í Mazánek  g
Milan Valenta  vln
Emil Pospí²il  g, sit
Ji°í Kohoutek  vla
Ilja Resch  g
1. Výb¥r z koncert· 1978 - 1981

1:00:48

1:00:48

kolník·v byt

Nahráno: 25. a 26. srpna 1984. Praha, soukromé
studio.
Vydáno:
(CD) - Lege Artist, 2005. Vydáno v limitované
edici 33 kus·.
Jan Hýsek  g, voc
Petr Fukan  bg
Michaela Adámková  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Haví°ov

Demo

♠

✦

Líbí se nám ²kolník·v byt 1
V²echno je leº
Líbí se nám ²kolník·v byt 2
Holky z u£¬áku
Líbí se nám ²kolník·v byt 3
Z hospody se vrací Frankie ²kolník
Líbil by se nám ²kolník·v byt
Jsme °ezníci, my máme £as
Líbí se nám ²kolník·v byt 4
Ser na to, Frankie
Zachráníme ²kolník·v byt
Invalidi se rubou
Opev¬ujem ²kolník·v byt
A naser, a naser
Ho°í, uº ho°í ²kolník·v byt
kolník·v byt do tmy zeje!

✦

Demo | 1987
Nahráno: 1986 - 1987.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1989. Vydáno pod
ozna£ením 004 Punk Company Haví°ov.
1.
2.
3.
4.

Balkanpunk
Balkanpunk
Balkanpunk
Balkanpunk

1
2
3
4

0:53
1:44
1:04
1:04

4:45

0:44
4:01
0:33
4:15
0:28
1:57
0:41
1:29
0:34
2:29
0:31
2:40
0:16
1:51
0:40
4:02

27:11

Radosti hnití

Album | 1982 - 1987 / 1994

1987

Demo

1984
1982 - 1987 / 1994
1987

Demo | 1984

Balkanpunk
1986 - 1987

Praha

1982 - 1987

Nahráno: 1982 - 1987.
Vydáno:
(MC) - Lege Artist, 1994. Vydáno jako hudební p°íloha k básnické sbírce Prokletý mráz.
(2CD) - Lege Artist, 2008. Vydáno v limitované edici 20 kus· pod názvem Nostalgi£ník.
Toto vydání vypou²tí píse¬ (1).
Jan Hýsek  g, bg, voc
Petr Fukan  bg, g
Michaela Adámková  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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kolník·v byt
Ranérie
Pr·plach mozku
Víra v barel
ma²otronic
Radosti hnití

27:19
16:34
1:32
20:42
3:54
18:51

1:28:52

✦ Dlouhá kráva

✦ Situace na st°e²e

Demo | 1987

Album | 1986

Nahráno: 1. a 2. srpna 1987. Praha, soukromé
studio.
Vydáno:
(CD) - Lege Artist, 2006. Vydáno v limitované
edici 22 kus·.
Jan Hýsek  ks, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sláva dlouhé krávy
Vy°ezání dlouhé krávy
Pochod dlouhé krávy
Spánek dlouhé krávy
Lovení dlouhé krávy
Hlava dlouhé krávy (Dlouhá kráva)
Requiem dlouhé krávy
Poh°eb dlouhé krávy

Combo FH
❧❧

1974 - 1987

V¥ci
Situace na st°e²e

✦ V¥ci

2:02
3:44
3:42
2:22
4:05
17:20
3:41
8:54

45:50

Nahráno: 1986.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1986.
Daniel Fikejz  ks, voc
Karel E²pandr  g, gsynt, voc
Pavel Ryba  bg
Ivan Dvo°ák  ds
Milan Sládek  fg, per
Petr Venkrbec  sax, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Praha
1980
1986

ím h·° tím líp

Album | 1980

♠

Nahráno: 1980. Studio eskoslovenské televize.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1980.
Daniel Fikejz  ks, voc
Richard Mader  g
Václav Pátek  bg
Tomá² Suchomel  ds
Bo°ivoj Suchý  sax, vlc
Milan Sládek  fg, per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

GUMA-GU
Sedli a jedli
Ouklejí slalom
Juta Targo
ezník zítra nep°ijede
Sen su²ené jahody
Laserová pou´
Koko a Bu£ka
Je za deset minut, pardále
P°iloº ucho
Druhá nejlep²í pasti£ka na my²
Zelený muº
Tam na horách v rákosí
Asi uº to zabalíme, i Josef uº to zavinul

Dnes v noci
Psí hodiná°
Filmy dlouhých záb¥r·
Sluchátka
Mládí vybou°ené
Hm. Hm.. Hm...
Na tvém no£ním stolku p°ibývají
v¥ci
Plány
Vernisáº
Klouºe²
Situace na st°e²e
Soused kope jámu, ale my dva...

1984

Demo

✦ Demo

4:03
3:55
3:29
2:53
3:12
3:00
2:23
3:37
3:16
3:41
3:21
4:23

41:13

Haví°ov
1984

Demo | 1984

Nahráno: 1984.

6:41
5:18
7:02
2:47
3:17
6:06
4:38
2:04
4:46
4:45
2:28
1:48
1:37
2:27

Pavel Keller  r·zné
Miroslav Zvára  r·zné
Bohuslav P¥ni£ka  r·zné
Petr Kubí£ek  r·zné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


55:44
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Chléb se pe£e, t¥sto te£e
Hromy blesky
Jeºí²ova ruka
Rudé právo
S Lucinkou
Sám
Stojím rovn¥
Experimental 1.
Experimental 2.
Experimental 3.
Experimental 4.
Experimental 5.

5:08
7:46
4:10
3:25
5:37
0:48
0:52
6:01
4:19
6:14
3:14
6:58

54:32

Day Art Company
▲

1988

Live Dasnice

✦ Live Dasnice

✦ Dunaj

Album | 1988

?
1988

Live | 1988

Nahráno: live 20. února 1988. Dasnice.
1. ukací píse¬

Dunaj
▲❧
▲▲
❧

1987 - 1998
Live Praha
Dunaj
Live Bratislava
Live Tova£ov
Rosol

✦ Live Praha

14:24

14:24

Brno
1987
1988
1988
1989
1991

Nahráno: lednu - únoru 1988. Praha, studio Budíkov.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1989.
Pavel Fajt  ds, voc
Iva Bittová  per (6,7), voc
Ji°í Kol²ovský  g, voc
Pavel Richter  g
Josef Ost°anský  g
Vladimír Václavek  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

✦ Live Bratislava

Live | 1987

Nahráno: live prosinec 1987. Praha, klub Opatov.
Iva Bittová  voc
Ji°í Kol²ovský  voc
Josef Ost°anský  g
Pavel Richter  g
Vladimír Václavek  bg
Pavel Fajt  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouvertura
Ka²e
Dunaj
Bumerang
V bílém
Rukama
Nek¬uba
Zrcadlový sál
Sen
Doutnám, ale nechytám
Kobylky
Divoká svin¥
Rozto£ená

Ouvertura
Ka²e
Dunaj
V bílém
Bumerang
Sen
Divoká svin¥
Zrcadlový sál
Kobylky
Rukama
Rozto£ená
V £erném

1:42
2:34
3:28
3:14
4:53
3:28
5:10
2:56
2:53
2:53
6:14
2:35
3:52

45:52

1:30
2:30
3:04
4:35
2:55
2:34
2:26
2:47
5:44
3:20
3:47
3:32

38:44

Live | 1988

Nahráno: live 16. °íjna 1988. Bratislava, portová hala Pasienky. Nahráno v rámci festivalu
ertovo Kolo II.
Ji°í Kol²ovský  g, voc
Josef Ost°anský  g
Vladimír Václavek  bg, g, voc
Zden¥k Plachý  ks
Pavel Fajt  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouvertura
Rosol
umilové
Blecha
Tichounce
ivly
Kejvá
Bob°ík strachu

✦ Live Tova£ov

4:09
2:43
4:20
3:34
6:21
3:41
4:01
4:04

32:53

Live | 1989

Nahráno: live 28. ledna 1989. Tova£ov. Nahráno
v rámci festivalu Hudba správných hoch· - Velká
Morava.
Vydáno:
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(*4CD) - Klikoto£ Records, 2004. Vydáno soukrom¥ v po£tu 40 kus· pro £leny spolku Hudba
správných hoch·.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouvertura
Rosol
Bob°ík strachu
Hysterka
Blecha
Tichounce
umilové
HI-LE-HO
Holé hlavy
Na jih

4:04
2:49
4:12
3:53
3:44
6:10
4:27
3:51
3:38
4:23

41:11

✦ Rosol

(LP) - Globus International, 1990.
Vladimír Kokolia  voc
Josef Ost°anský  g, hi-hat
Vladimír Václavek  bg, g, ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Album | 1991

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - Pavian Records, 1991. Vydání neobsahuje skladby (7,9,12) a má odli²né po°adí skladeb neº vydání na CD.
(CD) - Pavian Records, 1991.
Ji°í Kol²ovský  voc, g, 
Josef Ost°anský  voc, g
Vladimír Václavek  voc, g, bg, velký buben
Zden¥k Plachý  ks
Pavel Fajt  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouvertura
Rosol
Bob°ík strachu
Blecha
Na jih
Kejvá
Kobylky
Cassiniho d¥lení
Mazá£ek
Tichounce
ivly
umilové
Holé hlavy

E

❧

1985 - 1997
E

✦E

Prior
ÚAN
Jen vyvlíkám hlavu z kruhu
Uvnit° ºárovky
Nevzpomenu
A on zde je a krmí t¥
Je¤
A´ jsi nebo nejsi mluvím s tebou
U váhy
Marnost
Cizí vize
nec kosí

Elektrobus

❧

1975 - 1976

Nedenitivní

3:39
5:26
2:10
1:24
1:27
2:01
2:18
4:19
3:36
5:11
4:15
2:59

38:45

Praha
1976 / 2001

✦ Nedenitivní

Album | 1976 / 2001

3:51
2:50
3:57
3:32
4:40
4:13
5:35
3:49
3:48
6:08
3:49
4:35
3:29

54:16

Brno
1990

Nahráno: 1976.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1980.
(CD) - Black Point, 2001.
Pavel Richter  g, voc
Tomá² Zetek  bg, voc (10)
Vlastimil Marek  ds
Mikolá² Chadima  sax
Ale² Drvota  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Album | 1990

Nahráno: live 15. února 1990. Brno.
Vydáno:
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Le Bis
Mn¥ holky ºerou
Elektrobus
Sle£na Mimi
Kruci Turci
Píse¬ pro Martu
No£ní ghost
King Kong
Jízda Vyso£inou
I'm the Slime
Moje hlava není zdráva
Dumka
Strach
Mun Man

4:49
2:06
5:53
3:13
5:01
1:49
8:04
6:42
1:37
4:24
8:16
7:11
11:31
2:17

1:12:53

F.B.H.
1990 - *

♠♠
♠♠
♠

Part
Part
Part
Part
Part

✦

1
2
3
4
5

Happyend
Praha, Frýbestr

1990
1991
1996
2000
2005

Part 1

Nahráno: 1990.
Part 1

✦

11:13

11:13

Part 2

Demo | 1991

Nahráno: 1991.
2.

Part 2

✦

Vala²ské Mezi°í£í

...Happyend!

✦

1986

...Happyend!

Demo | 1986

Nahráno: kv¥ten 1986. Vala²ské Mezi°í£í.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1986. Vydáno pod
ozna£ením RM 002.

Demo | 1990

1.

♠

1985 - 1987

15:41

15:41

Part 3

Demo | 1996

Martin Knor  g, voc
Herbert Ullrich  g, voc
Petr Fiala  bg, voc
Ji°í Fiala  bg, voc
Ji°í ier¬ava  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dole
Nebre£
Kolos má problémy
Podívej se ven (kole£ka malty)
Mlha
Má² co ti pat°í
Myslej to dob°e
Najít a pak ztratit
Nevadí
A ty taky
Zelený Hrad£any
Kruhosvár
Chci víc
Motýl

7:40
5:05
1:55
5:08
1:53
3:02
2:01
5:04
1:02
2:19
4:25
5:43
5:19
2:26

53:02

Nahráno: 1996.
1.

Part 3

✦

17:19

17:19

K novému b°ehu sv¥t

♠

Part 4

Demo | 2000

Part 4

✦

22:46

22:46

Part 5

Nahráno: 2005.
Part 5

✦

1990

Demo

Nahráno: 1990.
tefan  voc
Ale² Juran  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demo | 2005

1.

Demo

Haví°ov

Demo | 1990

Nahráno: 2000.
1.

1990

27:27

27:27

205

?
?
?
?
?
?

2:51
1:57
3:29
3:10
2:13
3:02

19:12

Katafalk
♠

1984

Demo

✦

✦

1984

Demo

Demo | 1984

Nahráno: 1984. Haví°ov, byt Jana Jopka.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1989. Vydáno pod
ozna£ením 004 Punk Company Haví°ov.
Tomá² Langr  voc
Lenka Zupková  bg
Old°ich Juran  bg, g
Jan Jopek  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní
vihák
Nová vlna
Sociální balada
Nemám rád Josefa, Frantu a tyhle
lidi
6. III. cenová skupina hory panká£·
7. III. cenová skupina hory panká£·
8. Záv¥re£ná

Kilhets
♠♠
♠♠
♠♠
♠

1978 - 1980
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert

✦

£.
£.
£.
£.
£.
£.
£.

1
2
3
4
5
6
8

Nahráno: live 6. b°ezna 1979. Praha, klub U Zábranských.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1983. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 8.
(MC) - Black Point, 1991. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 8.
(5CD) - Black Point, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Koncert £. 2 - 6 a Koncert £. 8.
Petr K°e£an  ds, prepg, per
Miroslav imá£ek  ds, per, prepg, lesr
Mikolá² Chadima  ds, per, tsax
1. Koncert £. 2

1:24
1:03
1:42
1:24
1:07
0:22
2:48
0:22

10:12

Praha
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1980

✦

Petr K°e£an  ds, ks
Daniel Fikejz  bg
David Koller  ds
Mikolá² Chadima  sax, per
Z p°írody do bytí
Jen podvod je tu jistotou
A´ tedy trvá noc
Láska by m¥la být, £ím bude

12:14
20:25
10:26
21:33

1:04:38

Koncert £. 3

Nahráno: live 27. kv¥tna 1979. Praha, hala Folimanka. Nahráno v rámci 8. Praºských jazzových
dn·.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1983. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 5.
(MC) - Black Point, 1991. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 5.
(5CD) - Black Point, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Koncert £. 2 - 6 a Koncert £. 8.
Petr K°e£an  ds, prepg, per
Miroslav imá£ek  prepg
Mikolá² Chadima  per, tsax
1. Koncert £. 3

Koncert £. 1

Nahráno: live 17. listopadu 1978. Praha, klub
U Zábranských.
Vydáno:
(CD) - ADK - Prague, 2002. Vydáno pod jménem Noc s Hamletem.

43:50

43:50

Demo | 1979

✦

Demo | 1978

1.
2.
3.
4.

Koncert £. 2

Demo | 1979

Haví°ov

25:45

25:45

Koncert £. 4

Demo | 1979

Nahráno: live 19. °íjna 1979. Praha, klub U Zábranských.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1983.
(MC) - Black Point, 1991.
(5CD) - Black Point, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Koncert £. 2 - 6 a Koncert £. 8.
Petr K°e£an  11g, prepg, per
Miroslav imá£ek  prepg, per, lesr
Mikolá² Chadima  per, tsax
Franti²ek Skála  ds, per, po²etka
Alexandr Hajdovský  pille

206

1. Koncert £. 4 - £ást 1
2. Koncert £. 4 - £ást 2

✦

35:35
36:18

1:11:53

Koncert £. 5

1. Koncert £. 8

Demo | 1979

Nahráno: live 3. listopadu 1979. Praha, hala Folimanka. Nahráno v rámci 9. Praºských jazzových
dn·.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1983. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 3.
(MC) - Black Point, 1991. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 3.
(5CD) - Black Point, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Koncert £. 2 - 6 a Koncert £. 8.
Petr K°e£an  11g, prepg, ds
Miroslav imá£ek  prepg, ds
Mikolá² Chadima  tsax
Franti²ek Skála  ds
1. Koncert £. 5

✦

22:30

22:30

Koncert £. 6

Demo | 1979

Nahráno: live 14. listopadu 1979. Praha, hotel
Tichý.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1983.
(MC) - Black Point, 1991.
(5CD) - Black Point, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Koncert £. 2 - 6 a Koncert £. 8.
Petr K°e£an  11g, prepg
Miroslav imá£ek  prepg
Mikolá² Chadima  per, tsax
Franti²ek Skála  ds, harm
Slávek Simon  bg
1. Koncert £. 6 - £ást 1
2. Koncert £. 6 - £ást 2

✦

Miroslav imá£ek  prepg, vlc
Mikolá² Chadima  per, tsax, voc, bg
Franti²ek Skála  ds, per
Jakub Cajthaml  ds
David Cajthaml  bg

Lidi jsou lidi

♠

1990

Haví°ov

Sklepní práce

✦

1990

Sklepní práce

Demo | 1990

Nahráno: 1990. Haví°ov, zku²ebna kapely
T.D.H.R..
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno
pod ozna£ením RM 013.
tefan Poled¬ák  bg, voc
Soe  voc
Milan Pytlík  ks
Old°ich Juran  g
1.
2.
3.
4.

Sklepní práce I
V hodin¥ na²í
Sklepní práce II
Sklepní práce III

Marno Union
1982 - 1984

31:15
31:15

1:02:30

44:27

44:27

▲♠
❧❝
✦

1:03
2:24
2:56
0:58

7:21

Praha

Live Újezd nad Lesy
Studio Marno
Czech! Till now you were alone

1983
1983
1984

Live Újezd nad Lesy

Live | 1983

Koncert £. 8

Demo | 1980

Nahráno: live b°ezen 1983. Újezd nad Lesy.

Nahráno: live 11. ledna 1980. Praha, klub U Zábranských.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1983. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 2.
(MC) - Black Point, 1991. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Koncert £. 2.
(5CD) - Black Point, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Koncert £. 2 - 6 a Koncert £. 8.

Alexandr Hajdovský  g, voc
Pavel Richter  g, voc
Pavel vec  bg
Ivan Pavl·  ds
1.
2.
3.
4.

207

?
Honza ²el do sv¥ta
Perný den
arod¥j

8:11
14:37
5:46
7:24

5.
6.
7.
8.

Trumpety
T°etí jáma
Hey you
So you wanna be a rock'n'roll star

✦

3:18
5:36
4:08
4:31

53:31

Studio Marno

Demo | 1983

Nahráno: 1983. Praha, zku²ebna.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1990.
(2CD) - Black Point, 2002. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou skupiny vehlík pod názvem
vehlík & Marno Union - Studio 1982 / Studio
Marno.
Alexandr Hajdovský  g, voc
Pavel Richter  g, voc
Pavel vec  bg
Ivan Pavl·  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Órly
Randál po bu²i
Se¤ sám
Bobol
Honza ²el do sv¥ta
arod¥j
Trumpety
T°etí jáma
Melou
T°etí jáma
Na shledanou

✦

0:58
5:50
5:21
7:14
8:11
3:12
4:43
2:24
4:43
7:23
3:39

53:38

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.

Nechte nás bejt
♠♠

1989 - 1990
Demo
Demo

Demo

Demo | 1990

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno
v rámci kompilace RM 010.
Martin Pálka  voc
Robert Mazurek  g, voc
Marek Grulich  bg
1. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 1.
2. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 2.
3. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 3.
4. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 4.
5. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 5.
6. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 6.
7. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 7.
8. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 8.
9. Ptá£ek vylet¥l
písni£ku 9.

✦

z hrobu a zazpíval

2:12

z hrobu a zazpíval

1:17

z hrobu a zazpíval

0:28

z hrobu a zazpíval

1:21

z hrobu a zazpíval

0:28

z hrobu a zazpíval

0:40

z hrobu a zazpíval

1:12

z hrobu a zazpíval

1:04

z hrobu a zazpíval

0:47

9:29

Demo

Demo | 1990

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno
v rámci kompilace RM 014.

Czech! Till now you were alone

Album, kompilace | 1984

10. Órly

✦

0:56

0:56

Haví°ov

Martin Pálka  voc
Robert Mazurek  g, voc
Marek Grulich  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1990
1990

208

Uvoln¥n¥
Kids punk
H°bitov
Je den
Skinheadská noc
Ema
Bába
Outlo¬
Neandrtálské pastorále
Ký£

0:23
0:57
1:17
4:41
1:29
4:52
1:23
1:40
1:04
0:47

18:33

Odváºní bob°íci
1981 - 1983

❧
❧❝
✦

Psí vojáci

Brno

Kompletní repertoár 1981 - 1982 1981 - 1982
/ 2009
Czech! Till now you were alone
1984
Kompletní repertoár 1981 - 1982

Album | 1981 - 1982 / 2009

Nahráno: listopad 1981 - zá°í 1982.
Vydáno:
(CD) - Guerilla Records, 2009.
Ivo Horák  voc, g
Julek Vaverka  sax
Pavel Bar²a  bg
Marcel Romanovský  per
Tomá² Heislar  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dopis Jeºí²i Nazaretskému o pokroku
Moab a Ben Amon
To nám bude krásn¥
Tvá°il se
Drº hubu!
Co vrátí² chvíli
V²ichni jednou um°em
Pod na²ima okny
Jeºí²ku vítej
Blani£tí rytí°i
Dé²´
Masturbace
Lidi jsou stra²ný kurvy
Pro£ mi ovinuje²
Katovna
Má milá je mrtvá
Proud
Aji Ja Jia
Dopis Jeºí²i Nazaretskému o pokroku
V²ichni jednou um°em
Moab a Ben Amon
Drº hubu!
Co vrátí² chvíli
Pro£ mi ovinuje²
Má milá je mrtvá
Aji Ja Jia

✦

♠♠
♠♠
▲▲
❧❧
❧

1979-80 Live
Baroko v echách
Studio 83-85
Vol 1. a Vol 2.
Live Praha
Live Olomouc
Psycho killer
Nalej £istého vína, pokryt£e
Leitmotiv

✦

Praha
1980
1982
1986
1987
1988
1988
1989
1990
1991

1979-80 Live

Demo | 1980

1:12
2:16
2:22
2:44
0:58
4:17
2:44
1:48
3:25
2:20
2:04
2:11
2:26
1:38
5:33
4:20
5:19
4:46
1:03
2:28
2:11
1:04
4:27
1:38
4:33
1:49

1:11:36

Nahráno: live 29. listopadu 1980. Plze¬-Útu²ice.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.
(3CD) - Black Point, 2000. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Baroko v echách a Studio 1983
- 85.
Filip Topol  p, voc
Vít Kr·ta  g
Jan Hazuka  bg
David Skála  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Psi a vojáci
Ruce
Cesta k v¥ºím
Taºení kn¥ze Jana
Prasopes
U£ené hádání
Na kosách
O£i Tater
M¥sta
Sko£ná
Had mluví k ho°e
Evropan
Thunblues
Psi a vojáci
P°edstavení kapely

✦

Czech! Till now you were alone

4:20
2:40
10:08
3:18
2:50
3:29
6:03
2:21
9:51
1:46
3:02
4:09
3:58
10:50
0:43

1:09:28

Baroko v echách

Demo | 1982

Album, kompilace | 1984

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
5. Drº hubu!

1979 - 2013

Nahráno: listopad 1982. Praha, Malá strana,
sklep Davida Síse. Písn¥ (18-23) byly nahrané
jako samostatné písn¥ nepat°ící do kompozice
Baroko v echách.

1:01

1:01
209

Vydáno:
(MC) - Black Point, 1993. Vydání neobsahuje
písn¥ (18-23).
(3CD) - Black Point, 2000. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami 1979-80 Live a Studio 1983 - 85.
Filip Topol  p, voc
Pavel Cigánek  g, vln
Jan Hazuka  bg, vln
David Skála  ds
1. Slunce se bojí noci a m¥síc je smrt
dne
2. A tady za£íná ten p°íb¥h
3. Slunce vystoupí jen ob£as
4. Pane! Jak ubohá je moje touha!
5. Dnes mé srdce skuté mrazem kone£n¥ pochopilo
6. Znamení od tebe
7. Pes mne £asto provází
8. A vystavuje² m¥ nové kruté
zkou²ce
9. Poºár se p°evalil
10. Probuzení p°i²lo jako odveta
mému neklidu
11. Dnes jsem nevydrºel a povolil
svému hladu
12. Pokra£uji v cest¥
13. Ale co jsi to ud¥lal lesu!?
14. Pane! Vidím jako bych hmatal
sv¥tlo
15. Leºím na zádech a nemohu se pohnout
16. Zase p°i²la zima
17. Smrtí se nekon£í
18. Pastý°i
19. Nádherná noc
20. Transport
21. Dopis Arturovi
22. Vzestup
23. P.S.

✦

7:09
2:17
2:14
3:42
0:57
2:04
2:08
4:26
1:55
4:01
2:22
1:23
1:54
2:03
2:40
3:07
1:48
4:28
9:01
3:54
4:05
4:29
4:36

1:16:43

Studio 83-85

Demo | 1986

Nahráno: 1985. Praha, prostory zvlá²tní ²koly v
Praze 3.
Vydáno:
(3CD) - Black Point, 2000. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami 1979-80 Live a Baroko v echách.
Filip Topol  p, voc
Pavel Cigánek  g, vln
Jaroslav Fensterer  g
Jan Hazuka  bg, vln
David Skála  ds
1.
2.
3.
4.

M·j p°ítel snící
Ústa sv¥tla
Hospoda
Dlouhý v¥domí

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D¥snej sen  pan u£itel pes
Jen cáry my²lenek
Rýmovaná  konstatování
Zav°i
Jsme zpívající hv¥zdy
Skok p°es Nerudu
Stinka
Slova
iju
Viselec
Jednou se mi zdála
Co to je?

✦

14:50
3:38
1:55
2:57
3:11
6:22
8:37
4:53
3:28
4:01
6:37
3:58

1:23:44

Vol 1. a Vol 2.

Demo | 1987

Nahráno: live leden 1987. Praha, Junior klub Na
Chmelnici.
Vydáno:
(2MC) - Black Point, 1990.
(CD) - Black Point, 1995. Vydány písn¥ (116,18) pod názvem Necho¤ sama do tmy.
(CD) - Black Point, 1997. Vydány písn¥
(17,19-24) jako sou£ást nahrávky Mu£ivé
vzpomínky.
Filip Topol  p, voc
Jaroslav Fensterer  g
Jan Hazuka  bg
David Skála  ds
Petr Venkrbec  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

4:15
7:44
3:56
3:22
210

Hospoda
Hudba a kozel
Poj¤ do pr·jezdu
Jen se tak projdi po m¥st¥
Bezpe£n¥
Uº je to let
Jako kdyby jehla
Volá mi známá
Necho¤ sama do tmy
P°ed zrcadlem
Zase den
iju
V zá°í uº nikdy netan£i
Viselec
Zav°i
Co zpívala Ka£ina Anga
Nejvy²²í vrcholek
Slova
Stinka
Vzestup
Kurý°i
Skok p°es Nerudu
Co to je?
Mu£ivé vzpomínky

3:00
6:03
4:01
4:07
3:58
3:46
5:20
4:29
5:33
4:43
4:46
3:17
6:09
4:30
2:47
4:14
4:58
4:37
8:22
5:16
5:55
7:16
5:24
6:02

1:58:33

✦

David Skála  ds
Ivo Lorenc  sax

Live Praha

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Praha, Junior klub Na
Chmelnici.

1.
2.
3.
4.

Filip Topol  p, voc
Jan Hazuka  bg
David Skála  ds
Ivo Lorenc  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

erný sedlo
Znám svýho známýho
Vyme´ m¥ ko²t¥tem
Russian mystic pop op. II
Russian mystic pop op. IV
iletky
Psycho killer
Bílá a studená
V zá°í uº nikdy netan£i
P°i²el jsem z práce

✦

✦
6:24
2:50
5:13
4:52
5:34
4:51
5:43
3:23
5:33
2:01

46:24

Live Olomouc

Live | 1988

Nahráno: live 3. prosince 1988. Olomouc. Nahráno v rámci festivalu Mixulá².
Filip Topol  p, voc
Jan Hazuka  bg
David Skála  ds
Ivo Lorenc  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

eptáme si na rohu
Russian mystic pop op. IV
Psycho killer
Bílá a studená
iletky
Gadºo dylino
Na dn¥ a²ky
Marilyn Monroe
Sbohem a °et¥z
V koupeln¥ je vana
V zá°í uº nikdy netan£i
Russian mystic pop op. I

✦

Psycho killer
iletky
Marilyn Monroe
Sbohem a °et¥z

5:16
5:48
5:04
3:41
5:17
1:25
5:34
5:37
3:43
5:22
5:56
5:58

58:41

Psycho killer

Album | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1989. Vydáno v edici Rock debut 6.

2:51
3:52
3:23
3:50

13:56

Nalej £istého vína, pokryt£e

Album | 1990

Nahráno: £erven 1990. Brno, studio Audio Line.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
(MC) - Globus International, 1990.
(CD) - Globus International, 1990.
Filip Topol  p, voc
Jan Hazuka  bg, g (6)
David Skála  ds
Zden¥k Novák  tp
Petr Venkrbec  asax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Russian mystic pop op. IV
Bílá a studená
Poseru se ²t¥stím
Russian mystic pop op. II
Marilyn Monroe
Strenº dizajr
V zá°í uº nikdy netan£i
erný sedlo
Znám svýho známýho

✦

4:43
2:47
5:05
5:27
5:31
4:26
8:01
5:53
2:49

44:42

Leitmotiv

Album | 1991

Nahráno: kv¥ten 1991. Brno, studio Audio Line.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1991.
(MC) - Globus International, 1991.
(CD) - Globus International, 1991.
Filip Topol  p, voc
Vladimír Václavek  g
Jan Hazuka  bg
David Skála  ds
Ji°í Jelínek  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Filip Topol  p, voc
Jan Hazuka  bg
211

Nebe je zataºený
Hospoda
Chce se mi spát
Protínání
Dotkla
Kilián Nedory

4:59
3:35
4:14
7:45
3:39
17:47

41:59

Rytmická mládeº
Haví°ov

1985 - 1989
♠ Rytmická mládeº se baví

1986
1989

♠ Rytmická mládeº se op¥t baví

✦

Rytmická mládeº se baví

Demo | 1986

Nahráno: 1986.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1986. Vydáno pod
ozna£ením RM 003.

Martin Knorr  g (6), ds (7)
Martin Luká²  bg (8), ds (8)
Michal Lang  bng (2), sb (3), ds (5)
Dana Luká²ová  voc (8)
Adéla  voc (1)
Dája  sb (3)
Iva  sb (3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Herbert Ullrich  r·zné
Luká² Filip  r·zné
Martin Knorr  r·zné
Petr Fiala  r·zné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ekni to písní (v tísni)
......ºe t¥ mám
H°bitovní
Nepropadej nad¥ji
Vysockij
Knedlová, vep°ík, zelí
Co a co
Ach jo
Parchant
Vºdycky n¥kdo
Pracovní sobota
V hospod¥
Radosti ºivota (Gellner)

14. est strun
15. N¥kdy nejsi
16. Nezapome¬ (je £as opravit
de²tník)
17. Venkov, Jelen s Li²kou
18. On cítí se sám

✦

2:37
2:15
5:05
3:46
2:40
1:52
2:57
3:41
2:39
2:27
2:29
2:47
2:03
2:57
5:00
4:22

sv·j

2:36
5:03

57:16

Rytmická mládeº se op¥t baví

Herbert Ullrich  g (1-3,5-7), voc (1,2,7), sb (3),
vibr (4), bg (5)
Petr Fiala  g (1-3,5,6,8), ds (2,4), voc (1,35,6,8), vibr (4,6)
Ji°í Prok²  bg (1-3), sb (1,3), bng (5)
Luká² Filip  kl (4), sax (5)

2:14
2:14
2:31
2:46
2:45
2:25
1:05
3:33

19:33

Secret company of little
castle
1988

♠ Demo
✦

Haví°ov
1988

Demo

Demo | 1988
Nahráno: 1988. ivotice.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno v
rámci kompilace RM 013.
Stanislav Hansel  voc
Gabin Juran  g
Pavel Pavlica  bg
Josef Jano  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Demo | 1989

Nahráno:
✂ (1,4) 14. listopadu 1987.
✂ (2-3) 31. °íjna 1987.
✂ (5) 13. listopadu 1987.
✂ (6-7) 30. ledna 1988.
✂ (8) 3. - 4. £ervence 1989.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1989. Vydáno pod
ozna£ením RM 010.

První píse¬
Svatojánská noc
Panká£i
Zem¥ nikoho
No£ní píse¬
U vedlej²ího stolu
A £etl
Jako by to...

?
?
?
?
?

3:09
3:00
2:57
2:26
2:08

13:40

Smí²ený pocity
asi 1989 - 1991
♠ Demo
✦

Demo

Demo | 1990
Nahráno: 1990.
Kamil Pe²´ák  voc
Michal Vani²  voc, p
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Plze¬
1990

✦

Petr Hrabák  g
Miroslav Cisler  voc, sax
??  vla
Roman Charvát  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vltava
3' 12
Jezero
Ukolébavka
3' 35
7' 37
To sta£í
Val£ík

6:43
3:13
7:29
5:53
3:46
7:41
10:00
0:43

45:28

Starý sen
1990 - 1991

▲♠❝
✦

Live Haví°ov

Nahráno: live 23. listopadu 1991. Haví°ov, Dolní
Datyn¥.
?
?
?
?
?
?
?
?
Tisíce tvá°í
?
?
?
?
?
?

2:58
3:28
3:29
4:21
4:23
3:45
3:33
2:17
6:00
3:23
4:48
3:31
3:12
9:10
5:04

1:03:22

Demo, kompilace | ?

2.

Tisíce tvá°í

5:44

3.

erné kv¥ty

3:06

8:50

Koncert s Kana¤anem
Live - jaro 1977

Thema
Thema
Thema
Thema

✦

I.
II.
III.
IV.

16:06
14:20
14:50
3:27

48:43

Live - jaro 1977

Demo | 1977
Nahráno: live 1977. Praha, hudební klub v eznické a Michalské ulici.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1984.
(MC) - Black Point, 1992.
Pavel Richter  g, voc
Alexandr Hajdovský  g
Lubo² Fidler  bg, g, voc
Petr K°e£an  ds, g, voc
Vlastimil Marek  per
1.
2.
3.
4.

Pane králi
Jazz
Nysplýn
Princ s drakem

4:37
2:33
12:59
8:25

5.
6.
7.

ápy v ohni
Dºínový nohy
Mince

7:18
16:52
4:01

56:45

Svatý Vincent
1989 - 1991

Praha

Live Praha
Svatý Vincent
Tan£ete na hrobech!

✦

Live Praha

Live | 1989

Nahráno: live 12. °íjna 1989. Praha, ofín.

Stehlík

♠♠

1.
2.
3.
4.

▲❧
❧

Ostrava in medias res vol. 1

1972 - 1974, 1976 - 1977

Miroslav Fiala  g, vln, voc
Lubo² Fidler  bg, voc
Petr K°e£an  ds, voc

1991
?

Live | 1991

✦

Nahráno: live 27. února 1974. Praha, Daily club.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1984.
(MC) - Black Point, 1990.

Ostrava

Live Haví°ov
Ostrava in medias res vol. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Koncert s Kana¤anem

Demo | 1974

Praha
1974
1977

Vincent Venera  voc
Jaroslav Stanko  g
Harold Poulí£ek  g
Ivan Klein  bg
Jaroslav Stuchlý  ds
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1989
1990
1991

1. Koncert

✦

Pavel Richter  g, voc
Alexandr Hajdovský  g, voc
Lubo² Fidler  bg
Jaroslav Tomá²ek  bg
Ivan Pavl·  ds

Nahráno: live 1989 - 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
Vincent Venera  voc
Jaroslav Stanko  g
Harold Poulí£ek  g
Ivan Klein  bg
Jaroslav Stuchlý  ds

✦

4:46
1:58
3:34
2:31
6:32
6:18
8:13
14:24

48:16

Tan£ete na hrobech!

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - 999 Records, 1991.
Vincent Venera  voc
Jaroslav Stanko  g
Petr Kumandºas  b

vehlík

1977 - 1981, 1994 - 1996

♠♠
♠♠

Studio Platýz
Sny psychopatického dít¥te
Eden
Studio 1982

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sta°e£ek
Stepy
Koleda
Ano, dob°e
All right
Hraj do sedmi
Prevas
Pussy
Pop¥vek
Jen tak dál
Za pochodu
Coda
Dobrou noc

✦

12:55
12:20
3:19
1:13
7:40
8:20
10:05
2:21
3:22
1:47
6:41
2:34
2:31

1:15:08

Sny psychopatického dít¥te

Demo | 1978

Nahráno: live únor 1978. Praha, Bará£nická
rychta.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.
(CD) - Nextera, 2009. Vydáno pod názvem
Sny.

Album | 1991

1. Svatá trojice - And¥l propasti, Svatý
Vincente oroduj za nás, Narkóza
2. Tan£ete na hrobech!
3. Spiritus Sancti

Studio Platýz

Demo | 1974

Nahráno: duben 1974. Praha, Platýz, zku²ebna.

Svatý Vincent

Album | 1990

1. Zmrtvýchvstání
2. íkají o mn¥, ºe jsem blázen, zapla´
panb·h, ºe mám tak vysoké postavení
3. Patologická agresivní deviace
4. Krucix
5. Absolutní v¥domí
6. Nekroman
7. Spirocheta Vincenti
8. Lucifere!

✦

29:37

29:37

24:28
8:47
14:55

48:10

Alexandr Hajdovský  accg (1,2,6,8), g (3,5,7),
tamb (4), voc (1,2,4-8)
Lubo² Fidler  accg (2,7), bg (3,5,6), bng (4),
voc (1,2,4-8)
Pavel Richter  accg (2), g (2-7), voc (1,2,4-8)
Petr K°e£an  ds (3-7), per (6), rolni£ky (7)
Vlastimil Marek  tamb (2), tria (2,4,7), zvuk
(7), ds (4,5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praha
1974
1978
1978
1982
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Ukolébavka
Jaro I
Jaro II
Léta - p°edehra
Léto
Podzim
Zima
Probuzení

1:59
8:22
6:28
3:16
8:31
18:05
11:22
1:50

59:53

✦

Eden

✦

Demo | 1978

Nahráno: 1991. Praha, soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1991.

Nahráno: live £erven 1978. Praha, Eden.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.

Ji°í K°ivka  g, bg, synt, sax, ds, voc

Alexandr Hajdovský  g, voc
Pavel Richter  g, voc
Lubo² Fidler  bg, voc
Josef Bárta  ds
1. Skupina, která hraje na kytary
2. Léto - Jam I - Jaro I - Jam II - Jaro
II
3. Jam III
4. Mikulecké pole
5. Pozdní ráno
6. Rock'n'roll

✦

0:40
45:22
5:11
3:55
12:27
2:57

1:10:32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1990 - 1991

Fuckland
Akce Punk

❧
❧❝

Akce Punk

Nahráno:
✂ (1-13) live 19. dubna 1990. Praha, Lucerna.
✂ (14-16) 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.
15. Klementajn
16. Lidoºrout

Alexandr Hajdovský  g, voc
Pavel Richter  g, voc
Pavel vec  bg
Ivan Pavl·  ds
Lubo² Fidler  ds

Temelín

4:50
3:50
4:15
3:17
5:54
2:31
4:10
5:03
3:05
6:26

43:21

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 1982 - 1983. Praha-Hloub¥tín, zku²ebna.
Vydáno:
(2CD) - Black Point, 2002. Vydáno spole£n¥ s
nahrávkou skupiny Marno Union pod názvem
vehlík & Marno Union - Studio 1982 / Studio
Marno.

Hey You
Sam II
Ví²?
Dokola
Ned¥le
Sam
Where Do You Float Now?
Na shledanou

Vypus´te hlemýºd¥
Klementajn
Pterodaktylus
ínský soustruºník
Sexbomba
Primerátor
Meluzína
Lidoºrout
Psychicky naru²ená dýn¥
Fuckland hymn

✦

Studio 1982

Demo | 1982

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fuckland

Album | 1990

3:29
5:06

8:35

T°írychlostní Pepí£ek

1982 - 1983 Haví°ov, Vala²ské Mezi°í£í, Brno
5:14 ▲
1982
8:34 ▲ Live Brno
1982
13:46 ❝ Live Brno
1984
12:44 ❧ Czech! Till now you were alone
6:21
4:00 ✦ Live Brno
17:21 Live | 1982
0:32

1:08:32 Nahráno: live 1982. Brno. Nahráno v rámci festivalu Valná hromada.
Ji°í Dvo°ák  g, voc
Petr Randula  ks
Ji°í Prok²  bg

Praha
1990
1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Na b°ehu stála
Lep²í ruka zdráva
Malé hol£i£ky
Pan Novák
ervený stan
Nebylo to nikdy, nebylo

5:10
3:40
2:10
1:53
5:07
3:02

21:02

✦

✦

Live Brno

Live | 1982

Nahráno: live podzim 1982. Brno. Nahráno
v rámci festivalu Valná hromada.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1982. Vydáno spole£n¥
s kapelou Je²t¥ jsme se nedohodli pod názvem
Valná hromada.
Ji°í Dvo°ák  g, voc
Petr Randula  ks
Ji°í Prok²  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na b°ehu stála
Lep²í ruka zdráva
Malé hol£i£ky
Pan Novák
Nebylo to nikdy, nebylo
ervený stan

✦

3:58
4:04
2:51
1:51
2:47
4:33

20:04

Czech! Till now you were alone

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.

Uº jsme doma
1985 - *

▲▲
▲▲
▲▲
▲▲
❧❧
❧❧❝

Live Praha
Live
Live
Live
Live Dolní Lhota
Live Bratislava
Live Praha
Live Praha
Výlov rybníka
Uprost°ed slov
Roll over Teplice
Nemilovaný sv¥t

Nahráno: live 1985. Praha, parník na Vltav¥.
Petr Ke°ka  bg, voc
Ji°í Závodný  ks, voc
Ota Chlupsa  g
Ji°í Solar  g
Jind°ich Dolanský  sax
Milan Nový  sax
Julius Horváth  ds
1.
2.
3.
4.

Haziga Urma
Jazz 1960
Delikatesa
antr·£ek

✦

4:16
2:35
1:58
0:30

9:19

Live

Live | 1986

Nahráno: live 1986.

Album, kompilace | 1984

7. Lep²í ruka zdráva

Live Praha

Live | 1985

3:57

3:57

Miroslav Wanek  voc, bg
Ji°í Závodný  ks, voc
Jaromír Hanzlík  g, voc
Jind°ich Dolanský  sax, voc
Julius Horváth  ds
1.
2.
3.
4.
5.

?
Mek medu
Soubor opat°ení
antr·£ek
Delikatesa

✦

1:13
4:45
4:22
2:42
1:31

14:33

Live

Live | 1986

Teplice
1985
1986
1986
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1990
1991
1991

Nahráno: live 1986.
Miroslav Wanek  voc, bg
Ji°í Závodný  ks, voc
Jaromír Hanzlík  g, voc
Jind°ich Dolanský  sax, voc
Julius Horváth  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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?
Mek medu
Soubor opat°ení
antr·£ek
Ámen
Jó nebo nebo
Delikatesa
Mu je ha

0:46
4:53
4:40
2:43
2:19
2:05
2:27
2:29

22:22

✦ Live

7.
8.
9.
10.

Live | 1988

Sukni£ká°
Poe
Uprost°ed slov
Jó nebo nebo

Nahráno: live 1988.
Miroslav Wanek  voc, bg
Jaromír Hanzlík  g, voc
Alice Kalousková  sax, sb
Jind°ich Dolanský  sax, voc
Julius Horváth  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výlov rybníka
Soubor opat°ení
Dít¥
Telefon
Sopot
Tradi£ní ko£ka
Mu je ha
Uprost°ed slov

✦ Live Praha
Live | 1989

6:16
4:55
3:59
3:40
4:48
7:49
5:50
6:33

43:50

✦ Live Dolní Lhota
Live | 1988

Nahráno: live 2. kv¥tna 1989. Praha, Kulturní
d·m kovopr·myslu.
Miroslav Wanek  voc, bg
Jaromír Hanzlík  g, voc
Alice Kalousková  sax, sb
Jind°ich Dolanský  sax, voc
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Miroslav Wanek  voc, bg
Jaromír Hanzlík  g, voc
Alice Kalousková  sax, sb
Jind°ich Dolanský  sax, voc
Julius Horváth  ds
Jule£ek
Tradi£ní ko£ka
Ámen
Jó nebo nebo
Soubor opat°ení
Uprost°ed slov

Nahráno: live 14. kv¥tna 1989. Praha, Lucerna.
3:27
7:07
2:31
1:33
4:08
8:31

27:17

Live | 1988

Miroslav Wanek  voc, bg
Jaromír Hanzlík  g, voc
Alice Kalousková  sax, sb
Jind°ich Dolanský  sax, voc
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nahráno: live 16. °íjna 1988. Bratislava, portová hala Pasienky. Nahráno v rámci festivalu
ertovo Kolo II.
Miroslav Wanek  voc, bg
Jaromír Hanzlík  g, voc
Jind°ich Dolanský  sax, voc
Julius Horváth  ds
Alice Kalousková  sax, sb
Jazz 1960
Mu je ha
Telefon
Výlov rybníka
Soubor opat°ení
Tradi£ní ko£ka

2:47
3:18
6:44
2:29
8:07

23:25

Live | 1989

✦ Live Bratislava

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jazz 1960
Jule£ek
Tradi£ní ko£ka
Nemilovaný sv¥t
Tangre²t

✦ Live Praha

Nahráno: live 9. £ervence 1988. Dolní Lhota.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1:41
1:54
8:41
1:55

43:24

Jó nebo nebo
Jule£ek
Jazz 1960
Tradi£ní ko£ka
Nemilovaný sv¥t
Sousedská
Tangre²t
Soubor opat°ení

✦ Výlov rybníka

3:00
3:39
3:01
7:02
2:32
3:16
9:53
4:00

36:23

Album | 1989

3:04
5:55
3:24
5:21
4:15
7:14

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1989. Vydáno v edici Rock debut 7.
Miroslav Wanek  g, vibr, £lst, p (1), voc
Jaromír Hanzlík  g
Pavel Ke°ka  bg, sb
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Jind°ich Dolanský  sax, sb
Alice Kalousková  sax, sb
Milan Nový  ds
1. Výlov rybníka
2. Mu je ha
3. Jó nebo nebo

Vydáno:
(LP) - Panton, 1991.
(CD) - Panton, 1991.
5:14
5:22
1:48

12:24

✦ Uprost°ed slov
Album | 1990

Nahráno: kv¥ten 1990. evnice, studio evnice.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
(MC) - Globus International, 1990.
(CD) - Indies Records, 1996.
Miroslav Wanek  voc
Jaromír Hanzlík  g
Jind°ich Dolanský  sax
Alice Kalousková  sax
Pavel Ke°ka  bg
Pavel Pavlí£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ámen
Jó nebo nebo
Jule£ek
Telefon
Uprost°ed slov
Dít¥
Fíkus
Sousedská
Sopot
Soubor opat°ení

4:10
1:47
3:24
3:26
9:00
4:01
5:55
3:22
4:31
4:21

43:57

✦ Roll over Teplice

Miroslav Wanek  voc
Jaromír Hanzlík  g
Pavel Ke°ka  bg
Pavel Pavlí£ek  ds
Boris Urbánek  p (5,8)
Yvona Li²ková  sax (3), tamb (3)
Jind°ich Dolanský  sax
Alice Kalousková  sax
Milada Nálepková   (5)
Lud¥k Emanovský  tp
Igor Va²ut  lesr (2,3,5)
Dalibor Py²  vln
Marcela Tyle£ková  nin (3), trum (3)
Jind°ich Honzík  lout (3), kzvon (3)
Hana Horká  voc (2,3,5,7-9)
Ji°í Cerha  voc (2,3,5,7-9)
Ji°í Mal²ovský  voc (2,3,5,7-9)
Zuzana Hanzlová  voc (2,3,5,7-9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V koupeln¥ je b°itva
♠

Album, kompilace | 1991

1992 - 1993

Total demo

✦ Total demo

1:24
5:28
11:17
2:51
5:19
4:37
2:49
7:09
0:29

41:23

Ostrava
1993

Demo | 1993

Nahráno: kv¥ten 1991. Studio Audio-Kokpit.
Vydáno:
(LP) - Anne Records, 1991.
(CD) - Anne Records, 1991.
1. Mek medu
2. antr·£ek
3. Kre²lak

Sukni£ká°
Mu je ha
Tangre²t
Jazz 1960
Výlov rybníka
Nap·l
Nemilovaný sv¥t
Tradi£ní ko£ka
Delikatesa

3:49
1:38
2:21

7:48

✦ Nemilovaný sv¥t
Album | 1991

Nahráno: £erven  £ervenec 1990. Ostrava, studio Plesná.

Nahráno: 1993. Jedná se o výb¥r ze v²ech demokazet sestavený kapelou. Voicecorový charakter se týká skladeb (1-3,7-10,12,16-21,23-26),
industriální charakter pak skladeb (4-6,11,1315,22).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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What zd¥s
Poníºení
l. 50
About hate
About home
About love
Souhlasím?
Kdo z koho ten toho
Zabili £lov¥ka
Asi jo!
Ticho lé£í
Je to leº!
Song

0:40
1:26
1:08
0:21
0:19
0:16
1:00
0:44
5:04
2:36
1:03
0:44
1:00

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Poetická továrna
Ná² test
Zbavit se vlády
Souhlasím?
Lidé
Nechci
Kdo se sm¥je naposled?
Ps·m psí smrt
Úder pomocnou rukou
Nevím
Iluze
Zbra¬
Ost°í tan£í

Velký Plytko²

♠

1986 - 1988

0:55
3:05
1:07
0:32
0:28
1:38
0:36
1:51
0:28
0:45
0:28
0:31
0:51

29:36

Vala²ské Mezi°í£í

Demo

✦

1988

Demo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

✦

Karel Miku²  ds, voc
Radek Odstr£il  bg, voc
Ivo Chmela°  voc, g, vln
Roman lebek  hluk
Jan H°ebí£ek  tp
Hynek Hulík  sax
Hynek Chmela°  sax

Velký ºert
kolem 1988

▲♠❝
✦

Live Plze¬
Plze¬ ºije - Live in Dý²ina

Plze¬ ºije - Live in Dý²ina

Demo, kompilace | 1988

Nahráno: live 1988. Dý²ina. Jedná se o nekompletní záznam z festivalu s podtitulem Na podporu krajské odpadkové hudby. Nahrávka obsahuje i kompletní záznam skupiny Loºisko, vyskytující se ob£as samostatn¥ pod názvem LOuISKO lyve na pásu.

Nahráno: listopad 1988. Vala²ské Mezi°í£í.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1988. Vydáno pod
ozna£ením RM 006.

Záchod schválnosti
Revoluce s ru£ením omezeným
247 km
Western
Lavina
Velký Plytko²

2:16
3:37
2:01
3:01
2:49
1:48
4:53
2:20
5:53
3:26

32:04

20. ?
21. ?
22. ?

Demo | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

eny

❧
3:55
3:09
4:42
1:50
2:58
3:19

19:53

Plze¬
1988
1988

Live Plze¬

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Plze¬, Vysoko²kolský klub
Studna.

1:36
5:38
4:58

12:12

1985 - 1991
K smrti vylekán

✦

Praha
1991

K smrti vylekán

Album | 1991

Nahráno: 3. - 6. prosince 1991. Praha, Mirdovo
hudební studio.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1991.
(MC) - Punc, 1991.
(CD) - Punc, 1991.
Jaroslav vec  sax, , ks, voc
Marek Lánský  vlc, g, voc
Zden¥k Novák  tp, ds, voc
Jind°ich Karásek  kl, voc
Martin Choura  ds, £inel, gong, voc
Miroslav Wanek  ks, tymp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Klub °e£ník·
Ot°i se o zem
Pytel struna
Dumka
Krysy a vejce
Huhn¥j dál
Hrachotná
Francouzké hole
Kmoch·v chlív

3:28
0:26
1:34
2:59
1:07
1:42
2:20
3:20
1:17

10. Mládí stá°í nezachrání
11. Kocour rek kámen
12. Termináro
13. Rozkazy ku°átku
14. Zku²ebna
15. Tapír
16. Plynoucí sl·n¥
17. Jedlová dílna
18. Zmalované ²vestky
19. Nau£ná stezka
20. Savectví
21. Setkání na Dunaji
22. Ostraha
23. Jsou druzi dívky
24. Kdo je Jack Jeºek
25. Hrachot hmyzu v záchodu se zví°etníkem do smradu

2:31
1:07
2:12
0:46
1:54
1:54
2:37
0:28
0:58
2:33
1:21
1:59
1:04
1:41
1:55
0:20

43:33
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Textová kritika

Amalgam
Balkanpunk
Clysma 20 litr·
Combo FH
ím h·° tím líp
Day Art Company
Dunaj
E
Elektrobus
F.B.H.
Happyend
K novému b°ehu sv¥t
Katafalk
Kilhets
Lidi jsou lidi
Marno Union
Nechte nás bejt
Odváºní bob°íci
Psí vojáci
Rytmická mládeº
Secret company of little castle
Smí²ený pocity
Starý sen
Stehlík
Svatý Vincent
vehlík
Temelín
T°írychlostní Pepí£ek
Uº jsme doma
V koupeln¥ je b°itva
Velký Plytko²
Velký ºert
eny

Amalgam

Clysma 20 litr·

1 písní

Výb¥r z koncert· 1978 - 1981
(Amalgam / -)

30 písní
♠

A naser, a naser
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Hlava dlouhé krávy (Dlouhá kráva)
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Holky z u£¬áku
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Ho°í, uº ho°í ²kolník·v byt
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Invalidi se rubou
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Jsme °ezníci, my máme £as
(Petr Fukan / Jan Hýsek)

♠

Líbí se nám ²kolník·v byt 1
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Líbí se nám ²kolník·v byt 2
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

♠
♠

Líbí se nám ²kolník·v byt 3
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Líbí se nám ²kolník·v byt 4
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Líbil by se nám ²kolník·v byt
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Lovení dlouhé krávy
(Jan Hýsek / -)

♠

Opev¬ujem ²kolník·v byt
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Balkanpunk / -

Poh°eb dlouhé krávy
(Jan Hýsek / -)

♠

Demo (1987, 2.)

Pochod dlouhé krávy
(Jan Hýsek / -)

♠

Pr·plach mozku
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Radosti hnití
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Ranérie
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Requiem dlouhé krávy
(Jan Hýsek / -)

♠

Ser na to, Frankie
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

♠

Sláva dlouhé krávy
(Jan Hýsek / -)

♠

Spánek dlouhé krávy
(Jan Hýsek / -)

♠

✦

Výb¥r z koncert· 1978 - 1981

Amalgam / 1978 - 1981 (1981, 1.)

(instrumentální)

Balkanpunk
4 písní

Balkanpunk 1
(Balkanpunk / -)
Balkanpunk 2
(Balkanpunk / -)
Balkanpunk 3
(Balkanpunk / -)
Balkanpunk 4
(Balkanpunk / -)

✦

Balkanpunk 1

Balkanpunk / Demo (1987, 1.)

(instrumentální)

✦

Balkanpunk 2

(instrumentální)

✦

Balkanpunk 3

Balkanpunk / Demo (1987, 3.)

(instrumentální)

✦

Balkanpunk 4

Balkanpunk / Demo (1987, 4.)

(instrumentální)

♠
♠
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kolník·v byt

✦

♠

Hlava dlouhé krávy (Dlouhá
kráva)

(Jan Hýsek, Petr Fukan / Jan Hýsek)
kolník·v byt do tmy zeje!

♠

Jan Hýsek / Jan Hýsek

(Jan Hýsek / Jan Hýsek)
ma²otronic

♠

Dlouhá kráva (1987, 6.)

(Jan Hýsek / -)
Víra v barel

♠

(Jan Hýsek / Jan Hýsek)
V²echno je leº

Dlouhá krávo
dej nám hlavu...

✦

♠

(Jan Hýsek / Jan Hýsek)
Vy°ezání dlouhé krávy

♠

(Jan Hýsek / -)
Z hospody se vrací Frankie ²kolník

Holky z u£¬áku

Jan Hýsek / Jan Hýsek

♠

kolník·v byt (1984, 4.)

(Jan Hýsek / Jan Hýsek)
Zachráníme ²kolník·v byt
(Jan Hýsek / Jan Hýsek)

✦

♠

Kdyº je ti sedmnáct
a probouzí se chtí£
tu holky nahradí ti
co byl pro t¥ kdysi mí£

A naser, a naser

Jan Hýsek / Jan Hýsek

Kterou si vybrat
vºdy´ je jich moc
se kterou strávit

kolník·v byt (1984, 14.)
Uº d¥de£ci s raketama
belhaj se nám pod voknama
sly²et cvakat jejich berle
zp°eráºíme jim je hnedle
Smradlavý hrnce sta°eny tu
narovnají za úsvitu
ut°ou hnáty do zást¥ry
sko£ej je²t¥ pro ²rapnely
A naser 2x
a naser sem ten laser
2x
A naseru 2x
ti tam t°eba p¥t laser·
2x

tu první noc?
A´ si holky ze ²kolky
svlíkaj svoje podolky
a t°eba i sex tri£ka
furt budou jako ty£ka
Na tohle jsem moh trp¥t
kdyº mi bylo fotr p¥t
te¤ uº si ty svý holky
str£ zas zpátky do ²kolky
A ty buchty na gymplech
ty maj prdel jako plech
jak porád do knih £um¥j
jinýho nic neum¥j
Ty si °áckej pozor daj
neº se k tomu rozhoupaj
a m¥ hu£et nebaví
do nány upejpavý

A naserem 2x
to do d·chodc· laserem
2x

Zato holky z u£¬áku
ty m¥ mají za páku
kdyº je ²típnu do mandy

A naserem 2x

hnedka je f·ra srandy

to do d·chodc·
Holky z u£¬áku
Na kaºdým rohu

°eznice a kade°nice

stojí fízl

holky z u£¬áku

z balkónu dol·

textila£ky prodava£ky

je£í Krýzl
Holky z u£¬áku
No future 3x

ty ti dají mnohem více

for you punks

holky z u£¬áku
neº ¬áký malý ²kola£ky

No future 3x
for you

Holky z u£¬áku
jedin¥ ty mají ²´ávu
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holky z u£¬áku
mají o£i malovaný
Holky z u£¬áku
obarvenou mají hlavu
holky z u£¬áku
od v²ech kluk· milovaný
Holky z u£¬áku
ty um¥jí bezva líbat
holky z u£¬áku
francouzákem za u£¬ákem
Holky z u£¬áku
kdyº si dají £ty°i píva
holky z u£¬áku
berou potom v²echno hákem
Holky z u£¬áku
zdrhaj z intru na mejdany
holky z u£¬áku
z·stanou s tebou i p°es noc
Holky z u£¬áku
nejsou ºádný cudný panny
holky z u£¬áku
p°ede v²ema mají p°ednost
Dají

✦

Ho°í, uº ho°í ²kolník·v byt

Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 15.)
Ho°í uº ho°í
²kolník·v byt
v rohu leºí Frankie
v b°i²e noºe b°it
Ho°í uº ho°í
²kolník·v byt
d·chodci nás
te¤ budou soudit

jinak jsem nahranej
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
berlí se dloubají
Helej¤te d¥lejte
neº vás zvednu
a fofrem padejte
chcete je²t¥ jednu?
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
hnátama mávají
Já mám paní
jednu nohu zlomenou
a já zas mám
zlomený vob¥
Já mám d¥snou
bolest v kolenou
a já uº jsem
jednou haxnou v hrob¥
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
°idi£e volají
Pane vyhod¥j toho d¥dka
neº ho vykopu sama
já jsem trougalovic sousedka
poctivá invalidní dáma
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
uº nás tím krkají
Kdyº jsou tak chorý
pro£ se tím chlub¥jí?
nejsou v²ak hájený
dob°e se st°ílejí

✦

Ho°í uº ho°í

✦

Jsme °ezníci, my máme £as

Petr Fukan / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 8.)

Invalidi se rubou

Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 12.)

Jsme °ezníci my máme £as
p°ed knajpou dnes máme sraz
k Frankiemu stejn¥ nesmíme
tak se sami zabavíme

Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
spolu si vykají

Venca a já jsme kámo²i
správní °ízci a choro²i
°eznický noºe za pasem
to se zase dnes popasem

Vy bábo vstávejte
já jsem uznanej
musím si kydnout

Na pannen kráse kvílení
neº nám pod kudlou zcepení
hele támhle tu nanynku
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✦ Líbí se nám ²kolník·v byt 4

ta je loºená synku
Navna¤ ji do kvartýru
sví£kovou za p·l papíru
píchni jí pentobarbital
vem jí ten elan vital
Poloº si ji na gau£
aº bude² na m¥ zahu£

Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 9.)
Líbí se nám ²kolník·v byt
Frankie °ek ºe se m·ºem vrátit
líbí se nám 3x
²kolník·v byt

Vtom vtrhnul poru£ík Chrz
prost°elil Vencu naskrz
a m¥ pak ²oup do lochu
je to halt hoch vod fochu
Tu nánu sám vobtáhnul
vo fr£ku vej² to dotáhnul
v teple je nadporu£ík Chrz
a já abych tu v dí°e mrz

✦ Líbí se nám ²kolník·v byt 1
Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 1.)

✦ Líbil by se nám ²kolník·v byt
Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 7.)
Líbil by se nám ²kolník·v byt
kdyby nás tam Frankie cht¥l pustit
líbil by se nám 3x
²kolník·v byt
Takhle musíme do parku jít
líbil by se nám 3x
Frankieho byt

✦ Lovení dlouhé krávy

Líbí se nám ²kolník·v byt
chodíme tam s klukama pít
líbí se nám 3x
²kolník·v byt
chodíme tam hrát bigbít...

✦ Líbí se nám ²kolník·v byt 2

Jan Hýsek / Dlouhá kráva (1987, 5.)
(instrumentální)

Jan Hýsek / Jan Hýsek

✦ Opev¬ujem ²kolník·v byt

kolník·v byt (1984, 3.)

Jan Hýsek / Jan Hýsek

Líbí se nám ²kolník·v byt
chodíme tam buchty klátit
líbí se nám 3x
²kolník·v byt

kolník·v byt (1984, 13.)
Opev¬ujem ²kolník·v byt
d·chodci se za£ínaj trousit
opev¬ujem 3x

✦ Líbí se nám ²kolník·v byt 3

✦ Poh°eb dlouhé krávy

Jan Hýsek / Jan Hýsek

Jan Hýsek / -

kolník·v byt (1984, 5.)
Líbí se nám ²kolník·v byt
chodíme tam trávu kou°it
líbí se nám 3x
²kolník·v byt

Dlouhá kráva (1987, 8.)
(instrumentální)

✦ Pochod dlouhé krávy
Jan Hýsek / Dlouhá kráva (1987, 3.)
(instrumentální)
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✦ Pr·plach mozku
Jan Hýsek / Jan Hýsek
Radosti hnití (1982 - 1987, 3.)
To je pr·plach mozku...

✦ Radosti hnití

Jan Hýsek / Jan Hýsek
Radosti hnití (1982 - 1987, 6.)

T°i bílé b°ízy
byl na²í lásky ²tít
t°i bílé b°ízy
pod nima bude² hnít
T°i bílé b°ízy
se hr·zou rozko£í
ºe svoji milou
st°elil jsem do o£í
Do bílé b°ízy
musel jsem t¥ zabalit
t°i bílé b°ízy
shnít a zapomnít
T°i bílé b°ízy
tvé t¥lo ukryjí
bude² tam schovaná
jak be£ka pomyjí
T°i bílé b°ízy 4x
Sousede 4x
kdo to támhle jde
sousedka 3x
Králová
ta po mn¥ jede
Schovte m¥ 4x
aspo¬ na p·du
nechci 4x
vid¥t tu vobludu
Vy uº jste 2x
ur£it¥ sly²eli
co vona mi d¥lá
vona je 4x
úpln¥ pitomá
Tudle m¥ 3x
honila u k°íºk· po poli
abych ji 3x
ud¥lal domácí úkoly
Jindy m¥ 3x
povidá
ºe m¥ furt miluje
ºe pro m¥ 3x
kaºdý den
u velkýho dubu je

Brousí si 3x
na jmelí
svý zlatý srpy
na to si 4x
ona potrpí
Celý dny kuli mn¥
Králová probre£í
ºe se jí vyhejbám
potom se válí mi u nohou
a je£í a´ prej ji nalejt dám
e nemá 3x
peníze
ºe mi v²echny dala
a kdyº ji 2x
dám jednu dv¥ pivky
tak je voºralá
Sousede 4x
kam se to jede
támhle je 4x
autobus jzd
Do Prahy 4x
do m¥sta na £eje
byl jsem tam 2x
kdyº jsem byl na vojn¥
Praha p¥kná je
Hned bych tam 4x
s váma zajel
kdybych tam 4x
Královou nevid¥l
Ta by m¥ 4x
v Praze vypekla
cht¥la by 3x
ur£it¥
??
Zas by se 4x
nám v²ichni chechtali
a proto 3x
sousede
nem·ºu do Prahy
So sad 2x
everything is so sad
Smutný je 3x
sousede
v²echno tak smutný
Nem·ºu si ale
od toho odpomoct
pa£ je to nutný
Sousedka 3x
Králová
s dv¥ma hlavama
Sousedka
Adi£ka 2x
Králová
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je moje máma

na dvo°e pak v rudoºlutém dýmu
navºdycky uº zmizí oku mýmu

Zbavte 4x
aspo¬ na p·du

Ta krev jeº kane

nechci 4x

prasat·m z tlam

vid¥t tu vobludu

je v²ecko co pro tebe
lásko je²t¥ mám

Sousedka 3x
Králová

Um°u a budu mrtvej

s dv¥ma hlavama

chcípnu a budu tuhej

sousedka 2x

pojdu a bude po m¥

Adi£ka Králová

jé to bude sranda

je moje máma
Jsem mrtvý a nikdo neví
Nad paravanem ententýky

jaký jsou mí radosti hnití

ºabykuch jsem vbodl v klích

£ervy m¥ hladí

nejím u ºádný bernarnýny

a zem¥ voní d°evo na rakvi tlí

d¥lá se mi ²padn¥ z nich

a prach m¥ sytí

Dospívám 4x
v ºenu
dospívám 4x
uº
Po po²lé tet¥ ententýny
sd¥dil jsem dva hrby na zádech
ma£etou vypasovaný dºíny
stejská se mi po kamarádech
Dospívám 4x
v ºenu
dospívám 4x
uº
M·j p°edkus pov¥sti ententýny
proháním kobylu po Blatech
neº slunce zapadne do kantýny
to jsem uº po t°ech potratech
Dosp¥l jsem 4x
v ºenu
dosp¥l jsem 4x
uº
Dosp¥l jsem 4x
v ºenu
uº nejsem 3x
ºádnej muº

jsem mrtvý a nikdo neví
jaký jsou mí radosti hnití
Hlína na víko padá
v zelený láhvi sví£ka plá
prázdné koupelny
jediná oslaví mé m¥n¥ní
A já jsem mrtvý
a nikdo neví
jaký jsou mí radosti hnití
temný ticho mi nevadí
a krt v Ledvích h°eje mí dni
Polibkem bytí
jsem mrtvý a nikdo neví
jaký jsou mí radosti hnití
Hlína na víko padá
v zelený láhvi sví£ka plá
tlukot bílých nádraºí
na místo bab bude² tkát
A já jsem mrtvý
a nikdo neví
jaký jsou mí radosti hnití
smrti krásné narození
osládka z°í
Kn¥ºí se klaní

Na jatkách se krásných dam já bojím

a hv¥zda svítí

prase£í hlavy rády v¥n£í chvojím

jsem mrtví

v¥ne£kem myrtovým mouchy odeºenou

a nikdo neví

vá²niv¥ líbaj svini poraºenou

jaký jsou mí radosti hnití

Jazykem vyt°ou rypák zkrvav¥lých

Hlína na víku leºí

pak celé zrudnou jak se zapomn¥ly

?? se m·ºe mi smát

kapesníkem o£istí si své rtíky

ale já

n¥ºnýma ru£kama se chopí píky

ºe konec zdá se nám 2x

Ostré to bidlo vep°i kvi£ícímu

...

zabodnou zkrz k·ºi rovnou ve slezinu
zamy²len¥ jim ²´ourají v b°i²e

Tam onen prokletý

kdyº £uník pojde a naplní se kli²é

a krutý nalhava£
bezvýchodných otázek

Vytáhnou kabelku pový²en¥ m¥ zm¥°í

a ostnatý b·ºek

nalí£í se a vyjdou nejbliº²ími z dve°í

ze soumraku lidského £asu
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vyvolává v nás
uº zmanipulovaný
?? sentimelnální nostalgie
opilého rytmu teplých nocí
rodících se my²lenek
a na°vaných pán·
kte°í se vºdycky starají
to on odhaluje nám
znovu a naposledy
dutost dosp¥ní
spojitost pr·st°elu
a radosti hnití
Ukon£ete výstup a nástup
dve°e se zavírají
haha...
bum
P°elezla °eku °eznice
k°i£í a °ve p°evelice
°eznice bílá p°ede mnou
°ezník °íhá °e£ dojemnou
náhle stichne a p°ekvapen
konec °e£i st°ihne kvapem
Prase£í hlava
a prase£í b·£ek
prase£í tlama
a prase£í tu£ek
Prase£í zadek
a prase£í noha
prase£í £lov¥k
prase£ího boha
Prasata praskají
v prav¥kém ohni
to vep°ový gulá²
£lov¥k si klohní
Prase£í blány
a prase£í svaly
p°eºraný prase
se k prameni svalí
Prasata mlází
a prasata v hejnech
nad¥laj pod sebe
a válej se v lejnech
Prasata praskají
v prav¥kém ohni
to vep°ový gulá²
lidstvo si klohní
Prase£í hrby
a prase£í pyje
£íhá prase
jiný sytý zabije
Prase£í p°ední
a prase£í zadní
na ty£ ho nabodne
jde si ho péci

Prasata praskají
v prav¥kém ohni
to vep°ový gulá²
prase si klohní

✦ Ranérie

Jan Hýsek / Jan Hýsek
Radosti hnití (1982 - 1987, 2.)

Poblíº cukrový ranerie
mnoºej se tyfový bakterie 2x
Sly²te mou píse¬
celou z hlíny
kampak se hrabou byliny
Máme je vevnit°
samý plíny
z táty se sypou piliny
Andílci lezou z ra²eliny
andílci lezou z baºiny
Máma je vevnit°
samý plíny
z táty se sypou piliny
Uº se mi na vás
sbíhaj sliny
naseru naseru jí
Máma je vevnit°
samý plíny
z táty se sypou piliny
Rychle vás zbavím
starý ²píny
to budou narozeniny
Máma je vevnit°
samý plíny
z táty se sypou piliny
Nároºí ??
r·ºový jako maliny
A zapomenu na zdechliny
i na scény s delfíny
tak vidíte vy svin¥ líný
budou z vás p¥kný pe°iny
Máma je vevnit°
samý plíny
z táty se sypou piliny
Kdo °íká já
je n¥kdo jiný
není tak zcela bez viny
Máma je vevnit°
samý plíny
z táty se sypou piliny
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Staré m¥sto na ??
pravý div
v kaºdé chat¥
v muzeu
na poli
cesta vzh·ru
kamením
lid ho k°il
jak m¥ druhdy
tatí£ek pou£il
na terasy upjal se
jable£ný
za let d¥tských
trhal jsem
bohu dík
za zdí nízkou
p°i chat¥
dvore£ek
kdo nás vítá
??
u vrátek
p°es ohrádku
v zahrádku
??
£iperný to mravenec
??
Odyseem hledám si
srub £i stan
Prchá odtud ovcí dav
polekán
kyklop vítá
a s ním pes
snový ek
Kalimera
dobrý jitro
já mu °ek
bez pr·vodce
bloudí sbor
na Adros
??
²el bych téº
??
cesta dol·
hor²í jest
tuze jó
v kaºdé chat¥ z·stalo
ypsilon krát ypsilon...
Poblíº tyfový ranérie
mnoºej se cukrový bakterie
2x
...
P°i²el voják k sedlákovi
cht¥l znásilnit dceru
otec jí ²el brániti
to právo m¥l v¥ru
Voják zabil sedláka
do hlavy ho st°elil
aby sadismus ukojil
erotismus skojil

Pak se divte
ºe ten £lov¥k
byl jak tygr
zví°e
v boji zabil sedláka
hnusné jako zví°e
Smrtono²ka
Smrtono²ko
krátkono²ko
kam ty v²ude ská£e²
turist·m na horách
kameny a laviny uvol¬uje²
rychlá auta
no ta vráºením do sebe zastavuje²
chodc·m o£i u²i zaslepuje²
aby byly zajeti
o ºivot jim usiluje²
i na letadla má² spadené
²vidrá² za nimi na nebe
ve vále£ných Liticích
v²ude tisíce
a tisíce ºivot· posbírá²
ty ty hladná jedna
kam kam je v²echny dává²
Smrtono²ko nenasytná
kdy bude² mít dosti
kdy se k nám radost
ze ºivota navºdy uhostí
kdy to bude
n¥co z lidí zbude
smrtono²ko
ty jedna
má² nemá² rozum
nebo je to jen tv·j
pánovitý panova£ný um
takový um si m·ºe² nechat
ne ne stále nás lekat
...
na dn¥ mo°e leºí
kapitán to nev¥d¥l
ºe s ponorkou na dn¥ sed¥t
kdyº uº kyslíku nebylo
ºití kvapem ubylo
Poslední sbohem pat°il t¥m
kdoº m¥li pevn¥j²í ko°en
Je ráno a mlhy p°ibývá
a k°iºník morseovy zna£ky vysílá
v ponorce kyslík ubývá
a poslední zvuk vlk· lká
Zapadlo slunce
nastala noc
a vzáp¥tí na to ude°ila
na v¥ºi p·lnoc
Bu¤ zdrávo d¥v£e
zlato na²e
hrr...
hrej sob¥ t°epej noºi£ky

230

hrr...
jen sm¥j se Ji°ko zlato na²e
hrr...
a radosti bu¤ mati£ky
hrr..
a ºes tak malé zlato na²e
hrr...
zde drobné p°ijmy kyti£ky
hrr..
Poblíº tyfový bakterie
mnoºejí se cukrový ranerie

✦

Requiem dlouhé krávy

Jan Hýsek / Dlouhá kráva (1987, 7.)

(instrumentální)

✦

Ser na to, Frankie

Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 10.)

Sorry kluci
ºe jsem s váma tuhle vymet
vodpus´te mi
byl to jenom blbej úlet
Ser na to Frankie 2x
dy´ my víme
ºe jsi kámo²
dy´ my víme
Kv·li jedný pizd¥
zru²it celou bandu
a stejn¥ m¥la
hnusnou tlustou panimandu

a jestli prej nás vodsa¤
mistr nevyláme
Zajdou v²echno
nabonzovat na bezpe£nost
a ta nás uº prej srovná
ºádná starost
Ser na n¥j Frankie 2x
dyk my víme
ºe je to fízl
Hovno blbci
kolikrát mám opakovat
ºe mi mistr °ek
ºe se prej mám pakovat
Jestli rychle nenechám
t¥ch svejch mejdán·
ºe uº tady
²kolníkovat nezvostanu
Co chce² d¥lat Frankie? 2x
to je pr·ser
to jsme v hajzlu
to je pr·ser
Jéºi² vy jste paka
snad uº se dá tu²it
ºe ty d¥dky m·ºem
jedin¥ fest zru²it
Pobijem je v²echny
a klub zapálíme
jedin¥ tak z toho
kluci vybruslíme
Jdem na to Frankie 2x
ty jsi páka
ty jse² chuan
ty jsi páka
jdem na to

✦

Je tady pod uhlím 2x
a´ tam hnije
hovno bylo do ní
Pozor kluci
te¤ mám ale jinou obtíº
v£era byl za mistrem
jistej soudruh Kopti²

Dlouhá kráva (1987, 1.)
(instrumentální)

✦

Odvedle z toho
d·chodcovskýho klubu
otvíral si na mistra
po°ád hubu
e kdyº furt makali
prej aspo¬ v d·chodu
cht¥j mít na dechárnu
tu svou pohodu

Sláva dlouhé krávy

Jan Hýsek / -

Spánek dlouhé krávy

Jan Hýsek / Dlouhá kráva (1987, 4.)

(instrumentální)

Ale ºe prej
d¥sn¥j bordel furt d¥láme
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✦ kolník·v byt
Jan Hýsek, Petr Fukan / Jan Hýsek
Radosti hnití (1982 - 1987, 1.)
Líbí se nám ²kolník·v byt
chodíme tam s klukama pít
líbí se nám 3x
²kolník·v byt
chodíme tam hrát bigbít...
Zas uº ti do palice
u£itel dere
svý ºivotní moudrosti
kde furt je bere?
Zas uº ho poslouchá²
a v du²i ti
se ty jeho blbosti
na v¥ky uchytí
I tvoje bude zodpov¥dnost
za tvý d¥ti
a proto jenom samý koule
te¤ pí²e ti
Neº pochopí² to jeho
svatý p°ikázání
ºe jen práce a poslouchání
je poznání
Kdy uº kone£n¥
na to p°ijde²
ºe co se v ²kole u£í²
v²echno je leº
Hele i tu pubertu
ti voni závidí
proto t¥ ta £uba máma
nejrad²i vidí
Jak s u£ebnicí v pazou°e
si mozek drhne²
p°ed tím jejím fízlováním
nikam nezdrhne²
A celej ve£er na tebe
zas fotr hýkal
ºe t¥ chytli
kdyº jsi ¬ákou buchtu svlíkal
Z°eºe t¥ za tydle mravy
a to si pi²
ºe d°ív neº bude² plnoletej
uº pí£u nespat°í²
Kdy uº kone£n¥
na to p°ijde²
ºe co ti doma °eknou
v²echno je leº
Na brigádách najde²
f·ru kamarád·
co nemast¥j si jak ty

t°ikrát denn¥ kládu
A brzo bude² chlapem
tak to v²ichni °íkaj
jen a´ si na brannejch hrách
hezky mladý zvykaj
Pak narazí² si ¬ákou krávu
a bude² d°ít
aby t¥ ty tví haranti
za£ m¥li poh°bít
Pozd¥ bude² taky °ikat
ºivot je pes
tak jen kaºdýmu do prdele
uº dneska klidn¥ vlez
Kdy uº kone£n¥
na to p°ijde²
ºe celý tvoje lidský bytí
je blbá leº
V²echno je leº
Líbí se nám ²kolník·v byt
chodíme tam buchty klátit
líbí se nám 3x
²kolník·v byt
Kdyº je ti sedmnáct
a probouzí se chtí£
tu holky nahradí ti
co byl pro t¥ kdysi mí£
Kterou si vybrat
vºdy´ je jich moc
se kterou strávit
tu první noc?
A´ si holky ze ²kolky
svlíkaj svoje podolky
a t°eba i sex tri£ka
furt budou jako ty£ka
Na tohle jsem moh trp¥t
kdyº mi bylo fotr p¥t
te¤ uº si ty svý holky
str£ zas zpátky do ²kolky
A ty buchty na gymplech
ty maj prdel jako plech
jak porád do knih £um¥j
jinýho nic neum¥j
Ty si °áckej pozor daj
neº se k tomu rozhoupaj
a m¥ hu£et nebaví
do nány upejpavý
Zato holky z u£¬áku
ty m¥ mají za páku
kdyº je ²típnu do mandy
hnedka je f·ra srandy
Holky z u£¬áku
°eznice a kade°nice
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holky z u£¬áku
textila£ky prodava£ky
Holky z u£¬áku
ty ti dají mnohem více
holky z u£¬áku
neº ¬áký malý ²kola£ky
Holky z u£¬áku
jedin¥ ty mají ²´ávu
holky z u£¬áku
mají o£i malovaný
Holky z u£¬áku
obarvenou mají hlavu
holky z u£¬áku
od v²ech kluk· milovaný
Holky z u£¬áku
ty um¥jí bezva líbat
holky z u£¬áku
francouzákem za u£¬ákem
Holky z u£¬áku
kdyº si dají £ty°i píva
holky z u£¬áku
berou potom v²echno hákem
Holky z u£¬áku
zdrhaj z intru na mejdany
holky z u£¬áku
z·stanou s tebou i p°es noc
Holky z u£¬áku
nejsou ºádný cudný panny
holky z u£¬áku
p°ede v²ema mají p°ednost

Povídá nám kluci
m¥ serete
kdy uº ¬áký
nový buchty seºenete?
Uº m¥ tu ty va²e
undry serou
v²ecko mi z lednice
dycky seºerou
Co sem stejný ºenský
furt taháte?
copak ºádný jiný
fakt neznáte?
Dy´ máte
ve t°íd¥ spoluºa£ek
nevinnejch a p¥knejch
jako sra£ek
Kór jedna se mi líbí
ta Jír· Dana
ta tak nyv¥ £umí
snad je²t¥ panna
A má hezký kozy
i guru
tu bych tady cht¥l
mít na fyzkulturu
Povídám vám kluci
neserte m¥
zejtra a´ je tady
dole v koteln¥

Dají

Zejtra jako v dílnách
ji tu chci mít
chci bejt na ni první
tak ho²i klid

Líbí se nám ²kolník·v byt
chodíme tam trávu kou°it
líbí se nám 3x
²kolník·v byt

íkáme mu Frankie
ty se² vocas
tu sem nedostane
nikdo vod nás

Z hospody se vrací
Frankie ²kolník
von má dlouhý vlasy
jako hipík

Ta je d¥sn¥ cudná
tuhle jí Bill
jenom ²áh pod sukni
a uº ji koupil

Povídá £au kluci
co d¥láte?
jaktoºe tu buchty
ºádný nemáte?

Na to já vám seru
za°val Frankie
doka¤ si tu nad ní
nesvlíknu trenky

íkáme mu Frankie
byly tady
a uº ²ly zase dom·
bez nálady

ádnej se nesmíte
tady vokázat
a te¤ uº koukejte
dom· mazat

A Jarmila s Lídou
m¥ly krámy
ty sem ani ne²ly
rad²i samy

Líbil by se nám ²kolník·v byt
kdyby nás tam Frankie cht¥l pustit
líbil by se nám 3x
²kolník·v byt
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Takhle musíme do parku jít
líbil by se nám 3x
Frankieho byt
Jsme °ezníci my máme £as
p°ed knajpou dnes máme sraz
k Frankiemu stejn¥ nesmíme
tak se sami zabavíme
Venca a já jsme kámo²i
správní °ízci a choro²i
°eznický noºe za pasem
to se zase dnes popasem
Na pannen kráse kvílení
neº nám pod kudlou zcepení
hele támhle tu nanynku
ta je loºená synku
Navna¤ ji do kvartýru
sví£kovou za p·l papíru
píchni jí pentobarbital
vem jí ten elan vital
Poloº si ji na gau£
aº bude² na m¥ zahu£
Vtom vtrhnul poru£ík Chrz
prost°elil Vencu naskrz
a m¥ pak ²oup do lochu
je to halt hoch vod fochu
Tu nánu sám vobtáhnul
vo fr£ku vej² to dotáhnul
v teple je nadporu£ík Chrz
a já abych tu v dí°e mrz
Líbí se nám ²kolník·v byt
Frankie °ek ºe se m·ºem vrátit
líbí se nám 3x
²kolník·v byt
Sorry kluci
ºe jsem s váma tuhle vymet
vodpus´te mi
byl to jenom blbej úlet
Ser na to Frankie 2x
dy´ my víme
ºe jsi kámo²
dy´ my víme
Kv·li jedný pizd¥
zru²it celou bandu
a stejn¥ m¥la
hnusnou tlustou panimandu
Je tady pod uhlím 2x
a´ tam hnije
hovno bylo do ní
Pozor kluci
te¤ mám ale jinou obtíº
v£era byl za mistrem
jistej soudruh Kopti²

Odvedle z toho
d·chodcovskýho klubu
otvíral si na mistra
po°ád hubu
e kdyº furt makali
prej aspo¬ v d·chodu
cht¥j mít na dechárnu
tu svou pohodu
Ale ºe prej
d¥sn¥j bordel furt d¥láme
a jestli prej nás vodsa¤
mistr nevyláme
Zajdou v²echno
nabonzovat na bezpe£nost
a ta nás uº prej srovná
ºádná starost
Ser na n¥j Frankie 2x
dyk my víme
ºe je to fízl
dyk my víme
Hovno blbci
kolikrát mám opakovat
ºe mi mistr °ek
ºe se prej mám pakovat
Jestli rychle nenechám
t¥ch svejch mejdán·
ºe uº tady
²kolníkovat nezvostanu
Co chce² d¥lat Frankie? 2x
to je pr·ser
to jsme v hajzlu
to je pr·ser
Jéºi² vy jste paka
snad uº se dá tu²it
ºe ty d¥dky m·ºem
jedin¥ fest zru²it
Pobijem je v²echny
a klub zapálíme
jedin¥ tak z toho
kluci vybruslíme
Jdem na to Frankie 2x
ty jsi páka
ty jse² chuan
ty jsi páka
jdem na to
Zachráníme ²kolník·v byt
invalidy p·jdem mlátit
d·sledn¥ je budem hubit
zachráníme 3x
²kolník·v byt
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
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spolu si vykají
Vy bábo vstávejte
já jsem uznanej
musím si kydnout
jinak jsem nahranej
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
berlí se dloubají
Helej¤te d¥lejte
neº vás zvednu
a fofrem padejte
chcete je²t¥ jednu?
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
hnátama mávají
Já mám paní
jednu nohu zlomenou
a já zas mám
zlomený vob¥
Já mám d¥snou
bolest v kolenou
a já uº jsem
jednou haxnou v hrob¥
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
°idi£e volají
Pane vyhod¥j toho d¥dka
neº ho vykopu sama
já jsem trougalovic sousedka
poctivá invalidní dáma
Invalidi se rubou
o místo v tramvaji
dávaj si po drºce
uº nás tím krkají
Kdyº jsou tak chorý
pro£ se tím chlub¥jí?
nejsou v²ak hájený
dob°e se st°ílejí
Opev¬ujem ²kolník·v byt
d·chodci se za£ínaj trousit
opev¬ujem 3x

A naser 2x
a naser sem ten laser
2x
A naseru a naseru
ti tam t°eba p¥t laser·
2x
A naserem 2x
to do d·chodc· laserem
a naserem 2x
to do d·chodc·
Na kaºdým rohu
stojí fízl
z balkónu dol·
je£í Krýzl
No
for
No
for

Ho°í uº ho°í
²kolník·v byt
v rohu leºí Frankie
v b°i²e noºe b°it
Ho°í uº ho°í
²kolník·v byt
d·chodci nás
te¤ budou soudit
Ho°í uº ho°í
Uº tam sedí p°ipoutaní
uº se mozky proudem ²kva°í
v elektrickém k°esle paní
sy£ák·m se dob°e da°í
Z£ernalé zdi u£ili²t¥
srovná zítra bagr pluhem
a pro hodné d¥ti h°i²t¥
bude z toho spáleni²t¥
které tu tak p¥kn¥ h°eje
²kolník·v byt do tmy zeje 2x
Pro£ bychom se net¥²ili
kdyº nám pánb· zdraví dal
²kolník·v byt do tmy zeje 2x
I can get no satisfaction...

✦

Uº d¥de£ci s raketama
belhaj se nám pod voknama
sly²et cvakat jejich berle
zp°eráºíme jim je hnedle
Smradlavý hrnce sta°eny tu
narovnají za úsvitu
ut°ou hnáty do zást¥ry
sko£ej je²t¥ pro ²rapnely

future 3x
you punks
future 3x
you

kolník·v byt do tmy zeje!

Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 16.)
Uº tam sedí p°ipoutaní
uº se mozky proudem ²kva°í
v elektrickém k°esle paní
sy£ák·m se dob°e da°í
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Z£ernalé zdi u£ili²t¥
srovná zítra bagr pluhem
a pro hodné d¥ti h°i²t¥
bude z toho spáleni²t¥
které tu tak p¥kn¥ h°eje
²kolník·v byt do tmy zeje 2x

d·stojn¥ p°ichází
tady soudruzi
zde prasnice
p°epínají

Pro£ bychom se net¥²ili
kdyº nám pánb· zdraví dal
²kolník·v byt do tmy zeje 2x

...

I can get no satisfaction...

✦ ma²otronic
Jan Hýsek / -

Radosti hnití (1982 - 1987, 5.)
(instrumentální)

✦ Víra v barel

Jan Hýsek / Jan Hýsek
Radosti hnití (1982 - 1987, 4.)

Barel...
Zde p°ichází prasnice
pracovní kufry
pak strkám v koryto
a srká
soudruzi
zde p°ichází prasnice
Kurarizovaná veverka
stráºí ji
p°epe£liv¥ za dn·
hráz hrd¥ h°ímá
soudruzi
zde p°ichází prasnice
?? ukrad kráv¥
na£ hned nemyslíte
je tma
stále spolcená
soudruzi
zde p°ichází prasnice
Blátem tuhnou ruce
v termosce nenajde
ani ten kdo nehledá
králi£í °it¥
v norách chlupatých
soudruzi
zde p°ichází prasnice
Klepou se d¥sem
králíci posraný
toº mordujte v²ade
kde klidu je t°eba
jak z pomalou váºností

?? big lady...

Mojí milí plandaj cecky
b¥da b¥da já mu nedám
smrd¥j nohy pá£ nosí kecky
b¥da b¥da já mu nedám
Jak mám v t¥ch faldech a smradu
b¥da b¥da já mu nedám
sloºit unavenou hlavu
b¥da b¥da já mu nedám
Víra v barel...
P°i poslední ??
zabouch jsem se do Travolty
já bych cht¥l být jako von
??
P°es spáleni²t¥
p°es krvavé °eky
jdou mstící pluky
neochv¥jn¥ dál
Na na²í stran¥
srdce právo v¥ky
jdem vp°ed jak £as
jak pomsty hrozný val
S potomky slavných
ruských bohatýr·
vnuk husit· jde bok
po boku vp°ed
Jsme zbra¬ i hráz
rodícího se míru
jsme nových dn·
p°ední úderný sled
S velikou armádou
rvát se jdem se smrtí
nás s Rudou armádou
nikdo nerozdrtí
My svorní a silní
p¥sti své zvedáme
spole£n¥ v boj
p·jdeme vp°ed
a nebo spolu padneme
Umývá nádobí v bistru
aby poznala jaký ºivot je
ale láska ji je²t¥ nic ne°ekla...
Jó aby poznala ºivot a lásku
umývala nádobí v bistru
na rohu ²edesáté ²esté ulice
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Mladý muº s ?? vlasy
?? dozadu
se jí dvo°il
a cht¥l recitovat n¥jaké básn¥

Aº mi bude ²edesát p¥t
na lavi£ce budu sed¥t
na hol£i£ky v parku £um¥t
aº mi bude ²edesát p¥t

A jeho o£i
°íkali znova o slitování
ale její srdce
je²t¥ nepromluvilo
i kdyº se jí dvo°il
a °íkal slova o slitování

Nebudu se mejt ani p°evlíkat
aº mi bude p¥t a ²edesát
budu starej a budu smrd¥t
budu blbej a h·l budu m¥t

Moudrý muº ??
s divokými vousy
pov¥d¥l její du²i pravdu
o okolí
°ekl pro£ je v²echno
a pro£ se mají ptáci milovat
ale její srdce
dosud nepromluvilo
a£ jí °ekl pravdu
a pro£ se mají milovat
Slintající chlapík
s ?? krkem
op°el se rukou o její pult
se sklenicemi
a °ekl Maggie
chra¬ m¥ od zlých lidí
a její srdce promluvilo...
aby ho ochránila od zlých lidí
A nyní ji v ?? místnosti
kouká do obli£eje
a strká svoje upocené ruce
na její tmavé zábradlí
a Maggie se ptá
pro£ práv¥ ten
ale je to marné
její srdce promluvilo...
Pro£ práv¥ ten jí musí strkat ruce
na její zábradlí
umývala nádobí v bistru jó...
Maggie dívka umývala nádobí v bistru...
na její d°íve ?? zábradlí...
Víra v barel
koman£i
Aº mi bude ²edesát let
budu chytrej a m·j bude sv¥t
aº mi bude let ²edesát
budu velkej impotentát
Here£ky se mnou budou spát
aº mi bude t¥ch ²edesát
budu jezdit v limuzín¥
k tuzexoví konkubín¥
Po infarktu myokardu
daj mi metál k tomu ??
a mi bude dob°e v penzi
a budu mít hypertenzi

Budu starej a budu smrd¥t
ksicht vrás£itej ²klebit na sv¥t
budu starej a budu smrd¥t
bude mi hej jo budu mít let
Budu starej a budu smrd¥t
bude mi hej budu prd¥t
na celej sv¥t
...
Tvá du²e prý ti krvácí
kdyº oble£ená v teplácích
marn¥ si hraje² s ozv¥nou
na zlím osudem ran¥nou
A na h°bet¥ se jeºí chlap
aby ti n¥kdo neukrad
tvou protrpenou odli²nost
jiº zakrýt chce² svou pitomost
Le£ unylost tvou mladý v¥k
p°ikryje pouze náhrobek
poctivost jiº jsi prodala
za Poupata od Hrabala
Tak nepatrnou tuto ctnost
vydraºila jsi víc neº dost
t¥¤ hocha hledej se kterým
vyrazí² vst°íc svým nad¥jím
Poetická nev²ednosti
slzy mi kanou na tvé kosti
jen rosu jiter pode rty
u£it se musím od Merty
Jak vlásky plném vyznání
ukon£it svoje pokání
jak s intelektem mistra ti
°íct huso jdi se vysrati
Jsem barel...

✦ V²echno je leº
Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 2.)
Zas uº ti do palice
u£itel dere
svý ºivotní moudrosti
kde furt je bere?
Zas uº ho poslouchá²
a v du²i ti
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se ty jeho blbosti
na v¥ky uchytí

ºe celý tvoje lidský bytí
je blbá leº

I tvoje bude zodpov¥dnost
za tvý d¥ti
a proto jenom samý koule
te¤ pí²e ti

V²echno je leº

Neº pochopí² to jeho
svatý p°ikázání
ºe jen práce a poslouchání
je poznání

✦

Jan Hýsek / Dlouhá kráva (1987, 2.)

(instrumentální)

Kdy uº kone£n¥
na to p°ijde²
ºe co se v ²kole u£í²
v²echno je leº
Hele i tu pubertu
ti voni závidí
proto t¥ ta £uba máma
nejrad²i vidí
Jak s u£ebnicí v pazou°e
si mozek drhne²
p°ed tím jejím fízlováním
nikam nezdrhne²
A celej ve£er na tebe
zas fotr hýkal
ºe t¥ chytli
kdyº jsi ¬ákou buchtu svlíkal
Z°eºe t¥ za tydle mravy
a to si pi²
ºe d°ív neº bude² plnoletej
uº pí£u nespat°í²
Kdy uº kone£n¥
na to p°ijde²
ºe co ti doma °eknou
v²echno je leº
Na brigádách najde²
f·ru kamarád·
co nemast¥j si jak ty
t°ikrát denn¥ kládu
A brzo bude² chlapem
tak to v²ichni °íkaj
jen a´ si na brannejch hrách
hezky mladý zvykaj
Pak narazí² si ¬ákou krávu
a bude² d°ít
aby t¥ ty tví haranti
za£ m¥li poh°bít
Pozd¥ bude² taky °ikat
ºivot je pes
tak jen kaºdýmu do prdele
uº dneska klidn¥ vlez
Kdy uº kone£n¥
na to p°ijde²

Vy°ezání dlouhé krávy

✦

Z hospody se vrací Frankie ²kol-

ník

Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 6.)
Z hospody se vrací
Frankie ²kolník
von má dlouhý vlasy
jako hipík
Povídá £au kluci
co d¥láte?
jaktoºe tu buchty
ºádný nemáte?
íkáme mu Frankie
byly tady
a uº ²ly zase dom·
bez nálady
A Jarmila s Lídou
m¥ly krámy
ty sem ani ne²ly
rad²i samy
Povídá nám kluci
m¥ serete
kdy uº ¬áký
nový buchty seºenete?
Uº m¥ tu ty va²e
undry serou
v²ecko mi z lednice
dycky seºerou
Co sem stejný ºenský
furt taháte?
copak ºádný jiný
fakt neznáte?
Dy´ máte
ve t°íd¥ spoluºa£ek
nevinnejch a p¥knejch
jako sra£ek
Kór jedna se mi líbí
ta Jír· Dana
ta tak nyv¥ £umí
snad je²t¥ panna
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Hm. Hm.. Hm...
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Je za deset minut, pardále
(Daniel Fikejz / -)
Juta Targo
(Daniel Fikejz / -)
Klouºe²
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Koko a Bu£ka
(Daniel Fikejz / -)
Laserová pou´
(Daniel Fikejz / -)
Mládí vybou°ené
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Na tvém no£ním stolku p°ibývají v¥ci
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Ouklejí slalom
(Daniel Fikejz / -)
Plány
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
P°iloº ucho
(Daniel Fikejz / -)
Psí hodiná°
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)

A má hezký kozy
i guru
tu bych tady cht¥l mít
na fyzkulturu
Povídám vám kluci
neserte m¥
zejtra a´ je tady
dole v koteln¥
Zejtra jako v dílnách
ji tu chci mít
chci bejt na ni první
tak ho²i klid
íkáme mu Frankie
ty se² vocas
tu sem nedostane
nikdo vod nás
Ta je d¥sn¥ cudná
tuhle jí Bill
jenom ²áh pod sukni
a uº ji koupil
Na to já vám seru
za°val Frankie
doka¤ si tu nad ní
nesvlíknu trenky
ádnej se nesmíte
tady vokázat
a te¤ uº koukejte
dom· mazat

✦

ezník zítra nep°ijede
(Daniel Fikejz / -)
Sedli a jedli
(Daniel Fikejz / -)
Sen su²ené jahody
(Daniel Fikejz / -)
Situace na st°e²e
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Sluchátka
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Soused kope jámu, ale my dva...
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Tam na horách v rákosí
(Daniel Fikejz / -)
Vernisáº
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Zelený muº
(Daniel Fikejz / -)

Zachráníme ²kolník·v byt

Jan Hýsek / Jan Hýsek
kolník·v byt (1984, 11.)

Zachráníme ²kolník·v byt
invalidy p·jdem mlátit
d·sledn¥ je budem hubit
zachráníme 3x
²kolník·v byt

Combo FH
26 písní

Asi uº to zabalíme, i Josef uº to zavinul
(Daniel Fikejz / -)
Dnes v noci
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
Druhá nejlep²í pasti£ka na my²
(Daniel Fikejz / -)
Filmy dlouhých záb¥r·
(Daniel Fikejz / Daniel Fikejz)
GUMA-GU
(Daniel Fikejz / -)

✦

♠

Daniel Fikejz / V¥ci (1980, 14.)
(instrumentální)
♠
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♠

♠
♠

♠

♠

♠
♠
♠

♠

♠

Asi uº to zabalíme, i Josef uº to

zavinul

♠

♠

✦

✦

Druhá nejlep²í pasti£ka na my²

P°iloº ucho

Daniel Fikejz / -

Daniel Fikejz / -

V¥ci (1980, 11.)

V¥ci (1980, 10.)

(instrumentální)

✦

(instrumentální)

✦

GUMA-GU

Daniel Fikejz / -

ezník zítra nep°ijede

Daniel Fikejz / -

V¥ci (1980, 1.)

V¥ci (1980, 5.)

(instrumentální)

(instrumentální)

✦

✦

Je za deset minut, pardále

Sedli a jedli

Daniel Fikejz / -

Daniel Fikejz / -

V¥ci (1980, 9.)

V¥ci (1980, 2.)

(instrumentální)

(instrumentální)

✦

✦

Juta Targo

Daniel Fikejz / -

V¥ci (1980, 6.)

V¥ci (1980, 4.)
(instrumentální)

✦

(instrumentální)

✦

Koko a Bu£ka

V¥ci (1980, 13.)

V¥ci (1980, 8.)

✦

(instrumentální)

✦

Laserová pou´

V¥ci (1980, 12.)

V¥ci (1980, 7.)

✦

Zelený muº

Daniel Fikejz / -

Daniel Fikejz / -

(instrumentální)

Tam na horách v rákosí

Daniel Fikejz / -

Daniel Fikejz / -

(instrumentální)

Sen su²ené jahody

Daniel Fikejz / -

(instrumentální)

Ouklejí slalom

Daniel Fikejz / V¥ci (1980, 3.)
(instrumentální)
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ím h·° tím líp

Bumerang
(Dunaj / Karel David)
Cassiniho d¥lení
(Ji°í Kol²ovský / Karel David)

12 písní
Experimental 1.
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
Experimental 2.
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
Experimental 3.
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
Experimental 4.
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)

2 ❧

♠

umilové
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

3 ❧

Divoká svin¥
(Dunaj / Karel David)

2 ♠

Doutnám, ale nechytám
(Dunaj / Karel David)

♠

Dunaj
(Dunaj / Karel David)

2 ❧

HI-LE-HO
(Dunaj / Dunaj)

Experimental 5.
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)

Holé hlavy
(Dunaj / Tomá² Ruller)

Hromy blesky
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)

2 ♠

Hysterka
(Dunaj / Dunaj)

Chléb se pe£e, t¥sto te£e
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
Jeºí²ova ruka
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
Rudé právo
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
S Lucinkou
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
Sám
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)
Stojím rovn¥
(ím h·° tím líp / ím h·° tím líp)

Ka²e
(Dunaj / Karel David)

2 ❧

Kejvá
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

2 ❧

Kobylky
(Dunaj / Pavel Fajt)

3 ♠

Mazá£ek
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

♠

Na jih
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

2 ♠

Nek¬uba
(Dunaj / Karel David)

Day Art Company

♠

Ouvertura
(Dunaj / -)

5 ♠

Rosol
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

3 ❧

Rozto£ená
(Dunaj / Pavel Fajt)

2 ♠

Rukama
(Dunaj / Karel David)

2 ♠

Day Art Company / -

Sen
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

2 ❧

Live Dasnice (1988, 1.)

Tichounce
(Dunaj / Vladimír Václavek)

3 ♠

V bílém
(Dunaj / Karel David)

2 ♠

1 písní
ukací píse¬
(Day Art Company / -)

♠

✦ ukací píse¬
(instrumentální)

Dunaj

V £erném
(Ji°í Kol²ovský / Karel David)

27 písní
Blecha
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

3 ❧

Bob°ík strachu
(Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

3 ♠

♠

Zrcadlový sál
(Dunaj / Karel David)

2 ♠

ivly
(Dunaj / Vladimír Kokolia)

2 ❧

241

✦ Blecha

ºe moºná moºná moºná
práv¥ ty ute£e²

Live Bratislava (1988, 4.)
Live Tova£ov (1989, 5.)
Rosol (1991, 4.)

Ale najednou
nad sebou
uvidí²
bumerang se vrací

Dunaj / Vladimír Kokolia

✷
✸

❀✷ :

... (svahil²tina)

❬✸②❪

Jak vylila se kaluº sp¥chu
po dláºd¥ní z ko£i£ích hlav
sotva jsme si vym¥nili blechu
uº u²tvané ticho zdávil dav

Uº nad hlavou svi²tí
uº jeho stín slunce skrývá
uº v chvíli p°í²tí
kruh se uzavírá
a ne ºe moºná moºná moºná
práv¥ ty ute£e²

Spat°ili jsme scénu z lmu
zpomalující se pád
zví°ený prach rozsel vinu
zví°e prach

✦ Bob°ík strachu

Ale najednou
nad sebou
uvidí²
bumerang se vrací

Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia

✷
✸

: Ale najednou
Najednou
nad sebou
uvidí²
uº je zase blíº
✷:

Live Bratislava (1988, 8.)
Live Tova£ov (1989, 3.)
Rosol (1991, 3.)

Ale najednou
nad sebou
uvidí²
uº je zase blíº
stále blíº...

Slunce uº zapadá
v oblacích prachu
je²t¥ mám plnit
bob°íka strachu...

✦ Cassiniho d¥lení

✦ Bumerang

Ji°í Kol²ovský / Karel David
Rosol (1991, 8.)

Dunaj / Karel David

✷

Za ptákem pták k°ídla rozvírá
za mrakem mrak stoupá vý²
za stínem stín nebe zakrývá
za nocí noc klesá níº

Live Praha (1987, 4.)
Dunaj (1988, 5.)

Dob°e t¥ vidím
jak v zmatku se zamyká² doma
a op°en o dve°e o£i poulí²
a opatrn¥ vyhlíºí² z okna
a marn¥ si namluvit zkou²í²
ºe moºná moºná moºná
práv¥ ty ute£e²

Za proudem proud b°ehy omývá
za pou²tí pou²´ p°ibývá blíº
vlna za vlnou skály omývá
duna za dunou t¥lo za t¥lem
Za ptákem pták obzor zakrývá
za mrakem mrak stoupá vý²
za stínem stín na tvá°i p°ibývá
za nocí noc p°ichází blíº

Ale najednou
nad sebou
uvidí²
bumerang se vrací
: Ale najednou
✷ : Najednou
nad sebou
uvidí²
uº je zase blíº
Marn¥ se ve tm¥ zamyká²
marn¥ se v kout¥ kr£í²
marn¥ si o£i zavírá²
marn¥ si namluvit zkou²í²

✷✍
✍

Za proudem proud tvé b°ehy omývá
za pou²tí pou²´ klesá níº
duna za dunou t¥lo zakrývá
vlna za vlnou
Za ptákem pták obzor ti zakrývá
za mrakem mrak klesá níº
za stínem stín ti lesk z o£í vymývá
za nocí noc dýchá se tíº
Za proudem proud tvé b°ehy rozrývá
za pou²tí pou²´ p°ibývá blíº
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✷✍
✍

✦ Divoká svin¥

duna za dunou tvá° ti p°ikrývá
vlna za vlnou

Dunaj / Karel David

Za ptákem pták k°ídla rozvírá
za mrakem mrak stoupá vý²
za stínem stín nebe zakrývá
za nocí noc klesá níº

Live Praha (1987, 12.)

✷ Dunaj (1988, 7.)
Utekla v£era
dírou v kleci
schovaná ve dne
vylézá v noci

Za proudem proud b°ehy omývá
za pou²tí pou²´ p°ibývá blíº
vlna za vlnou skály omývá
duna za dunou

Utekla ze ZOO
st°elená do boku
kdoví kde £íhá
p°idejte do kroku

✦ umilové

Dunaj / Vladimír Kokolia

Divoká svin¥
d¥ti k°i£í
st°elená svin¥
pod okny ry£í

Live Bratislava (1988, 3.)
✷ Live Tova£ov (1989, 7.)
✸ Rosol (1991, 12.)

Divoká svin¥
neº za£ne den
divoká svin¥
z m¥sta chce ven

Nebij m¥ £lov¥£e
vºdy´ to bolí
2x
Nem·ºu utýct
kolem m¥ stojí
£umilové 3x

Vzh·ru do zbraní
volá zvon
hr na ni
chystá se hon

Nem·ºu utýct
kolem m¥ stojí
2x

✷ ❀✸ : Sledují pozorn¥

❬ ✎❪

jestli to bolí
£umilové 3x
: Je²t¥ po°ád to
za pohled stojí
£umilové 3x

❬✷✁✸✎❪

Sledují pozorn¥
jestli to bolí
2x

❀✸ : Je²t¥ to po°ád
✷ : Je²t¥ po°ád to

za pohled stojí
£umilové 3x
2x

Bolí to tak
ºe uº nic necítím
2x
ekn¥te kdy uº vás
svou krví nasytím
£umilové...

✷✍
✁✸✍

St°elci na st°echách
záv¥ry cvakají
°ezníci s palicí
za rohem £íhají
Divoká svin¥
d¥ti k°i£í
st°elená svin¥
pod okny ry£í
Divoká svin¥
neº za£ne den
divoká svin¥
z m¥sta chce ven
Lidi£ky maºte pry£ 2x
aº ji uvidí²
strachy zcepení²
lidi£ky maºte pry£ 2x
Utekla v£era
dírou v kleci
schovaná ve dne
vylézá v noci
Utekla ze ZOO
st°elená do boku
kdoví kde £íhá
p°idejte do kroku
Divoká svin¥
d¥ti k°i£í
st°elená svin¥
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pod okny ry£í

uº m¥ to vle£e
uº m¥ to má

Divoká svin¥
neº za£ne den
divoká svin¥
z m¥sta chce ven

✦

Václave já musím plout
: zbavit se du²evních pout

✷ : zbavit se Václave pout

Václave já letím
Václave nedýchám
Václave já pluji
vzná²ím se po vlnách

Doutnám, ale nechytám

Dunaj / Karel David

Václave já letím
nedýchám
kam mizí²
kde t¥ mám

Live Praha (1987, 10.)
Je²t¥ po°ád
je²t¥ po°ád doutná
je²t¥ po°ád doutná ²kvára

: Uº m¥ to bere ...
vlny m¥ zvedají ...
uº m¥ to vle£e
uº m¥ to má

e foukám hr·zou mne
Doutná ale nechytá 4x

První vlna druhá
t°etí vlna £tvrtá
kam ty b°ehy letí
a kam já?

Je²t¥ po°ád
je²t¥ po°ád doutná
je²t¥ po°ád doutná ²kvára

✷ : Uº m¥ to bere
nohy mi hladí
vlny m¥ zvedají
s t¥lem si hrají

Aº zafouká uhlík zrudne
Doutná ale nechytá 8x

✦

Uº m¥ to táhne
uº m¥ to odná²í
uº m¥ to vle£e
uº m¥ to má

Dunaj

Dunaj / Karel David
Live Praha (1987, 3.)

Václave já klesám hloub
nevím jak se nadechnout
Václave uº m¥ to má
Václave kam mizí²
Václave kde t¥ mám

✷ Dunaj (1988, 3.)
Voda stoupá vý²
vý² stále vý²
vítr hu£í blíº
blíº stále blíº

✦

Dunaj stoupá
uº ho mám u nohou
Václave
nenechávej mne samotnou

✷ : První vlna druhá

t°etí vlna £tvrtá
kam ty b°ehy letí
a kam já?
Václave
Václave
Václave
Václave

Uº m¥ to táhne
uº m¥ to odná²í

Holé hlavy

Dunaj / Tomá² Ruller
Live Tova£ov (1989, 9.)

❬ ②❪

✷ Rosol (1991, 13.)

elest k°ídel neroz£esává holé hlavy...
na²e nohy mají tvar bot...
ze¤...

✦

uº m¥ to má
jsem ztracená
kam mizí²
a kam já

Uº m¥ to bere
nohy mi hladí
vlny m¥ zvedají
s t¥lem si hrají

✷✎
✎

Ka²e

Dunaj / Karel David
Live Praha (1987, 2.)

✷ Dunaj (1988, 2.)

Uº toho dost mít za£ínám
tak za£ni znovu poslouchám
na co se vymlouvá²
v²echno uº znám
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❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

❬ ②❪

✦ Kobylky

Tady a te¤
a na m¥ hle¤
a neuhýbej
na m¥ se dívej

Dunaj / Pavel Fajt
Live Praha (1987, 11.)

Ta ka²e je stále horká
jen mý t¥lo chládne zvolna

✷ Dunaj (1988, 9.)
✸ Rosol (1991, 7.)

Tak na co £eká²
nezkou²ej zmizet
a uº v·bec
nezkou²ej °íkat ne

Jako kobylky a jako kon¥
jako saran£ata jako svrab
jako cholera a jako bou°e
ti jednoho dne vyt°u zrak

A ºádné potom
a ºádné n¥kdy
a ºádné jinak
a ºádné jindy

Dívej se a hledej
naslouchej a £enichej
do d¥r vodu nalej
honicí psy posílej

Ta ka²e je stále horká
jen mý t¥lo chládne zvolna

Jako kobylky a jako kon¥
jako stádo krys a jako smrad
jako bledý m¥síc na dn¥ mo°e
ti jednoho dne vyt°u zrak

Tady a te¤
a na mne hle¤
a neuhýbej
na mne se dívej
Ta ka²e je stále horká
: jen mý t¥lo chládne zvolna

✷ : jen mý t¥lo chládne zvolna...

✷✍
✍

Dívej se a hledej
naslouchej a £enichej
do d¥r vodu nalej
honicí psy posílej
2x

✦ Kejvá

✦ Mazá£ek

Dunaj / Vladimír Kokolia

Dunaj / Vladimír Kokolia

Live Bratislava (1988, 7.)
✷ Rosol (1991, 6.)
: On se kejvá...

Rosol (1991, 9.)

❬✷②❪

Kejvá se stín ²edivej
a °íká te¤ se dívej
já jsem ti lízal paty
chodil jsem kam jsi ²el ty
Uº by se to zm¥nit m¥lo
ty bude² stín a já t¥lo
kde já jsem leºel prve
: bude stín z masa a kostí
✷ : ty bude² stín z masa a kostí
Nevidím co má v tvá°i
tma tmoucí za ním zá°í
: p°ed ním se za ním skrývá

✷ : p°ed ním se za ním skrývám
: a uº se taky kývá

✷ : a uº se taky kývám...
: On se kejvá...

✷✎
✎

✷✍
✍
✷✍
✍
❬✷②❪

arod¥j·v u£e¬
malý ²kolá£ek
za ruku se vodí
mámin mazá£ek
Vºdy kdyº p°ijde ve£er
tak táta vlkodlak
kolem kolen obto£í
kolem kolen hladce
drapne chlapce
zpívat poru£í
arod¥j·v u£e¬
malý ²kolá£ek
co za ruku se vodí
mámin mazá£ek
Vºdy kdyº p°ijde ve£er
tak táta vlkodlak
za£ne chlapci míru brát
za£ne chlapci míru
za£ne chlapci k·ºi stahovat
Sem tam zvon bije
den noc a nic
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✦ Na jih

✦ Rosol

Dunaj / Vladimír Kokolia

Dunaj / Vladimír Kokolia
Live Tova£ov (1989, 10.)

Live Bratislava (1988, 2.)

✷ Rosol (1991, 5.)

✷ Live Tova£ov (1989, 2.)
✸ Rosol (1991, 2.)

Tak velká klec klec klec
klec ºe se zdá být bez hranic
letí v ní bird bird bird
pták za sluncem je na jih

S pí²´alkou hlídám rosol
: speciální úkol

He is on the road road road
road road road je na cest¥
v hlav¥ má klec klec klec
klec nekone£nou bez hranic...

✦ Nek¬uba

Dunaj / Karel David
Live Praha (1987, 7.)

Stranou od lidí
v láhvi od piva
ºije Nek¬uba
ºije² ty jen 2x
Zvolna stoupá
vzh·ru po schodech
ti²e sbírá sílu
aº aº aº prorazí tu ze¤
aº aº aº
Plné nebe ºen
plné nebe vína
v·ní jejich t¥l
cítí kdyº k obloze se vzpíná
2x
Stranou od lidí
v láhvi od piva
ºije Nek¬uba
ºije² ty jen 2x
Zvolna stoupá
vzh·ru po schodech
ti²e sbírá sílu
aº aº aº prorazí tu ze¤
aº aº aº

✦ Ouvertura
Dunaj / -

✷
✸
✹
✺

Live Praha (1987, 1.)
Dunaj (1988, 1.)
Live Bratislava (1988, 1.)
Live Tova£ov (1989, 1.)
Rosol (1991, 1.)

✷ ❀✸ : speciální úkol...

: pí²´alu mám jako novou

✷ ❀✸ : pí²´alu mám skoro novou
: rad¥j bych m¥l pozoun

✷ ❀✸ : rad¥j bych m¥l pozoun 3x
rad¥j bych
V²ichni hlídají v²ichni hlídají rosol
: V²ichni hlídají rosol
te¤ se zachv¥l
: od obzoru po obzor

✷ ❀✸ : od obzoru po obzor 2x

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍
②
✎
✷✁✸✎
✷✁✸✍
✍

zachv¥l se sulc

: ... (svahil²tina)

❬✷✁✸②❪

2x
Pozor
: prostor

✷ : p°edklon
✸ : rosol klesol

: v·kol
✷ : úklon
✸ : rosol sa roztriasol
✷ : záklon
✸ : rosol mi vyk¨zol

✷ : pozor
✸ : rosol mi zmizol
✷ : prostor v·kol...

✸ : rosol tu som 2x
: pozor si dej....

✷ : pozor si dej...
✸ : rosol nen¥chaj ma v tom...

✷✁✸✎
✁✸✎
✁✷✎
✷✁✸✎
✁✸✎
✁✷✎
②✸✎
✁✷✎
②✸✎
✁✷✎
②✸✎
✁✷✎
✷✍✸✎
✍✸✎
✁✷✎

✷ ❀✸ : S pí²´alou hlídám rosol

✷✁✸✍
✍

✷ ❀✸ : pí²´alu mám skoro novou

✷✁✸✍
✍

: S pí²´alkou hlídám rosol

pozor prostor v·kol
: pí²´alu mám jako novou
kdyby ¬ákej drzoun

✷ ❀✸ : V²ichni hlídají v²ichni hlídají rosol
: V²ichni hlídají rosol
te¤ se zachv¥l
: od obzoru po obzor

✷ ❀✸ : od obzoru po obzor 2x

zachv¥l se sulc

(instrumentální)
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✎
✷✁✸✎
✷✁✸✍
✍

✦ Rozto£ená

Dunaj / Pavel Fajt
Live Praha (1987, 13.)

✷ Dunaj (1988, 11.)
Uplácaná z hlíny
vyválená v sn¥hu
spálená od slunce
rozto£ená

2x
A bílá vlákna lýka promne²
a pomalu pomalu
mou korunou zavlní²
2x
A pomalu pomalu
mou korunou zavlní²
a pomalu pomalu
m·j kmen prohne²
2x

Drºím svoje t¥lo
aby k nebi £n¥lo
kdyº cítím ºe padám
z místa krok ud¥lám
Tak si mne chy´
chy´ si m¥
drºí² m¥ dusí²
pálí² m¥ a hladí²
pustit pustit pustit musí²
S jednou nohou v pekle
s druhou nohou v nebi
b¥ºím kolem tebe
tr£ím v zemi
nahá do p·l t¥la
mám to co jsem cht¥la
kdyº chce² tak se dívej
te¤ jsem tady
Tak si mne chy´
chy´ si m¥
drºí² m¥
dusí²
pálí² m¥ a hladí²
pustit pustit pustit musí²
Uplácaná z hlíny
vyválená v sn¥hu
spálená od slunce
rozto£ená
Drºím svoje t¥lo
aby k nebi £n¥lo
kdyº cítím ºe padám
z místa krok ud¥lám
Tak si mne chy´
chy´ si m¥
drºí² m¥ dusí²
pálí² m¥ a hladí²
pustit pustit pustit musí²

✦ Rukama

Dunaj / Karel David
Live Praha (1987, 6.)

✦ Sen

Dunaj / Vladimír Kokolia
Live Praha (1987, 9.)

✷ Dunaj (1988, 6.)

Po ve£e°i jdu spát
co se mi dnes bude zdát
zdá se mi sen ºe jsem vzh·ru
: jako jsem nebyla nikdy v ºivot¥

✷ : jako jsem nebyla nikdy

Jsem vzh·ru
pomalu mizím
v hluboké ulici
tichu a temnot¥
potkávám sp°eºení
miliard tvá°í
za nimi ko£ár
v ko£áru studna
padl mi do ní vlas
stáhl m¥ za sebou
Nad ním je kamínek
pod ním je perla
já jsem ji spolkla
h°ála jak ohýnek
vím ºe jsem vzh·ru
jako jsem nebyla
nebyla nikdy v ºivot¥

✦ Tichounce

Dunaj / Vladimír Václavek
Live Bratislava (1988, 5.)

✷ Live Tova£ov (1989, 6.)
✸ Rosol (1991, 10.)

Tichounce vyje vlk u dve°í 4x
tichounce probodni vlka u dve°í 4x
tichounce u jiných dve°í 4x
A´ m·ºe² tichounce spát...

✷ Dunaj (1988, 10.)

Bílýma rukama b°íz t¥ obejmu
pod k·ru mi jemn¥ dlaní zabloudí²
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✷✍
✍

✦ V bílém

Dunaj / Karel David

V bílém spát
pod hlavou bílý sníh
p°ed ránem vstát
stihnout svítání

Live Praha (1987, 5.)

✦ V £erném

✷ Dunaj (1988, 4.)
Pomalu sn¥hem
krajina sn¥hem
pomalu zapadá
Pomalu ledem
hladina ledem
pomalu zar·stá
Pomalu kapky
v krápníky kapky
pomalu splývají
Pomalu sn¥hem
krajina sn¥hem
zapadá a já s ní

V bílém spát
pod hlavou bílý sníh
p°ed ránem vstát
stihnout svítání
Pomalu vítr
sn¥hem vítr
m¥ pomalu p°ikrývá
Pomalu postel
v záv¥ji postel
m¥ pomalu ustýlá
Pomalu nebem
vlo£ky nebem
se pomalu sná²ejí
Pomalu sn¥hem
krajina sn¥hem
zapadá a já s ní
V bílém spát
pod hlavou bílý sníh
p°ed ránem vstát
stihnout svítání
Pomalu sn¥hem
krajina sn¥hem
pomalu zapadá
Pomalu ledem
hladina ledem
pomalu zar·stá
Pomalu kapky
v krápníky kapky
pomalu splývají
Pomalu sn¥hem
krajina sn¥hem
zapadá a já s ní

Ji°í Kol²ovský / Karel David
Dunaj (1988, 12.)

P°ed dve°mi oprá²ím
sníh z vlas·
sníh z paºí z rukáv·
sníh z °as
Za dve°mi nechávám
sv·j promrzlý stín
kdyº dovnit° vklouzávám
srdce roztávat cítím
Pak vlo£ky vte°in
pod tvým pohledem tají
kdo je kdy spo£ítá?
na kapky minut v o£ích tají
kdo je kdy posbírá?
2x
Na v¥²ák pov¥sím
kabát noci £erný
a z krku dlouhou ²álu
²álu dn· dlouhých
Z rukáv· týdn·
z rukavic ruce vysoukám
a z nohou boty bokem
krok· ruky vyzouvám
Dny roky týdny
u mých nohou leºí
v²echny co jich mám
a £erné noci
£erné dny
kdyº £ern¥ sn¥ºí
na zemi nechávám
2x
Z noci té zlé
co n¥kdy dýchat se nedá
jak ko£ka choulí se ti
v klín¥ teplo hledá
A tikot hodin
tikot tichem odeznívá
£as dechem teplým
dechem postel odestýlá
A tikot hodin
tikot stále pomalej²í
vsákne do pe°in
z dn· rok· týdn·
co u mých nohou leºí
pak bosou vykro£ím
2x
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✦ Zrcadlový sál

✦ ivly

Dunaj / Karel David
Live Praha (1987, 8.)

Dunaj / Vladimír Kokolia
Live Bratislava (1988, 6.)

✷ Dunaj (1988, 8.)

✷ Rosol (1991, 11.)

To tak jednou nemám co d¥lat
jen tak stojím a nic mne nebaví
kdyº ke mn¥ p°ijde ¬áký d¥da
prej se nudím a ºe a´ jdu s ním
ºe ukáºe mi zrcadlový bludi²t¥
a ºe nepo£ká to nap°í²t¥
ºe ukáºe mi zrcadlový sál
a kdyº to °íkal divn¥ se u toho smál

: Chodí za mnou £ty°i ºivly
ty se na to klidn¥ kouká²
4x

Jó zrcadlový sál 2x
V chodbách ze zrcadel
se mi t¥lo k°iví
uº sahají aº na zem
mý ruce bílý
Nohy se k°íºí
hlava se vzdouvá
t¥lo k°iví
pry£ posouvá
Tak tohle mám být já 2x
Tvá°e se mísí
podoby splývají
proudy dvojník·
v °eky se slévají
A na²e obrazy se pojí
a v²echno spletené mám
a najednou se bojím
a d¥dka se ptám

✷ : Jdou za tebou £ty°i ºivly

❬✷✎❪

❬ ✎❪

já se na to klidn¥ koukám
jdou za tebou £ty°i ºivly
Jdou za tebou £ty°i ºivly
já se na to klidn¥ koukám
3x
Jdou za tebou £ty°i ºivly
prý jsem ob¥´ stihomamu

❬ ②❪

❬ ②❪

Jdou za tebou £ty°i ºivly
já se na to klidn¥ koukám
jak t¥ celou k sob¥ berou
kaºdej den a p°ede mnou
D¥lám ºe to nevidím
a ty se jim nebrání²
v¥dí v¥ci které nevím
jednou si t¥ odvedou
Stihomámo vra´ se dom...
: Chodí za mnou £ty°i ºivly

✷ : Jdou za tebou £ty°i ºivly
: ty se na to klidn¥ kouká²

✷ : já se na to klidn¥ koukám

✷✍
✍
✷✍
✍

4x

Tak to jste vy a nebo já 2x
A on se sm¥je a nepovídá nic
a °íkám si rad¥ji zmizím
a d¥da se sm¥je £ím dál tím víc
a p°itom hlasem úpln¥ jiným
odkud já jenom ten hlas znám
a najednou mi v²echno do²lo
a kdyº zav°ený o£i otvírám
vidím se jak tam stojím já
Vidím ºe mou podobu má 2x
Vidím ºe mou podobu má
zkou²ím ho chytit rukou starce
lehce p°ede mnou uhýbá
a mou tvá°í krásnou
se na mne usmívá
a svou tvá°í krásnou
se na sebe usmívám
a posm¥²n¥ sama sebe se ptám
Tak to jsi ty a nebo já 2x

E

12 písní
A on zde je a krmí t¥
♠
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

♠
A´ jsi nebo nejsi mluvím s tebou
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)
♠
Cizí vize
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)
♠
Je¤
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)
♠
Jen vyvlíkám hlavu z kruhu
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)
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♠
Marnost
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

a osud ºe odevzdal cizí vizi
ºe na ni civ¥l aº do konce

Nevzpomenu
♠
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

Den a hodina pro mrtvé du²e
v papírovém dom¥

Prior
♠
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

♠
U váhy
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

Zdali jej cizí vize zachrání
aº bude hnán na vrch p°íkrý?
Zdali jej cizí vize spasí
aº rozlomí se zvon ve dví

✦ Je¤

♠
ÚAN
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia

Uvnit° ºárovky
♠
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)
nec kosí
♠
(Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia)

✦ A on zde je a krmí t¥
Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 6.)
A on zde je a krmí t¥
a p°esto jsi
jsi hubený 4x

✦ A´ jsi nebo nejsi mluvím s tebou
Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 8.)
A´ jsi nebo nejsi mluvím s tebou...

E (1990, 7.)
Zhasni sv¥tla uvidí²
co jede proti tob¥
nepohnutý z·sta¬
jako bys v zemi sed¥l
od samoty k samot¥
rychlostí tmy je¤
krajinou
v které obzor není
strach co zví°í² za sebou
zas do p°íkopu sedne
ve stínu tmy se bleskl stín
tos vid¥l cestu zpátky
zrcadlo ho¤ za záda
rozbije se tam v mo°e
ko°eny strom· b¥ºí
pod zemí za tebou
St·j vylez ven a dýchej
místo svíce bílou
k°ídu s sebou do temnoty vem
hou²tina skrývá vysokou ze¤
kam se vpíjí v²echna bolest utajená
po ní nahoru lez
uvidí² jak velký je sv¥t

✦ Cizí vize

✦ Jen vyvlíkám hlavu z kruhu

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia

E (1990, 11.)
Mezi ºivými ploty
postava z krepového papíru
svírá mezi koleny
svého honicího psa
je to nástavec mezi slupkami
stvo°ený ke sledování
cizí vize
V²ak
zdali jej spasí ºe vid¥l v²echny díly
zdali posta£í ºe lkal p°i zápletce

E (1990, 3.)
Zam£enej v cizím byt¥
neplánuju nevzpomínám
jen vyvlíkám hlavu z kruhu
na kterým klí£e mívám
Nedívám se jak je venku
nechystám se na náv²t¥vu
jen vyvlíkám hlavu z kruhu...

250

✦ Marnost

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 10.)

Jim z úst páchne marnost
marnost jim páchne z úst
zlostí promrzlí na kost
u£í m¥ r·st

✦ Nevzpomenu

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 5.)

Ani na dobu
ani na podobu si nevzpomenu...
Ani na tipy
ani na vtipy si nevzpomenu...
Ani na slova
ani na boha si nevzpomenu...
Jen lom za m¥stem
jsem tam divím se kde jsem
skála nem·ºu se hnout
kámen chci se utrhnout

✦ Prior

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 1.)

Kdyº o£ka svá zav°e PRIOR
náru£ rozvírá ÚAN
kdo dostat se chce dneska dom
sp¥chá do jeho l·na
m¥ £eká ÚAN
a v jeho srdci samém
£as krouºí jak kán¥
2x

✦ U váhy

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 9.)

Aº budeme jako kapsy naruby
sejdeme se u váhy
u váhy
pozd¥ je na úvahy
Aº budeme jako pasti bez návnady
sejdeme se u váhy

u váhy
pozd¥ je na úvahy
Neº budeme padat jako kapky do duhy
sejdeme se u váhy
u váhy
pozd¥ je na úvahy

✦ ÚAN

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 2.)

Nekone£nou ²achovnicí
zástupy p¥²ák· rázují k ÚANu
jdou p°ímo za nosem
nemají jinej sm¥r
h°bety ohýbají pod tíhou nákladu
z chraplavejch reprák·
muziku do skoku
nasávají ou²ka
je to malá zkou²ka
jdu a dávám pozor
abych nepochodoval...
V²ichni se dívají odkud p°ijede
jejich ta²ky na sebe vztekle ²t¥kají
odborníci na udrºování vzdálenosti
v¥°í ºe p°ijede
v¥£nost tu £ekají
V¥°í ºe p°ijede
ºe se p°iblíºí
otev°e se a oni do n¥j vstoupí
ºe bude místo
zavazadla uloºí
ºe vzdálenosti se jako houºev zkroutí
Jsou d¥sní
místo rt· mají ozubená kola
z o£í jim svítí rozbité a²ky
jsou to pomníky v¥£né nehybnosti
kdyº se snaºí nedráºdit
své rozb¥sn¥né ta²ky
Kovový píst jim klouºe v jícnu
v²ichni se dívají jedním sm¥rem
obklopení vzájemnou vzdáleností
pou²t¥jí dech vzh·ru do propasti
Stojí tu denn¥
a mají p°esné £asy
a kdyº je zpoºd¥ní
prost¥ tomu nev¥°í
Nasedli a za£li d°ímat
bez starosti a bez zájmu
jestli jízda nem¥ní
sv·j dosavadní sm¥r
motoru tlukot p°inesl sen
o tom ºe jsou schoulení zp¥t
v bezpe£í pod mat£iným srdcem
zbytky jejich lidských tvá°í
rozsápaly tlapy sv¥tel
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I'm the Slime
(Frank Zappa / Vlastimil Marek)
♠
Jízda Vyso£inou
(Frank Zappa / -)
King Kong
(Frank Zappa / -)
♠
Kruci Turci
(Pavel Richter / -)
Le Bis
♠
(Pavel Richter, Tomá² Zetek / -)
Mn¥ holky ºerou
(Pavel Richter, Tomá² Zetek / Vlastimil Marek)
Moje hlava není zdráva
(Tomá² Zetek / Tomá² Zetek)
Mun Man
(Frank Zappa / Vlastimil Marek)
No£ní ghost
(Pavel Richter / Pavel Richter)
♠
Píse¬ pro Martu
(Mikolá² Chadima / -)
Sle£na Mimi
(Pavel Richter, Vlastimil Marek / Vlastimil
Marek)
Strach
(Pavel Richter, Vlastimil Marek / Vlastimil
Marek)

jen kabáty se vyno°ují
v t°í²ti ledových ker
zti²eni tím ºe chytli místa
svinuli se do sedadel
a denní zlobu vypustili
do pupe£ních ²¬·r
zapom¥li na °idi£e
na cíl cesty s probuzením
na to ºe moºná n¥kdo z nich
je £erný pasaºér
Mysleli si ºe naslouchají
harmonii sfér
zdálo se jim ºe tíºe
zmizela z jejich t¥l
zapomn¥li ºe je veze
z ÚANu jako kaºdodenn¥
absolutní trenaºér

✦ Uvnit° ºárovky

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia
E (1990, 4.)

Ach to je sv¥tla
je v²ude kam se hnu
uvnit° ºárovky
se ºije bez stínu
rozºhavené vlákno
vy£erpaný vzduch
ach to je sv¥tla

✦ Dumka

Pavel Richter / -

Vyrobím si svoji vlastní tmu
ruku dám na ruku
a prsty sev°u
bohuºel to jinak nejde
neº ºe si p°i tom sám
sob¥ ruce sváºu
ruku dám na ruku
a prsty sev°u

Nedenitivní (1976, 12.)
(instrumentální)

✦ Elektrobus
Pavel Richter / -

Nedenitivní (1976, 3.)

✦ nec kosí

(instrumentální)

Josef Ost°anský, Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia

✦ Jízda Vyso£inou

E (1990, 12.)

Frank Zappa / -

nec kosí...

Nedenitivní (1976, 9.)
(instrumentální)

Elektrobus

✦ Kruci Turci

14 písní

Dumka
(Pavel Richter / -)
Elektrobus
(Pavel Richter / -)

Pavel Richter / -

♠
♠

Nedenitivní (1976, 5.)
(instrumentální)
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✦ Le Bis

2x

Pavel Richter, Tomá² Zetek / -

Hlásí zprávy v televizi
jdem se na n¥j napít napít napít napít
hlásí zprávy v televizi
jdem se na n¥j napít

Nedenitivní (1976, 1.)
(instrumentální)

✦ Píse¬ pro Martu

Hemalu nechci
Hamalu nemiluju
Hemalu nemám rád
2x

Nedenitivní (1976, 6.)

Protoºe uº Frýba 2x
hlásí v osm padesát
2x

Mikolá² Chadima / -

(instrumentální)

Frýba 4x
Frýba v osm padesát

F.B.H.

5 písní

Part 1
(- / F.B.H.)
Part 2
(- / F.B.H.)
Part 3
(- / F.B.H.)
Part 4
(- / F.B.H.)
Part 5
(- / F.B.H.)

✦ Part 1
- / F.B.H.

Part 1 (1990, 1.)
Váºení televizní diváci
Hemalu já vyºenu
Hlásil Frýba zprávi£ky
dnes v osm padesát
Hemala byl takhle mali£ky
a za£al se ho bát
Potom Frýba zahlásil
jdi Hemalo jdi
Hemala pry£ utíká
no tak uº vypadni
Hemalovci 2x
posraný jsou d¥ti
2x
Vykopem je z televize
a´ do hajzlu letí letí letí
2x
Milo² Frýba 2x
to je skv¥lej chlapík

♠
♠

B¥º dom· Hemalo
£eká t¥ Vávrová
b¥º dom· Hemalo
tady t¥ hlásit nenecháme
B¥º dom· Hemalo
£eká t¥ Vávrová
b¥º dom· Hemalo
a uº se nevracej
Hemalo najdu t¥
tvá°í² se nadut¥
kdyº leze² na kut¥
kdyº ráno hlásí²
A´ uvádí zprávy
anebo po°ady
ty hnusný Hemalo
tebe já znám
Znám Milo²e Frýbu
ten má dost hlas·
má dost hlas·
2x
A ty dal²í 2x
dostane od FASu
2x
te zprávy z Kav£í hory
a druhé Praºský hrad
Hlásil zprávy Milo² Frýba
p°esn¥ v osm padesát
2x
Kdyº ty zprávy hlásil
na ro²t¥ s tím klásil
Zvolil Frýbu prezidentem
tím pádem se spasil
2x
Frýba hlásí zprávy
v osm padesát
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Hemala je pod petlicí
m·ºeme jít klidn¥ zpát
2x
Úto£ Frýbou v²em blízkým ho dávej
kdyº s Frýbou se zvít¥zit dá
úto£ Frýbou i v n¥m najde² sílu
i Frýba je nejlep²í z nás
Milo² Frýba hlásí zprávy 2x
já p°ipadám si jako v nebi
kdyº Frýba zprávy zahlásí
2x
Kdyº Frýba vál£il s Hemalou
a zem ²la do války
já p°esn¥ v osm padesát
jsem koukal na zprávy
A v²ude kolem silnice
je vid¥t vojáky
jak se tam lín¥ válej
a koukaj na zprávy
Hej hou hej hou
na£ zabíjet rybu
je lep²í doma sed¥t
a koukat na Frýbu
2x
Hemala uº v sedle dolá
Frýbovci uº jdou
ale muºstvo lín¥ leºí
prej dál uº nemohou
Pak Hemala se oto£í
a hledí do dálky
jak jeho slavná armáda
tam kouká na zprávy
Hej hou hej hou
na£ zabíjet rybu
je lep²í doma sed¥t
a koukat na Frýbu
2x
V Kav£ích horách v televizi
s kravatou a u£esán
hlásí zprávy Milo² Frýba
v²emi lidmi milován
2x

budou se v²ichni dob°e mít
Milo² Milo² Milo² Frýba 3x
budou se v²ichni dob°e mít
Ustup mi jen ustup mi
no vypadni ty Hemalo
Milo² Frýba zprávy hlásí
a bude hlásit nastálo
P°ed na²í za na²í
Hemala a´ nehlásí hej
Kdyº se dívám na Frýbu
tak ho musím pochválit
nevypadá on v¥ru zle
zkrátka Frýba jak má být
P°ed na²í za na²í
Hemala a´ nehlásí hej
A kdo a kdo a kdo to je
kdo se po°ád sere
kdo si nedá pokoje
leze do prdele
je to Sa²a Hemala 2x
Nechceme Hemalu
my chceme Frýbu 3x
nechceme Hemalu
my chceme Frýbu 2x
v osm padesát
Chcem sly²et Frýbu v osm padesát
chcem vid¥t Frýbu v osm padesát 2x
a´ Frýba hlásí zprávy v osm padesát...

✦ Part 2
- / F.B.H.

Part 2 (1991, 2.)
Tam kde kdysi stál Hemala
se kráter skví
p°í²t¥ uº si
Hemala nezahlásí
Tam kde kdysi stál Hemala
te¤ zvony zní
bimbají mu
ty zprávy poslední

Frýbou Frýbou a Frýbovíci jdou
a nafrýbem je do frýbele
Frýbou nefrýbou
2x

Frýbovci jdou 2x
Frýbvojáka je to krása
Frýbovci jdou 2x
p°esn¥ v osm padesát

Aº bude Milo² Frýba sídlit na hrad¥ 3x
bude v echách zase klid
Milo² Milo² Milo² Frýba 3x
bude sídlit na hrad¥

Frýbovci jdou 2x
kaºdé frýbí srdce jásá
Frýbovci jdou 2x
p°esn¥ v osm padesát

Aº budou v celým sv¥te
vládnout Frýbovci
3x

Parádní je tráva
Frýba to je b·h
Hemala je kretén
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vydejchává vzduch

kdo to kdy pochopí 2x

Jen se s Hemalou nepárej
Z Kav£ích Hor ho
rychle vykopej

A kde jsou ti Frýbovci
co se s nima mohlo stát
a kde jsou ti Frýbovci
kde mohou být

Nejlep²í je Frýba
v televizi král
a´ uvádí Sportku
a nebo seriál
Jen se s Hemalou napárej
ostrou ránou
pry£ ho vyhán¥j
V osm padesát si pustím zprávy
takový co umí jenom Milo² Frýba
jsou p°esný a jasný a p°itom tak skv¥lý
v osm padesát a v tom je jejich síla
Skinheadi se opili
oi oi opili
potom Frýbu volili
oi oi volili
Frýba na n¥ nasrán byl
nasrán byl
týden zprávy nehlásil
2x
Frýbovci se zlobili
oi oi zlobili
skiny barvou polili
oi oi polili
Skinheadi te¤ £erný jsou
£erný jsou
navzájem se pobijou
2x

V²ichni jsou na slamníku
p°ipravují odvetu
Hemalu potopí 2x
Kde je Ví²ek s Hemalou
kde je Zajíc s Vávrovou
a kde jsou v²ichni ostatní
kde mohou být
ada hrob· v zákrytu
jenom Frýba hlásí tu
zprávy v osm padesát 2x
To ze Sa²i Hemaly
zbejvá jen um¥lej chrup
2x
Tak ²láp jsem na n¥j botou
a poslouchám jak prýma k°up
Milo²i Frýbo
zapla´ mi pívo
4x
Je to prýma 2x
Milo² Frýba 2x
hlásí 2x
hlásí zprávy v televizi
3x
Je to prýma 2x

Hemalu vyºe¬te
Frýba tu p°ed ním dávno byl
jako první na sv¥t¥
zprávy zahlásil

Kaºdej kdo chce hlásit
jako Milo² Frýba
Ví²ek aj Hemala aj ti ostatní dva
ibaºe oni nevedia
ºe najlep²í je Frýba

ekal jsem aº Hemalu
n¥kdo z místa vyhodí
hlásí v²ak po°ád dál
to se mi nehodí

Frýba je tu s námi
bu¤me s ním
3x

Tvá°íte se ºe m¥ nesly²íte
dobrá zkuste Frýbu vyhodit
va²e Hory aº se navrátíte
od ¬áký bomby rýhu budou mít
Milo² Frýba zprávy zahlásí
a nebo seriál a nebo po£así
2x
ekni kde ty zprávy jsou
co se s nima mohlo stát
°ekni kde ty zprávy jsou
kde mohou být
Havlisti je b¥hem dne
p°esunuli od jedné

V osem pä´dösia´
Vzh·ru Frýbovci této zem¥
vzh·ru v²ichni jeº Havel zhn¥t
Frýba te¤ hlásí zprávy denn¥
Hemala zazn¥l naposled
Dost trápili nám na²e u²i
Hemala s Ví²kem hlásícím
te¤ zprávy rozptýlí jejich shluky
v¥£n¥ zní Frýba hlásící
K obrazovkám uº chvátá
kouknem se na zprávy
Milo² Milo² Frýba
nás v²echny pozdraví
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2x
Hlásí Milo² Frýba v osm padesát
krásný Milo² Frýba má ho kaºdý rád
Frýba hlásí zprávy skv¥le
za chvíli uº bude v £ele
Hemala ze strachu uhejbá
protoºe nejlep²í je Frýba
Ach Frýbo Frýbo
prezident jsi
2x
Frýbovci se ptaj
hlásil-li jsi
2x
Hlásil jsem hlásil
a to zprávy
2x
v osm padesát v televizi 2x
Kdyº jdi je hlásil
byl jsi krásný
2x

Frýbu v televizi stále mám
to mi sta£í ke ²t¥stí
Frýbu v televizi stále mám
chodí po jeho nám¥stí
Táto m¥l jsem krásný sen
a ten bych vám p°ál
Frýba byl zvolen prezidentem
a Hemala uv¥zn¥n
Nikdy jsem nevid¥l
tolik krásy
kdyº Milo² Frýba
v televizi hlásí
zprávy zprávy v osm padesát 2x
Ví²ek Marta Zajíc Sa²a
i ta Va°echová
v²echny budem svi¬skym krokem
z televize hnát
Vysokyje srednije
i male¬kovo rosta
v²ichni volej Frýbu
a to v osm padesát
zprávy zprávy v osm padesát

Hemala je debil
to je jasný
2x

Frýba ví´azí
Frýbovci nezradí
Frýba vºdy ví´azí
ví´azí

Ty a já jsem Frýbovec
a m·j b·h je Frýba
t°es se Hemalo
to je má záliba

Frýba ví´azí
ve¤ mu £as nevadí
ani lest v²emocných pe¬azí

Frýba má výro£í
a dneska to rozto£í
pak krásn¥ zakro£í
s Hemalou zato£í

Aj tak ho nikty nezabijú
on nikty nezomrie
Frýbovci teraz len jeho chcú
a nikto pred ním neute£e

S Frýbou má sv¥t nad¥ji
s Frýbou se stíny ztrácejí
s Frýbou s Frýbou já chci ºít

Frýba ví´azí
Frýbovci nezradí
Frýba vºdy zví´azí
zví´azí

Jó Frýba hlásil
zrovna Frýba hlásil 2x
zprávy Frýba hlásil
a Hemala ²el dál

Frýba ví´azí
ve¤ mu £as nevadí
ani lest v²emocných pe¬azí

Ty m·j typ nejsi
Hemalo to nejsi
tak rychle odchod dej si
kdo vo tebe stál

Otec Abrahám m¥l sedum syn·
sedm syn· m¥l otec Abrahám
oni nejedli ani nepili
jenom Frýbu volili...

Happyend

Poj¤te s námi do studia
kaºdý z nás tam bude hrát
sly²et Frýbu hlásit zprávy
p°esn¥ v osm padesát
Tu jsi brá²ko je²t¥ malý
nem·ºe² ho tedy znát
ale aº ho jednou poznám
budu ho mít také rád

14 písní
A ty taky
(Happyend / Petr Fiala)
Dole
(Happyend / R. Va²ek)
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✦?

Chci víc
(Happyend / Petr Fiala)

K novému b°ehu sv¥t / K novému b°ehu sv¥t

Kolos má problémy
(Happyend / Petr Fiala, R. Va²ek, Ivo Chmela°)

Demo (1990, 2.)
??
plá£ a ná°ky ??
nad n¥kým
kdo zem°el za ºiva
tak uº se stalo
je nenávratn¥ pry£
na ulicích
k°ivolaké ??

Kruhosvár
(Happyend / Petr Fiala)
Má² co ti pat°í
(Happyend / Petr Fiala)
Mlha
(Happyend / Petr Fiala)
Motýl
(Happyend / Petr Fiala)

Tma a d¥s
je smutno
tma a d¥s
??
2x

Myslej to dob°e
(Happyend / Petr Fiala)
Najít a pak ztratit
(Happyend / Petr Fiala)

Um°ít zdá se
p°isoudil-li b·h
2x

Nebre£
(Happyend / Petr Fiala)

✦?

Nevadí
(Happyend / Petr Fiala)
Podívej se ven (kole£ka malty)
(Happyend / Petr Fiala, Ji°í Fiala)

K novému b°ehu sv¥t / K novému b°ehu sv¥t
Demo (1990, 3.)

Zelený Hrad£any
(Happyend / Petr Fiala)

Pro lásku k £emukoliv
pro lásku kohokoliv
pijte své léky
pijte své alkoholy
3x

K novému b°ehu sv¥t
6 písní

♠

?
(Ale² Juran / tefan )

♠

?
(K novému b°ehu sv¥t / -)

? (4x)
♠
(K novému b°ehu sv¥t / K novému b°ehu sv¥t)

✦?
Ale² Juran / tefan

Na v¥ky 2x
p·jdem touto cestou
ºivot
Na v¥ky 2x
p·jdem touto cestou
smrt
2x
Pro lásku kohokoliv
pro lásku k £emukoliv
pijte své léky
pijte své alkoholy

Demo (1990, 1.)
?? okamºik strvo°ení
?? a mámení
horoucí ??
a vroucí milování

Pro lásku k £emukoliv
pro lásku kohokoliv
pijte své léky
pijte své alkoholy
2x

Dotan£ím jak plamen smrti 3x
Tam kde jsme my
tam kde jste vy
4x
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✦

Katafalk

?

K novému b°ehu sv¥t / K novému b°ehu sv¥t
Demo (1990, 4.)

?? du²e
proplouvají slova
my²lenky jiskry
mihotavý klam
Vybledlý obraz
který namaloval
neznámý malí°
cestou b·hví kam
3x
?? du²e
proplouvají slova
my²lenky jiskry
mihotavý klam
Vybledlý obraz
který namaloval
neznámý malí°
cestou b·hví kam
2x

✦

?

7 písní

III. cenová skupina hory panká£·
(Katafalk / Tomá² Langr)
Nemám rád Josefa, Frantu a tyhle lidi
(Katafalk / Tomá² Langr)

♠

Nová vlna
(Katafalk / Tomá² Langr)

♠

Sociální balada
(Katafalk / Tomá² Langr)

♠

vihák
(Katafalk / Tomá² Langr)

♠

Úvodní
(Katafalk / Tomá² Langr)

♠

Záv¥re£ná
(Katafalk / -)

♠

✦

Pou²tíme bomby du²í
sejem ?? hmyz
Jeº b°ichem k zemi
p°ibili se
na bránu nám
jako list
2x
K novému b°ehu sv¥t 8x
Co jsou nám zv¥rozv¥sti
na koních bílých £et

III. cenová skupina hory panká£·

Katafalk / Tomá² Langr
Demo (1984, 6.)

✷ Demo (1984, 7.)

K novému b°ehu sv¥t / K novému b°ehu sv¥t
Demo (1990, 5.)

: (instrumentální)

✷ : Ve t°etí cenové
cenové skupin¥
sedí si panká£i
vzájemn¥ na klín¥
Sní o tom ºe by cht¥li
téº holku mít
ºádná v²ak nep°ijde
nezbývá neºli pít
Ve t°etí cenové
cenové skupin¥
sedí si panká£i
vzájemn¥ na klín¥

Na koni
cvalem t°e²tí
k novému
b°ehu sv¥t
2x

Sní o tom ºe by cht¥li
téº svoji holku mít
ºádná v²ak nep°ijde
nezbývá neºli pít

K novému b°ehu sv¥t...

Hory punká£·...

✦

?

K novému b°ehu sv¥t / Demo (1990, 6.)

(instrumentální)

2 ❧

Kdyº vyjdou z hospody
blijou jak prasata
vlastn¥ jsou hor²í neºli
hovada vlasatá
Kdyº potom po cest¥
?? jdou
tak stra²n¥ nadávají
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

✦

a stra²n¥ sprost¥ pak °vou

Demo (1984, 4.)

Hory punká£·...
Ráno zas tuºidlo
nalijou na vlasy
a vlasy postaví
nahoru do krásy
Koºená saka si
navle£ou na sebe
nasadí £erné brýle 2x
£erné brýle ...
2x
Hory punká£·...

✦

Sociální balada

Katafalk / Tomá² Langr

2x

Nemám rád Josefa, Frantu a ty-

hle lidi

Chlape£ku prosím t¥
kdepak má² maminku...

✦

vihák

Katafalk / Tomá² Langr
Demo (1984, 2.)

Kdyby Karel Gott
ty svoje písn¥ hrál
tak já je poslouchal
a stra²n¥ bych se smál
protoºe Karel Gott
je velký um¥lec
já tomu nerozumím
jsem buran jsem blbec

Katafalk / Tomá² Langr

Jo já ho mám stra²n¥ rád 3x

Demo (1984, 5.)

Mám ale jednu v¥c
p°estoºe jsem blbec
a nosím kravatu
a p¥kné sako má
proto je jedni£ka
p°ed mýma o£ima

Já nemám rád Josefa
já nemám rád Frantu
já nemám rád tyhle lidi
Jednou vezmu intu
a v²echny je post°ílím

Jo on je ²vihák...

✦

Já nemám rád Josefa
já nemám rád Jon²tu
já nemám rád tyhle lidi
Jednou vezmu intu
a v²echny je post°ílím

✦

Nová vlna

Katafalk / Tomá² Langr
Demo (1984, 3.)

Jak divoká voda
p°i²la nová móda
p°i²la v plné kráse
italská je pasé

Úvodní

Katafalk / Tomá² Langr
Demo (1984, 1.)

P°ed velikou
atomovou základnou
kam se £lov¥k podívá
v²ude samé atomy
jsou kolem nás
oni jsou kolem nás
Sv¥t je plný vexlák·
punká£u a hipisák·
kam se £lov¥k podívá
jsou kolem nás
oni jsou kolem nás

P°i²la vlna nová
z britského ostrova
Travolt·m odbyla
poslední hodina

✦

Brousím brousím boty ²pi£até
aby byly byly kulaté

Demo (1984, 8.)

2x

Záv¥re£ná

Katafalk / -

(instrumentální)
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✦

Kilhets

Koncert £. 3

Kilhets / -

12 písní

Koncert £. 3 (1979, 1.)

A´ tedy trvá noc
(Kilhets / -)

♠

Jen podvod je tu jistotou
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 2
(Kilhets / -)

♠

✦

Koncert £. 3
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 4 (1979, 1.)

Koncert £. 4 - £ást 1
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 4 - £ást 2
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 5
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 6 - £ást 1
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 6 - £ást 2
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 8
(Kilhets / -)

♠

✦

Láska by m¥la být, £ím bude
(Kilhets / -)

♠

Koncert £. 5 (1979, 1.)

Z p°írody do bytí
(Kilhets / -)

♠

✦

(instrumentální)

Koncert £. 4 - £ást 1

Kilhets / -

(instrumentální)

✦

Koncert £. 4 - £ást 2

Kilhets / Koncert £. 4 (1979, 2.)

(instrumentální)

Koncert £. 5

Kilhets / -

(instrumentální)

✦

A´ tedy trvá noc

Koncert £. 6 - £ást 1

Kilhets / -

Kilhets / Koncert £. 6 (1979, 1.)
Koncert £. 1 (1978, 3.)

(instrumentální)

(instrumentální)

✦

✦

Kilhets / Koncert £. 1 (1978, 2.)

Koncert £. 6 (1979, 2.)
(instrumentální)

✦

(instrumentální)

✦

Koncert £. 8

Kilhets / -

Koncert £. 2

Kilhets / Koncert £. 2 (1979, 1.)

Koncert £. 6 - £ást 2

Kilhets / -

Jen podvod je tu jistotou

Koncert £. 8 (1980, 1.)
(instrumentální)

(instrumentální)
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✦

✦

Láska by m¥la být, £ím bude

V hodin¥ na²í

Kilhets / -

Lidi jsou lidi / Lidi jsou lidi

Koncert £. 1 (1978, 4.)

Sklepní práce (1990, 2.)
Po smrti v²ak nemám klid

(instrumentální)

koketuju £asto s ním

✦

strach jakýpak strach
v hodin¥ na²í poslední

Z p°írody do bytí

Slavnostn¥ zazní motlitba

Kilhets / -

jen jeden h°ích
??

Koncert £. 1 (1978, 1.)

Smrt trp¥liv¥ £eká...

(instrumentální)

Marno Union

Lidi jsou lidi

14 písní

4 písní
?
Sklepní práce I

♠

(Lidi jsou lidi / Lidi jsou lidi)
Sklepní práce II

(Marno Union / Marno Union)
Bobol

♠

(Lidi jsou lidi / -)

(Marno Union / Marno Union)
arod¥j

Sklepní práce III

(Marno Union / Marno Union)

(Lidi jsou lidi / Lidi jsou lidi)
V hodin¥ na²í
(Lidi jsou lidi / Lidi jsou lidi)

✦

♠

Hey you
(Marno Union / Marno Union)
Honza ²el do sv¥ta
(Marno Union / Marno Union)

Sklepní práce I

Melou
(Marno Union / Marno Union)

Lidi jsou lidi / Lidi jsou lidi

Na shledanou
Sklepní práce (1990, 1.)

(Marno Union / Marno Union)
Órly

...

(Marno Union / Marno Union)

spojeni v n¥ºném semknutí
Mé t¥lo by se podobalo psaní

Perný den
(Marno Union / Marno Union)

uprost°ed s £ernou pe£etí

Randál po bu²i

2x

(Marno Union / Marno Union)

✦

Se¤ sám

Sklepní práce II

(Marno Union / Marno Union)

Lidi jsou lidi / -

So you wanna be a rock'n'roll star

Sklepní práce (1990, 3.)

Trumpety

(Marno Union / Marno Union)

(Marno Union / Marno Union)
(instrumentální)

T°etí jáma
(Marno Union / Marno Union)
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Nechte nás bejt

já jsem v to doufal
ty si °ekla v²ak ne

19 písní

Lásko pro£ jsi tak studená 2x
Po p¥ti minutách
jsem to zkusil znova
tys za£la utíkat
a já za tebou

Bába
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ema
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

Musel jsem musel
bylo to siln¥j²í
te¤ leºí² na zemi
hlavu má² zvrácenou

H°bitov
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Je den
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

Pramínky krve
tan£í mi po prstech
mohli jsme být spolu
kdybys °ekla jo

Kids punk
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ký£
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

Lásko pro£ jsi tak studená
snad za to m·ºu já lásko
pro£ jsi tak studená
a pro£ se nehýbe²

Neandrtálské pastorále
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Outlo¬
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 1. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

✦

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 2. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 3. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

Demo (1990, 2.)

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 4. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 5. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 6. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 7. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 8. ♠
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku 9.
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)
Skinheadská noc
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.
Chodí po zahrad¥
rozhrabává krtince
potom na lopat¥
nosí kytky mamince
Sedí na záchod¥
v beznad¥ji konce
potom na zahrad¥
uhrabavá krtince
Chodí po zahrad¥
rozhrabává krtince
potom na lopat¥
nosí kytky mamince

✦

Uvoln¥n¥
(Nechte nás bejt / Nechte nás bejt)

✦

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

Demo (1990, 3.)

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

písni£ku 3.

písni£ku 1.

Demo (1990, 1.)

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

písni£ku 2.

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.
Uvoln¥n¥ 8x

li sme lásko spolu
²li sme mezi stromy
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✦

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

písni£ku 4.

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt
Demo (1990, 4.)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.
Vid¥l jsem krásnýho modráska
m¥l krásnou modrou hlavu
a krásné modré o£i
a krásné modré u²i
a krásný modrý nos
a krásnou modrou pusu
a krásné modré t¥lo
a krásné modré ruce
a krásné modré nohy
a v·bec vám byl celej krásn¥ modrej

Místo zimy jaro
místo sn¥hu kv¥t
kdypak já si zvyknu
na zvrácenej sv¥t
A dál se to£í to£í jen
a jen na opa£nou stranu
ty stojí² v záv¥t°í
od¥ný v pr·vanu
S·l nasladlá
a lesy s v·ní síry
v tom dne²ním sv¥te
chybí kousek víry
Sv¥t je zvrácenej
a my si ºijem v n¥m hej
4x

✦

Modrej modrej
modrásek je modrej
2x

✦

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt
Demo (1990, 8.)

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

písni£ku 5.

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt
Demo (1990, 5.)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.
Vraºdá pomoc pomoc pomoc vraºdá

✦

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

písni£ku 6.

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt
Demo (1990, 6.)
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.
Jde za ním v hlav¥ prázdno
cht¥l by ho mít zve£era ráno
tohle krásné t¥lo
z ²at· i k·ºe se vysvléklo
Probuzený spá£ proklíná fantazii
od té doby bloudí v krizi
protoºe miloval co milovat nem¥l
jedno chladné t¥lo
ze ²at· i k·ºe se vysvléklo
Erotický sen
probudil den
vytrysklý jed
obnovil sen
2x

Odváºní bob°íci

Vlci...

✦

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

písni£ku 8.

18 písní
Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval

písni£ku 7.

Nechte nás bejt / Nechte nás bejt

Aji Ja Jia
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

Demo (1990, 7.)

Blani£tí rytí°i
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

♠

Co vrátí² chvíli
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

2 ❧

Dé²´
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

♠

Ptá£ek vylet¥l z hrobu a zazpíval písni£ku.
Vzduch je tro²ku zho°klý
a led pon¥kud pálivý
pohlazení p°íli² drsné
zalitá pevnina vyschlé zálivy

Dopis Jeºí²i Nazaretskému o pokroku
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)
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2 ♠

Drº hubu!

3

✦ Co vrátí² chvíli

♠

(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

♠

Jeºí²ku vítej
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,

♠

Katovna
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

♠

Lidi jsou stra²ný kurvy
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)
Má milá je mrtvá

6.)

✷

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,

23.)
: Vrátí² chvíli

2

❧

(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

♠

Masturbace

✷:

Co vrátí² chvíli

✷✍
✍

jeº tolik tíºí
a bere síly
a o£i klíºí

(Sex Pistols / Zden¥k Sotolá°)
Moab a Ben Amon

2

♠

(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

Katova hlava
se soudit nedá
a sv¥tská sláva

♠

Pod na²ima okny

se marn¥ hledá

(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)
Pro£ mi ovinuje²

2

❧

(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

Co vrátí² chvíli
jeº voní solí
kdyº hlava ²ílí

♠

Proud

kdyº srdce bolí

(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

♠

To nám bude krásn¥
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

se op¥t modlím
o cestu která

♠

Tvá°il se
(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)
V²ichni jednou um°em

Tak jako v£era

2

♠

(Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°)

zve se nepohodlí
Co vrátí² chvíli
jeº tolik trápí
: a bere síly

✷:

✦ Blani£tí rytí°i

a mí°í k cíli

: a slzy zkrápí

✷:

jenº slzy zkrápí

✷✎
✎
✷✍
✍

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°
Odpov¥¤ £ekám
Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
10.)

ºivený gesty
pro£ jdeme n¥kam
kam není cesty

Blani£tí rytí°i

✦ Dé²´

dlí v temné sluji
po na²í obloze
prej mraky plují

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°
Dnes nás v²ak ochrání
rytí°i jiní
na £ele hv¥zdi£ky

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
11.)

ve vlasech jíní
Pr²í
Blani£tí rytí°i

provazy de²t¥

máte tu suplenty

d¥lají na skle

ty rad¥j volíme

oprátky

a nejdem za plenty
A ti²e volají
Volíme rad¥ji

p·jde²

co nám dnes zbývá

nebo je £as je²t¥?

síla je siln¥j²í
tak uº to bývá
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✦

✦

Dopis Jeºí²i Nazaretskému o po-

kroku

Katovna

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°
Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,

15.)

1.)

✷

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,

19.)

Sed¥l jsem v Katovn¥
do zavíra£ky
a kdyº jsem vodcházel

Tob¥

vodcházel jsem pla£ky

tob¥ bylo hej
tob¥ pomoh

To kdyº se £lov¥k napije

imon z Cyrenej

tak mívá splín
v²echno vobre£í nebo poplije

Ale dnes

a ráno je z toho hin 3x

co ty ví²
dneska musí kaºdej

Hin se ukáºe

nosit vlastní k°íº

do roka a do dne

✦

kdo to n¥kam dotáhne
a kdo se p¥kn¥ bodne

Drº hubu!

To rad¥j cirhózu

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

neº z páte°e mít gumu

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
5.)

✷

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,

22.)

✸

tripla s v°edem jako kolo vod vozu
neº ºivot jako lásku p°es gumu 3x
Sed¥l jsem v Katovn¥
do zavíra£ky

Czech! Till now you were alone (1984, 5.)

a kdyº jsem vodcházel
vodcházel jsem pla£ky

Coºe plá£?
£lov¥£e co jste za£?

To kdyº se £lov¥k napije
tak mívá splín

Jste snad z jinýho sv¥ta?

v²echno vobre£í nebo poplije

taková oby£ejná v¥ta

a ráno je z toho hin 3x

má² strach tak drº hubu 3x
a nevi° prach

✦

✦

Jeºí²ku vítej

Lidi jsou stra²ný kurvy

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°
Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,

13.)

9.)
Lidi jsou stra²ný kurvy
Vedeni hv¥zdou

po°ád ²plhaj k nebi

a cílem byl chlív

pro ideály zasraný

Jeºí²ku vítej nám

maj huby plný p¥ny

tak uº se chystá²
na pou´ z Olivetu na Golgotu?

Egocentrik
egoista

V·l a osel t¥ h°ejí

ultrablbec

lot°i t¥ proklejí

optimista

uº ví² jak chutná ocet?
ím vej² se prokradou
Jeºí²ku vítej nám

tím v¥t²í maj ego

tvé rány vstoupí do d¥jin

tím víc jsou zkurvený

stejn¥ jako koruna a k°íº

tím mí¬ sami sebou

Jeºí²ku vítej nám

Egocentrik

a sm¥j se

egoista

moºná ºe jednou bude² plakat

ultrablbec

ºe si pan Herodes nedal v¥t²í pozor

optimista
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✦ Masturbace

Stáhnu se ztracenej sem
kdyº se ozvu prohraju
nejsem blbej ²plhám taky
na ²pici se dohrabu

Sex Pistols / Zden¥k Sotolá°

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
12.)

Egocentrik
egoista
ultrablbec
optimista
2x

Masturbace
sodomie
felace
onanie
2x

✦ Má milá je mrtvá

... (svahil²tina)

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
16.)
✷ Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
25.)
Má milá je mrtvá
já to s ní d¥lám dál
°íkaj ºe jsem prase
jenºe já ji fakt mám rád

✦ Moab a Ben Amon

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
2.)
✷ Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
21.)
Solnej sloup
jako morálka
ta zapomenutá d¥vka
p°ihlíºí krvesmilstvu

Kdyº mi dát necht¥la
tak jsem ji zabil
te¤ kdyº to s ní d¥lám
jsem prej nekrol

Pach blízké smrti
a opojení
p°iná²ejí rozko²e
p°eºití

Je celá studená
a celá bílá
kdyº byla ºivá
frigidní byla

✦ Pod na²ima okny

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Je celá ztuhlá
v milostný póze
kdyº ji tak vidim
podlehnu touze

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
8.)

Takhle je to lep²í
neº kdyº byla ºivá
tenkrát chu´ nem¥la
te¤ ji vºdy mívá

Pod na²ima okny
jezdí SD
píchl jsem si do ºil
kapku LSD

✷ : Kdyº je te¤ taková
mám ji mnohem rad²i
aº se za£ne rozpadat
po°ídím si dal²í

❬ ②❪

Pod na²ima okny
stojí £ernej v·z
doktor konstatoval
total exitus

Co na tom ºe jsem úchylnej
a ºe mám rád mrtvý
kaºdej jsme p°ec n¥jakej
kaºdej n¥£ím trpí
N¥kdo má rád takový
n¥kdo t°eba ºivý
: jinej je zas buzerant
✷ : n¥kdo je zas buzerant
jo láska d¥lá divy

Pod na²ima okny
kvete °e°icha
vrazil jsem si kudlu
rovnou do b°icha

✷✍
✍

✦ Pro£ mi ovinuje²

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
14.)
✷ Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
24.)
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ºádný básn¥
to nám bude krásn¥

Pro£ mi ovinuje²
kolem krku perly
coºpak jsem svin¥?
: Nikoli jsi dívka
mladá a slabá
a tohle je jen
£ervená kravata

✷ : Nikoli jsi ze¤

❬✷✎❪

Od dvanácti £astej styk
bude z toho dobrý zvyk
hra£ky a sny pod hlínu
zboº²tíme si vaginu
2x

❬ ✎❪

tvrdá a £edá
a tohle je jen
navle£enej drát

ádný slzy
ºádný city
ºádný básn¥
to nám bude krásn¥ 4x

✦ Tvá°il se

Pro£ mi ovinuje²
kolem krku provaz
coºpak jsem Jidá²?

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Nikoli jsi dívka
mladá a slabá
a tohle je jen
£ervená kravata

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
4.)

Pro£ mi ovinuje²
kolem krku paºe
coºpak jsem d¥vka?

Tvá°il se
jak nevinný
a nakopl mi
ledviny

Nikoli jsi ob¥´
milá
a tohle je jen
moje zbra¬

ek jsem si
se² v právu
a urval jsem mu
hlavu

✦ Proud

✦ V²ichni jednou um°em

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
17.)

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
7.)

✷ Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,

Pomalu plyne proud
brodím se já bloud
brodím se na druhou stranu
a £as mi zvoní hranu

20.)

Kouká² 2x
a do o£í
ti rosa padla

V dáli se vine cesta
noc jak £erná vesta
nemám uº dávno kudy jít
z·stanu zde tedy pít

Kouká² 2x
jak d¥ti ská£ou
p°es ²vihadla

Pomalu plyne proud
brodím se já bloud
nechci uº nikam
hlín¥ te¤ tykám

Kouká² 2x
a na £ele
má² mraky
Kouká² 2x
a d¥ti
koukaj taky

✦ To nám bude krásn¥
Ivo Horák / Zden¥k Sotolá°

Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982,
3.)

V²ichni jednou um°em 2x
kaºdej musí um°ít
nikdo nep°eºije
2x

ádný slzy
ºádný city
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Psí vojáci

Jen cáry my²lenek
(Filip Topol / Jáchym Topol)

91 písní

Jen se tak projdi po m¥st¥
(Filip Topol / Filip Topol)

A tady za£íná ten p°íb¥h
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Jsme zpívající hv¥zdy
(Filip Topol / indiálnská poezie, parafráze Ladislav Novák)

A vystavuje² m¥ nové kruté zkou²ce
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Kilián Nedory
(Filip Topol / Filip Topol)

Ale co jsi to ud¥lal lesu!?
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Kurý°i
(Filip Topol / Sylvia Plath, p°eklad Jan Zábrana)

Bezpe£n¥
(Filip Topol / Filip Topol)

Leºím na zádech a nemohu se pohnout
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Bílá a studená
(Filip Topol / Filip Topol)

Marilyn Monroe
(Filip Topol / Filip Topol)

Cesta k v¥ºím
(Filip Topol / Jáchym Topol)

M¥sta
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Co to je?
(Filip Topol / Filip Topol)
Co zpívala Ka£ina Anga
(Filip Topol / indiálnská poezie, parafráze Ladislav Novák)
erný sedlo
(Filip Topol / Filip Topol)

M·j p°ítel snící
(Filip Topol / Jáchym Topol)
Na dn¥ a²ky
(Filip Topol / Filip Topol)

D¥snej sen  pan u£itel pes
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Na kosách
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Dlouhý v¥domí
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Nádherná noc
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Dnes jsem nevydrºel a povolil svému hladu
(Filip Topol / Jáchym Topol)
Dnes mé srdce skuté mrazem kone£n¥ pochopilo
(Filip Topol / Jáchym Topol)
Dopis Arturovi
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Mu£ivé vzpomínky
(Filip Topol / indiálnská poezie, parafráze Ladislav Novák)

Nebe je zataºený
(Filip Topol / Filip Topol)
Necho¤ sama do tmy
(Filip Topol / Filip Topol)

Dotkla
(Filip Topol / Filip Topol)

Nejvy²²í vrcholek
(Filip Topol / indiálnská poezie, parafráze Ladislav Novák)

Evropan
(Filip Topol / Jáchym Topol)

O£i Tater
(Filip Topol / Jáchym Topol, Jan Hazuka)

Gadºo dylino
(Jan Hazuka / Jan Hazuka)

P.S.
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Had mluví k ho°e
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Pane! Jak ubohá je moje touha!
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Hospoda
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Pane! Vidím jako bych hmatal sv¥tlo
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Hudba a kozel
(Filip Topol / Filip Topol)

Pastý°i
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Chce se mi spát
(Filip Topol / Filip Topol)

Pes mne £asto provází
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Jako kdyby jehla
(Filip Topol / Filip Topol)

Poj¤ do pr·jezdu
(Filip Topol / Filip Topol)

Jednou se mi zdála
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Pokra£uji v cest¥
(Filip Topol / Jáchym Topol)
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Poseru se ²t¥stím
(Filip Topol / Filip Topol)

Taºení kn¥ze Jana
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Poºár se p°evalil
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Thunblues
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Prasopes
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Transport
(Filip Topol / Filip Topol)

Probuzení p°i²lo jako odveta mému neklidu
(Filip Topol / Jáchym Topol)

U£ené hádání
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Protínání
(Filip Topol / Filip Topol)

Ústa sv¥tla
(Filip Topol / Jáchym Topol)

P°ed zrcadlem
(Filip Topol / Filip Topol)

Uº je to let
(Filip Topol / Filip Topol)

P°edstavení kapely
(Filip Topol / Jáchym Topol)

V koupeln¥ je vana
(Filip Topol / Filip Topol)

P°i²el jsem z práce
(Filip Topol / Filip Topol)

V zá°í uº nikdy netan£i
(Filip Topol / Filip Topol)

Psi a vojáci
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Viselec
(Filip Topol / Sylvia Plath, p°eklad Jan Zábrana)

Psycho killer
(Filip Topol / Filip Topol)

Volá mi známá
(Filip Topol / Filip Topol)

Ruce
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Vyme´ m¥ ko²t¥tem
(Filip Topol / Filip Topol)

Russian mystic pop op. I
(Filip Topol / Filip Topol)

Vzestup
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Russian mystic pop op. II
(Filip Topol / Filip Topol)

Zase den
(Filip Topol / Filip Topol)

Russian mystic pop op. IV
(Filip Topol / Filip Topol)

Zase p°i²la zima
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Rýmovaná  konstatování
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Zav°i
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Sbohem a °et¥z
(Filip Topol / Jáchym Topol, Jan Ptá£ek)

Znám svýho známýho
(Filip Topol / Filip Topol)

Sko£ná
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Znamení od tebe
(Filip Topol / Jáchym Topol)

Skok p°es Nerudu
(Filip Topol / Filip Topol)
Slova
(Filip Topol / Sylvia Plath, p°eklad Jan Zábrana)
Slunce se bojí noci a m¥síc je smrt dne
(Filip Topol / Jáchym Topol)

iju
(Filip Topol / anonymní n¥mecký autor z 12.
století, p°eklad Ivan Wernisch)
iletky
(Filip Topol / Filip Topol)

Rytmická mládeº

Slunce vystoupí jen ob£as
(Filip Topol / Jáchym Topol)

26 písní

Smrtí se nekon£í
(Filip Topol / Jáchym Topol)
Stinka
(Filip Topol / Sylvia Plath, p°eklad Jan Zábrana)

......ºe t¥ mám
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
A £etl
(Ji°í Prok² / Adéla)

Strenº dizajr
(Filip Topol / Filip Topol)

Ach jo
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

eptáme si na rohu
(Filip Topol / Filip Topol)

Co a co
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
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Panká£i panká£i 4x

H°bitovní
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

Na hlav¥ mám z vlas· a laku
ud¥lanej názor a vztek
moc dob°e vím ºe m¥ zas zkásnou
budou se ptát co z toho mám

Jako by to...
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Knedlová, vep°ík, zelí
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

Panká£i panká£i 4x
v eskoslovensku

N¥kdy nejsi
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

✦ První píse¬

Nepropadej nad¥ji
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

Herbert Ullrich / Herbert Ullrich

Nezapome¬ (je £as opravit sv·j de²tník)
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

Rytmická mládeº se op¥t baví (1989, 1.)

No£ní píse¬
(Petr Fiala / Petr Fiala)
On cítí se sám
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
Panká£i
(Petr Fiala / Petr Fiala)

♠

ekal jsem ve°ejné odsouzení
lyn£ování na ulicích
d¥sil jsem se bezesnejch nocí

Parchant
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
Pracovní sobota
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
První píse¬
(Herbert Ullrich / Herbert Ullrich)
Radosti ºivota (Gellner)
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
ekni to písní (v tísni)
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

Upsal jsem se peklu
a myslel jsem ºe tam dojdu ráje
a zatím z·stalo
v²echno p°i starém

♠

Ale v²ichni kolem
d¥lali jakoby nic
ale v²ichni kolem
d¥lají jakoby nic
Zdá se ºe ostatní to taky podepsali 3x
v²ichni jsme to taky podepsali
v²ichni jsme to podepsali...

Secret company of little
castle

Svatojánská noc
(Herbert Ullrich / Herbert Ullrich)
est strun
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
U vedlej²ího stolu
(Petr Fiala / Petr Fiala)
V hospod¥
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
Venkov, Jelen s Li²kou
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)
Vysockij
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

5 písní

? (2x)
(Secret company of little castle / Secret company of little castle)
? (3x)
♠
(Secret company of little castle / Secret company of little castle)

✦?

Vºdycky n¥kdo
(Rytmická mládeº / Rytmická mládeº)

Secret company of little castle / Secret company of little castle

Zem¥ nikoho
(Petr Fiala / Petr Fiala)

✦ Panká£i

Petr Fiala / Petr Fiala
Rytmická mládeº se op¥t baví (1989, 3.)

Demo (1988, 1.)
Tam v temné komo°e
uprost°ed tmy
tam v temné komo°e
a prázdné zdi
??

A máte nejd°ív hudbu nebo text?
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✦

?

Secret company of little castle / Secret company of little castle
Demo (1988, 2.)

Ukolébavka
(Smí²ený pocity / Smí²ený pocity)

♠

Val£ík
(Smí²ený pocity / Smí²ený pocity)

♠

Vltava
(Smí²ený pocity / Smí²ený pocity)

♠

✦

V blízkosti ?? sín¥
??

3' 12

Smí²ený pocity / -

??

Demo (1990, 2.)

??
tv·j poh°ed ti strojím

(instrumentální)

✦

Valí se na m¥
hromady popela
horkého pepela
se záblesky lidských ??
se záblesky lidských tvá°í

3' 35

Smí²ený pocity / Demo (1990, 5.)

Uº se ?? bojím
tv·j poh°ed ti strojím

(instrumentální)

✦

Bojím se tebe
bojím se lidí
bojím se sebe
a ty to vidí²

Demo (1990, 6.)

Bojím se uº i svého hlasu
??

✦

7' 37

Smí²ený pocity / -

(instrumentální)

✦

?

Jezero

Smí²ený pocity / Smí²ený pocity

Secret company of little castle / Secret company of little castle

Demo (1990, 3.)

Demo (1988, 4.)

Noc m·ºe být tak t¥ºká
ºe neuzvednu ruce
ve dne pr²elo a pak vy²lo slunce
a tak byla duha
te¤ na to musím
po°ád myslet

ádný ºivot
ºádná smrt
6x
Uº nic

Na vztek
co za m¥ kope do dve°í
na zm¥ny
co nic ne°e²í
a po°ád je t°eba
zkou²et to znova

Smí²ený pocity
8 písní

3' 12
(Smí²ený pocity / -)

♠

3' 35
(Smí²ený pocity / -)

♠

7' 37
(Smí²ený pocity / -)

♠

Jezero
(Smí²ený pocity / Smí²ený pocity)

♠

To sta£í
(Smí²ený pocity / Smí²ený pocity)

♠

Myslím na obrázek dvou had·
kte°í se navzájem poºírají
a mají nezú£astn¥né o£i
myslím na °eku
do které jsem vstoupil
podruhé a pot°etí
a nem¥l v sob¥ jiné vody
a nebyl to zvyk
Ta noc byla tak t¥ºká
ºe neuzvednu ruce
polykal jsem ji
jezero s kouzelným
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prstenem na dn¥
A kdyº jsem to v²echno dopil
a kdyº uº jsem na tom dn¥
kone£n¥ byl
osahával jsem kameny
a hledal pomalu to kouzlo
co m¥ zachrání

a to se nás netýká
m·ºem klidn¥ spát
Jen no£ní harfa ²elestí
vítr jí bere do p¥stí
a to se nás netýká
m·ºem klidn¥ spát

✦ Val£ík

Tu kliku od dve°í
volal klí£ovou dírkou otev°i
otev°i 2x
Ví² t¥ºko to nesu
plá²´ který se nedá zkrátit
p°ist°ihnout na míru
pane Ortene
otvírám dla¬
a mám v ní kus
zmuchlaného papíru

✦ To sta£í

Smí²ený pocity / Smí²ený pocity
Demo (1990, 8.)

Val£ík ve spadaném listí
zas budeme £istí
rozházíme ho na stromy
²majdaví d¥dci uº zasedli
Momentka s rozost°eným okrajem
svítiplyn v hubené lucern¥
ke ?? pod ledem
kapela odn¥kud od vedle

Smí²ený pocity / Smí²ený pocity

✦ Vltava

Demo (1990, 7.)
Zem pro nohy
sekyra pro ruce
kv¥t pro o£i
pták pro u²i
2x
Holuby pro nos
úsm¥v pro ústa
píse¬ pro plíce
pot pro k·ºi
Vítr pro mysl 3x

✦ Ukolébavka

Smí²ený pocity / Smí²ený pocity
Demo (1990, 4.)

No£ní harfa ²elestí
vítr jí bere do hrstí
a to se nás netýká
m·ºem klidn¥ spát
elmy v klecích jsou na lovu
naráºejí £umáky do kovu
a to se nás netýká
m·ºem klidn¥ spát
Noviny byly zase od krve
ani naposled ani poprvé
naráºejí £umáky do kovu
a to se nás netýká
m·ºem klidn¥ spát
V cukrárn¥ b¥dují sta°eny
ºe mají ºivot zma°ený

Smí²ený pocity / Smí²ený pocity
Demo (1990, 1.)

Povídám povídám pohádku
ºe sedím doma na zadku
2x
Nad stolem lampa
a ²ero je v pokoji
princezna ²ije mi
brn¥ní na stroji
Je jí dost smutno
a potají lituje
ºe jsem jí nevyrval
drakovi ze sluje
2x
Jak má te¤ v¥d¥t
jestli ji miluju
já sedím u stolu
hlouposti spisuju
Povídám povídám pohádku
ºe n¥co není v po°ádku
2x

Starý sen
16 písní
? (14x)
(Starý sen / Starý sen)
erné kv¥ty
(Starý sen / Starý sen)
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Tisíce tvá°í
(Starý sen / Starý sen)

Svatá trojice - And¥l propasti, Svatý Vincente
oroduj za nás, Narkóza
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
Tan£ete na hrobech!
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
♠
Zmrtvýchvstání
(Svatý Vincent / Vincent Venera)

Stehlík
11 písní

ápy v ohni
(Stehlík / Petr K°e£an)
Dºínový nohy
(Stehlík / Petr K°e£an)
Jazz
(Stehlík / Petr K°e£an)
Mince
(Stehlík / Petr K°e£an)
Nysplýn
(Stehlík / Petr K°e£an)
Pane králi
(Stehlík / Petr K°e£an)
Princ s drakem
(Stehlík / Petr K°e£an)
Thema I.
(Stehlík / Stehlík)
Thema II.
(Stehlík / Stehlík)
Thema III.
(Stehlík / Stehlík)
Thema IV.
(Stehlík / Stehlík)

✦ Absolutní v¥domí

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 5.)

Ivan Klein basová kytara
Vincent je tygr
Jarda Stanko sólová kytara
Jarda Stuchlý bicí
a moje skromná mali£kost zp¥v
Napalm 2x
smrtící
sejme v²echny nev¥°ící
kaºdý den
vyloup jsem se ze schránky
osvícení
probuzení
kultovní meditace
ó spasení 2x
nirvána 2x
jsem b·h slunce
jsem Jeºí² Kristus
a zase jsem si ²oup místo Mora
Petra je and¥lí£ek
a Petr Ho²ek je Satan
celý sv¥t stojí za hovno

Svatý Vincent

✦ Krucix

12 písní

♠
Absolutní v¥domí
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
Koncert
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
Krucix
♠
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
♠
Lucifere!
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
Nekroman
♠
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
♠
Patologická agresivní deviace
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
íkají o mn¥, ºe jsem blázen, zapla´ panb·h, ºe
♠
mám tak vysoké postavení
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
Spiritus Sancti
(Svatý Vincent / Vincent Venera)
♠
Spirocheta Vincenti
(Svatý Vincent / Vincent Venera)

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 4.)

Jeºí² Kristus
Satan s vámi chlapci 2x
Vincent je v¥°ící tygr
násilí plodí násilí
napalm
krucix 2x
satanský mág
kultovní Svatý Vincent

✦ Lucifere!

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 8.)

Satane 2x
Jeºí² Kristus
nebe peklo ráj
psycho
te£e krev
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psycho 2x
peklo
¤ábel
Jeºí²i pomoc
v temnotách
hlubiny pekel
Satane
¤ábel
a p°ítel
upí°i vstávají
Satane...

✦

Nekroman

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 6.)

Satane
Petry manºel
Satan s námi
and¥l a Lucifer
kaºdý den mezi ¤ábly vstávám
pomalu ¤áblem se stávám
královno LSD 3x
hospoda je vít¥zství
vyhla²uji novou církev svatého
Vincenta
Napalm 2x
smrtící
sejme
hr·za 2x
padá na vás hr·za
pekelné síly
hr·za
je to horor hudba
p°í²ery vylézají
mumie vstávají
mrtvoly vylézají
jsme na ol²anských h°bitovech

✦

Patologická agresivní deviace

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 3.)

Vyloup sem ze schránky
a p°iblíºil ²´avnaté kund¥
zase jsem si ²oup místo mora
jsem úpln¥ zfetovanej depresí
a schizofrenií
mám za sebou 20 pobyt· na psychiatrii
schizofrenie
ºivot není pe°í£ko
nukleární jádro
atom
slune£ní zá°e
kosmické vztahy
vlny vibrací
Vincent je záhada bermudského
trojúhelníku

✦

íkají o mn¥, ºe jsem blázen, za-

pla´ panb·h, ºe mám tak vysoké postavení

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 2.)
Bez komou²· homou²·
ºivotem se prokou²u
bez homou²· komou²·
ºivotem se prokou²u
v²ichni kou°íme marihuanu
a kou°íme ha²i²
a chlastáme alkohol
jsme v dobré nálad¥
protoºe v²echno k dobrému dopadlo
Václav Havel 2x

✦

Spirocheta Vincenti

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 7.)

Markéto
kill core 2x
popravuj
¤áble
Satan 2x
Markéto 3x
mám ho z tebe na m¥kko
tohle je ²ílená kapela Svatý Vincent
bez komou²· homou²·
smrt
poprava 2x
pekelná kapela Svatý Vincent
smrt 3x
upí°i se probouzejí
¤ábel vstává
vítej pane
Satan je tu
¤ábel
pekelné 2x
hr·za 2x
Satane 2x
¤ábel s vámi 2x
psycho 2x
Satane
¤ábel s vámi
Satane
¤ábel 2x
peklo...
hr·za

✦

Zmrtvýchvstání

Svatý Vincent / Vincent Venera
Svatý Vincent (1990, 1.)

Markéto
mám 2x
274

od tebe nukleární jádro

Léto - Jam I - Jaro I - Jam II - Jaro II
(Lubo² Fidler, Pavel Richter / vehlík)

nukleární jádro
peklo 3x
sen kosmického ºivota

Mikulecké pole
(vehlík / vehlík)

slune£ní zá°e
zmrtvýchvstání

Na shledanou

Satane 3x
vlny vibrací
zmrtvýchvstání

(vehlík / vehlík)
Ned¥le
(vehlík / vehlík)

and¥l a Lucifer
mezi ¤ábly mezi ¤ábly vstávám

Podzim

pomalu ¤áblem se stávám
Satane
peklo
Lucifere

(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)
Pop¥vek
(vehlík / vehlík)

ztrestej v²echny komunisty
Vincent je král dºungle

Pozdní ráno

král dºungle
poznání absolutní pravdy
k°es´anská meditace

(vehlík / vehlík)
Prevas
(vehlík / vehlík)

ó velký Budho
Jeºí² Kristus 2x

Probuzení
(Lubo² Fidler, Pavel Richter / Lubo² Fidler,

vehlík
35 písní

Pavel Richter)
Pussy
(vehlík / vehlík)
Rock'n'roll
(vehlík / vehlík)

All right

Sam

(vehlík / vehlík)
Ano, dob°e

(vehlík / vehlík)
Sam II

(vehlík / vehlík)
Coda

(vehlík / vehlík)
Skupina, která hraje na kytary

(vehlík / vehlík)
Dobrou noc

(vehlík / vehlík)
Sta°e£ek
(vehlík / vehlík)

(vehlík / vehlík)
Dokola

Stepy
(vehlík / vehlík)

(vehlík / vehlík)
Hey You
(vehlík / vehlík)
Hraj do sedmi
(vehlík / vehlík)
Jam III
(vehlík / vehlík)
Jaro I
(Pavel Richter / Pavel Richter)
Jaro II
(Pavel Richter / Pavel Richter)

Ukolébavka
(Lubo² Fidler, Pavel Richter / Lubo² Fidler,
Pavel Richter)
Ví²?
(vehlík / vehlík)
Where Do You Float Now?
(vehlík / vehlík)
Za pochodu
(vehlík / vehlík)
Zima
(Lubo² Fidler / Lubo² Fidler)

Temelín

Jen tak dál
(vehlík / vehlík)
Koleda

10 písní

(vehlík / vehlík)
Léta - p°edehra

ínský soustruºník

(Petr K°e£an / Petr K°e£an)
Léto

(Ji°í K°ivka / -)
Fuckland hymn

(Lubo² Fidler / Lubo² Fidler)

(Ji°í K°ivka / -)
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♠
♠

Klementajn
(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka)
Lidoºrout
(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka)
Meluzína
(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka)
Primerátor
(Ji°í K°ivka / -)
Psychicky naru²ená dýn¥
(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka)
Pterodaktylus
(Ji°í K°ivka / -)
Sexbomba
(Ji°í K°ivka / -)
Vypus´te hlemýºd¥
(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka)

2❧

ve svý lebce mít

2❧

: Bu¤ mojí na týhle posteli
a pak si zatan£íme a sníme ten gulá²
je²t¥ se svítí ve tvým pokoji
má drahá Klementajn

❬✷✎❪

✷ : Co chce² te¤ po nás zbyde
nejde z tebe strach
n¥kde se v pekle smaºí²
zbyde jenom smrad

❬ ✎❪

: Stále umí² va°it dobrej gulá²
jen já uº neotvírám ºádný a²ky
n¥kdo zvoní tak b¥º otev°ít
n¥kdo uº p°ichází k ve£e°i
n¥kdo p°ichází na gulá²

❬✷✎❪

✷ : Polip nám prdel Pepe
tu svojí vysn¥nou
??
za dve°mi zam£enou

❬ ✎❪

♠
♠
♠
♠
♠
♠

✦ ínský soustruºník
Ji°í K°ivka / -

Co chce² te¤ po nás zbyde
nejde z tebe strach
n¥kde se v pekle smaºí²
zbyde jenom smrad

Fuckland (1990, 4.)
(instrumentální)

Nebyl jsi blázen
byl jsi jenom kat
co cht¥l jen vraºdit
mu£it lidi zavírat

✦ Fuckland hymn
Ji°í K°ivka / -

Taková svin¥
musela tu ºít
primitivní mozek
ve svý lebce mít

Fuckland (1990, 10.)
(instrumentální)

✦ Klementajn

Co chce² te¤ po nás
nejde z tebe strach
n¥kde se v pekle smaºí²
zbyde jenom smrad...

Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka

✷

Fuckland (1990, 2.)
Akce Punk (1990, 15.)

: Je²t¥ se svítí ve tvým pokoji
bar uº má² plnej já jen vzpomínám
jak jsme tam spali na tvý posteli
v rádiu hráli yesterday

❬✷✎❪

✷:

Nebyl jsi blázen
byl jsi v·dce mas
byl jsi diktátor
vem t¥ t°eba ¤as

❬ ✎❪

: Tys va°ila gulá² a já otev°el
tu svoji láhev co jsem sebou vzal
pak jsme se váleli na tvý posteli
má Klementajn °ekl jsem ti po chvíli

❬✷✎❪

✷ : Taková svin¥
musela tu ºít
primitivní mozek

❬ ✎❪

❬ ②❪

✦ Lidoºrout

Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka

✷

Fuckland (1990, 8.)
Akce Punk (1990, 16.)
: (instrumentální)

✷ : Stará bába na h°íbkách
ztratila se dneska ráno
na²li z ní jen kostí pár
havran uº má vystaráno

Od rakve se zvedlo víko
mladý d¥v£e krev a mlíko
t¥lo jak po operaci
funebráci maj s ním práci
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

✦ Primerátor

D¥da kterej tloukl ²pa£ky
na²li z n¥j jen n¥jaký sra£ky
pán revizor z autobusu
zbylo z n¥ho kilo trusu

Ji°í K°ivka / -

Fuckland (1990, 6.)

Vn¥ se ²í°í jako mor
policie nemá názor
starosta chce samopal
²erif uº se z toho posral

(instrumentální)

✦ Psychicky naru²ená dýn¥
Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka

Lidi uº na v²echno plijou
kou°ej trávu chlastaj blijou
kaºdej kouká co by ukrad
neº ho zr·da p°ijde seºrat

Fuckland (1990, 9.)
V parku jsme se potkali na tom nám¥stí
kolem rostly stromy a taky tráva
²el jsem koupit do zeleniny pár knedlík·
kdyº tu n¥co p°ilet¥lo zprava

Holky jsou jak ²ílený
ztrácej v²echny zábrany
kaºdej si chce rychle uºít
proºrat i poslední p¥tník

Byla to pravá láska nebeská
co uº se dneska nenosí
já jsem nejd°ív nev¥d¥l
kde mi stojí hlava
a pro£ jsem takovej

Rádio uº hlásilo
dal²í ohlodaný kosti
buzeranta Freddieho
ºaludek zr·dy uº hostí

Ty jsi moje holka a já to dob°e vím
a moºná to ví i celá ²kolka
já nevím pro£ jsem takovej
uº mi dávno není dvacet

V bufetu na nádraºí
bu°tama si nacpal b°icho
dneska mu to nesta£í
lidský maso cht¥lo by to

Psychicky naru²ená dýn¥ jsem já...

✦ Pterodaktylus

Má¬a Dá²a Mary²a
v²echny se na pánvi pe£ou
sádlo ²kvarky slanina
bestii uº sliny te£ou

Ji°í K°ivka / Fuckland (1990, 3.)

Sádlo ²kvarky slanina
£uch se ²í°í na zápraºí
sádlo ²kvarky slanina
hladovýho rozkuráºí

(instrumentální)

✦ Sexbomba

Jó to bude hostina
aº se maso upraºí
jó to bude hostina
lidoºrout se nabaºí
Lidoºrout 3x
Soudruh lidoºrout

Ji°í K°ivka / -

Fuckland (1990, 5.)

❬ ②❪

(instrumentální)

✦ Vypus´te hlemýºd¥

✦ Meluzína

Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka
Fuckland (1990, 1.)

Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka
Fuckland (1990, 7.)

Meluzína 2x
I love you baby 2x
4x

Vypus´te hlemýºd¥
ven z klecí na svobodu
a´ v²echno rozkou²ou
a´ v²echno seºerou
Atomový bomby
atomový sklady
atomový komíny
atomový reaktor
atomový h°iby
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atomový spady

Ta mladá panna

atomový polívky

byla svoboda

atomový peníze

kde je jí konec
vzala ji voda

Vypus´te hlemýºd¥

✦ Lep²í ruka zdráva

ven z klecí na svobodu
seºerou komíny
vypijou p°ehrady
nic vám tu nenechaj

T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek

jen va²e holý zadky
Atomový bomby

✷
✸

atomový sklady
atomový komíny

Live Brno (1982, 2.)
Live Brno (1982, 2.)
Czech! Till now you were alone (1984, 7.)

atomový reaktor
atomový h°iby

Bylo léto a po náb°eºí jsem ²el

atomový spady

celou ruku aº po loket

atomový polívky

jsem v obvazech m¥l

atomový peníze

p°isk°íp mi ji je°áb
te¤ mám z ruku k°áp

Vypus´te hlemýºd¥
ven z klecí na svobodu

Bylo léto a po náb°eºí jsem ²el

vezmou si p°íbory

na klop¥ jsem jistý odzná£ek m¥l

daj si vás k ve£e°i

: p°ipích mi ho tam jistý °editel

✷ ❀✸ :

Vypus´te hlemýºd¥
vypus´te slepice

Lep²í ruka zdráva 4x

vypus´te prasata

Bylo léto a po náb°eºí jsem ²el

T°írychlostní Pepí£ek

v kapse jsem obsílku k soudu m¥l
nem¥l jsem ten odzná£ek vyhodit
soud se mi nemusel p°ihodit

6 písní

2x

2

♠

(T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek)
Lep²í ruka zdráva

✷✁✸✍
✍

a taky mistr stavitel

z t¥ch va²ich koncentrák·

ervený stan

p°ipích mi ho tam soudruh °editel

3

❧

Nem¥l jsem to ud¥lat ve°ejn¥
budou m¥ soudit tajn¥

Lep²í ruka zdráva 4x

(T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek)
Malé hol£i£ky

2

✦ Malé hol£i£ky

♠

(T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek)
Na b°ehu stála

2

❧

T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek

(T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek)
Nebylo to nikdy, nebylo

2

♠

(T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek)
Pan Novák

2

♠

(T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek)

✦ ervený stan
T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek

✷

Live Brno (1982, 3.)
Live Brno (1982, 3.)

Malé hol£i£ky
bílé ru£i£ky
malé hol£i£ky
drahé boti£ky

Malé hol£i£ky
bílé ru£i£ky

✷

Live Brno (1982, 5.)

bílá £elí£ka

Live Brno (1982, 6.)

v b°i²e ºehli£ka

V £erveném stanu

Malé hol£i£ky

roz°ízli pannu

bílé ru£i£ky

upadla hlava

b°icho rozhrabat

vypukla sláva

t¥lo zahrabat
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✦

✦

Na b°ehu stála

T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek

✷

Live Brno (1982, 1.)
Live Brno (1982, 1.)

✷

✷:

To, co za chvíli uvidíte, se údajn¥ nikde
a nikdy nestalo. My neexistujeme a jsme
jenom kce. V²echno, co za chvíli uvidíte,
je jenom kce a jakákoliv podobnost s v¥cmi
❬
a událostmi je £ist¥ jenom náhodná.

Uº jsme doma

✘❪

: Jsme jenom kce a jakákoliv podobnost ... ❬✷✘❪
To, co za chvíli uvidíte, se údajn¥ nikde a nikdy
nestalo. My neexistujeme a jsme jenom kce.
V²echno, co za chvíli uvidíte, je jenom kce a
jakákoliv podobnost s v¥cmi a událostmi je £ist¥
❬✷✘❪
jenom náhodná.
V²echno je kce a jakákoliv podobnost s událostmi a v¥cmi kolem nás je £ist¥ jenom náhodná.

✷✍
✷:

Jsme jenom kce a jakákoliv podobnost
s událostmi a v¥cmi kolem nás je £ist¥ jenom
náhodná.
2x

✍

: Jsme jenom kce a jakákoliv podobnost s událostmi a v¥cmi kolem nás je £ist¥ jenom náhodná.

❬✷②❪

2x
V noci vstala a zvracela
holka s rozbitou hlavou
s hlavou jak £ervená malina
po velký rán¥ kladivem
pod vodou se uº hodinu
zelená její milý
Na b°ehu pomalu z kapesník·
prchá poslední dávka
2x
Nebylo to nikdy, nebylo

T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek

✷

Live Brno (1982, 6.)
Live Brno (1982, 5.)

Nebylo to nikdy nebylo 4x
aby nás v²echny vymazali

Live Brno (1982, 4.)
Live Brno (1982, 4.)

Dobrý den pane Novák
odkud máte ten bolák? 2x
na t°etí noºce t¥la

V²echno je kce a jakákoliv podobnost s událostmi a v¥cmi kolem nás je £ist¥ jenom náhodná.
2x

✦

Pan Novák

T°írychlostní Pepí£ek / T°írychlostní Pepí£ek

25 písní
?

(Miroslav Wanek / -)
Ámen
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Delikatesa
(Uº jsme doma / Uº jsme doma)
Dít¥
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Fíkus
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Haziga Urma
(Uº jsme doma / Uº jsme doma)
Jazz 1960
(Uº jsme doma / Uº jsme doma)
Jó nebo nebo
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Jule£ek
(Uº jsme doma / -)
Kre²lak
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Mek medu
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Mu je ha
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Nap·l
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Nemilovaný sv¥t
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Poe
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Sopot
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Soubor opat°ení
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Sousedská
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)
Sukni£ká°
(Uº jsme doma / -)
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2♠
3❧
4❧
2♠
♠
♠

5❧
6❧
4♠
♠

3♠
5❧
♠

3♠
♠

2♠
7♠
2♠
2♠

antr·£ek
(Uº jsme doma / Uº jsme doma)

4 ❧

Tangre²t
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)

3 ❧

Telefon
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)

3 ♠

Tradi£ní ko£ka
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)

6 ❧

Uprost°ed slov
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)

4 ❧

Výlov rybníka
(Uº jsme doma / Miroslav Wanek)

4 ♠

✷ : De
li
: Maso

✸ ❀✹ : Maso 3x
❀✸ ❀✹ : hov¥zí

✦ Dít¥

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✷ Uprost°ed slov (1990, 6.)
Nedívej se u²ima
neposlouchej o£ima...
Za£ni co je skon£eno
dít¥...

Miroslav Wanek / Live (1986, 1.)

✦ Fíkus

✷ Live (1986, 1.)
... (svahil²tina)

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✦ Ámen

Uprost°ed slov (1990, 7.)
Fíkus co tu d¥lá²
nejsi rulista...
ruralista

Uº jsme doma / Miroslav Wanek
Live (1986, 5.)

✦ Haziga Urma

✷ Live Dolní Lhota (1988, 3.)
✸ Uprost°ed slov (1990, 1.)
❬ ✎❪

ale i duchem
nejenom osudem
ale i nad¥jí...
: ... (svahil²tina)

Uº jsme doma / Uº jsme doma
Live Praha (1985, 1.)

❬✷✁✸✎❪

Ámen...

P°edstavuje se vám skupina Uº jsme doma. Jo
A.S.P.? Nehrajeme pro vás, hrajeme pro sebe.
Uº jsme doma, uº jsme doma.
... (svahil²tina)

✦ Delikatesa

Ta ta ta ta ta ha
Haziga Urma...

Uº jsme doma / Uº jsme doma

✦ Jazz 1960

Live Praha (1985, 3.)

✷ Live (1986, 5.)
✸ Live (1986, 7.)
✹ Nemilovaný sv¥t (1991, 9.)
✷ ❀✸ : Pro£...

Uº jsme doma / Uº jsme doma

❬ ✁✹②❪ ❬ ✁✹✎❪

proto...
kam?...
tam...

❀✸ ❀✹ : De

li
deli
delikatesa...

❬✷✎❪ ✸✁✹✍
✍

Live (1988, 3.)

✦?

✷ ❀✸ : Nejenom t¥lem

❬ ✁✸✁✹✎❪

❬✷✎❪

✷
✸
✹
✺

Live Praha (1985, 2.)
Live Bratislava (1988, 1.)
Live Praha (1989, 1.)
Live Praha (1989, 3.)
Nemilovaný sv¥t (1991, 4.)

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : To mi to mi to mi ne°íkej
to nechci sly²et...
: ... (svahil²tina)
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❬ ✎❪
❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪

✦ Jó nebo nebo

✦ Mek medu

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺
✻

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

Live (1986, 6.)
Live Dolní Lhota (1988, 4.)
Live Bratislava (1988, 10.)
Live Praha (1989, 1.)
Výlov rybníka (1989, 3.)
Uprost°ed slov (1990, 2.)

Live (1986, 2.)

✷ Live (1986, 2.)
✸ Roll over Teplice (1991, 1.)
Tadyda tadyda
mek med· mek med·
4x

Prý tu je...

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Mám rád ty co za£ínaj

❬ ✎❪

rozli²ovat jó nebo nebo
2x
: ... (svahil²tina)

2x

❬ ✎❪

co uº za£ínají
rozli²ovat jó nebo nebo

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺

Mám rád ty co se nespokojí
s jednou odpov¥dí
rozli²ují jó nebo nebo

rozli²ovat

✦ Mu je ha

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Mám rád ty co se vyptávají

✷ : Mám rád ty co za£ínaj 4x
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Mám rád ty co za£ínaj 8x

Kdyº já jí mám 8x

❬ ②❪ ✸✁✹✁✺✁✻✍
✷✍
✷②

Live (1986, 8.)
Live (1988, 7.)
Live Bratislava (1988, 2.)
Výlov rybníka (1989, 2.)
Nemilovaný sv¥t (1991, 2.)

Mu je ha...

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Co se ti zdálo o v°etenech?

✦ Jule£ek

Uº jsme doma / -

byl jsi tak dlouze navíjen
ale stroj t¥ utkával
jednu nitku p°es druhou
co z tebe bylo?
kousek hadru na nádobí

Live Dolní Lhota (1988, 1.)

Mu je ha...

✷ Live Praha (1989, 2.)
✸ Live Praha (1989, 2.)
✹ Uprost°ed slov (1990, 3.)
(instrumentální)

✦ Kre²lak

Co se to stalo s tím hadrem
a s tím nádobím?
z hadru se vyklubal malý vep°ík
a nádobí se rozbilo na tisíc noº·
co se ti zdálo o v°etenech?
Zat£en jsem...

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✦ Nap·l

Roll over Teplice (1991, 3.)
Kre²lak
p¥kn¥ se leskne jim
na kalhotách
i na ko²ili
Mají z n¥j
povlaky na pe°inách
a hodí se
i na prkýnko aby nestudilo
Kre²lak
lidi jsou cejchovaný
je to dobrý
nechat se vyfotit do novin
za p°íklad

Uº jsme doma / Miroslav Wanek
Nemilovaný sv¥t (1991, 6.)
Rozsvi´ sv¥tlo není vid¥t
koho máme nenávid¥t
kdo chce ve tm¥ stíny schovat
koho máme nelitovat
V²e je nap·l zahalené
u zadních vrat p°ikr£ené
rozsvi´ sv¥tlo a´ je vid¥t
za koho a za£ se styd¥t
Nap·l chceme
nap·l smíme

281

❬ ②❪

❬ ②❪
❬ ②❪

❬ ②❪

✦ Sopot

3x
Nap·l noºe v ruce
nap·l se v²ím smí°ený
nap·l revoluce
nap·l k v²emu lhostejný
nap·l rezoluce
nap·l ticho p°ed v²emi
2x
Jednooký mezi slepými král
nehledí do nebe
ba ani do sebe
Jednooký mezi slepými král
napolo kraluje
nap·l posluhuje

Uº jsme doma / Miroslav Wanek
Live (1988, 5.)

✷ Uprost°ed slov (1990, 9.)

sví
trés
eré
detr
avek
vu
3x

✦ Soubor opat°ení

Polostroj mezi stroji král
ostatní montuje
pojí a vypojuje

✦ Nemilovaný sv¥t
Uº jsme doma / Miroslav Wanek

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live Praha (1989, 4.)

✷ Live Praha (1989, 5.)
✸ Nemilovaný sv¥t (1991, 7.)

A hned ho zardousej 3x
jenom s tím za£ne...

✦ Sousedská

Nemilovaný sv¥t...

✦ Poe

Uº jsme doma / Miroslav Wanek
Live Bratislava (1988, 8.)

Politicky
jako vºdycky
²li novicky
do ulic
Onovice
nohavice
otloukali
z plných plic
Poeticky
²li jako vºdycky
hystericky
do ulic
Na stanice
co stalice
havran k°i£í
nikdy víc

Live (1986, 3.)
Live (1986, 3.)
Live (1988, 2.)
Live Dolní Lhota (1988, 5.)
Live Bratislava (1988, 5.)
Live Praha (1989, 8.)
Uprost°ed slov (1990, 10.)

Uº jsme doma / Miroslav Wanek
Live Praha (1989, 6.)

✷ Uprost°ed slov (1990, 8.)
Soused ing Nekola
soused je ing...

✦ Sukni£ká°

Uº jsme doma / Live Bratislava (1988, 7.)

✷ Nemilovaný sv¥t (1991, 1.)
(instrumentální)

✦ antr·£ek

Uº jsme doma / Uº jsme doma
Live Praha (1985, 4.)

✷ Live (1986, 4.)
✸ Live (1986, 4.)
✹ Roll over Teplice (1991, 2.)
✷ ❀✸ ❀✹ : antr·£ek 2x
: ... (svahil²tina)
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❬ ✎❪
❬✷✁✸✁✹✎❪

✦ Tangre²t

❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : Rychle ²krtat ohe¬ o sirku
chytat rybá°skej prut v jezírku

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✷
✸

✹:

Live Praha (1989, 5.)
Live Praha (1989, 7.)
Nemilovaný sv¥t (1991, 3.)

Pádlo
má dva konce má na výb¥r
kterým p·jde s pravdou
ven s pravdou
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : a který pod vodu lºí pono°í
✹ : ºe jménem v²ech samo sob¥ slouºí

Historie
byla a je
holka pro v²echno
to je známý

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✷
✸

Live (1988, 4.)
Live Bratislava (1988, 3.)
Uprost°ed slov (1990, 4.)

Má ala...

✦ Tradi£ní ko£ka

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺
✻

Live (1988, 6.)
Live Dolní Lhota (1988, 2.)
Live Bratislava (1988, 6.)
Live Praha (1989, 3.)
Live Praha (1989, 4.)
Nemilovaný sv¥t (1991, 8.)

Nechat vykynout va°e£ku
napsat celou v¥tu za te£ku

✹✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✎

Pádlo
má dva konce a jednu h·l
tou holí jde s pravdou
ven s pravdou
ºe jménem v²ech samo sob¥ slouºí

Ale aº nebude
co bude s námi

✦ Telefon

❬ ✁✷✁✸✁✺✁✻✎❪

Rozvést neprovdanou nev¥stu
p°ejít £erný ko£ce p°es cestu

Historie
co s tebou 2x
n¥co se houpe ti
nad hlavou

Halavou stloukatá ngre²tmi
✸ : ratami podatá ngre²tmi
okami solitá ngre²tmi
✷ : ratami podatá ngre²tmi
okami solitá ngre²tmi
karoví °editá ngre²tmi
: okami solitá ngre²tmi
nohanou michatá ngre²tmi
✸ : b°ichanem drtitá ngre²tmi
: ratami podatá ngre²tmi
✸ : zadamí obratá ngre²tmi
✷ : nohanou michatá ngre²tmi
✸ : nohanou michatá ngre²tmi
❀✷ : b°ichanem drtitá ngre²tmi
halavou vystlatá ngre²tmi

Rychle ²krtat ...

❬✹✎❪

②✷✘
②✸✘
✁✸②
✷✎✸②
✷✎✸✍
✍✷✎
✷✁✸✎
✁✷✎
✁✸✎
✁✷✎
✸✎

❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : Pádlování
nesv¥d£í protiproud
❀✷ ❀✸ ❀✺ : nesmí jít ven s pravdou
✻ : nechce jít ven s pravdou
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : ven s pravdou
ºe mu z pádla zbyla uº jen ta h·l
✹:

Pádlování
nesv¥d£í protiproud
nesmí jít ven s pravdou
ven s pravdou
ºe jménem v²ech samo sob¥ slouºí

P°ejít £erný ko£ce p°es cestu
rozvést neprovdanou nev¥stu
4x
Zd¥²en¥ volají
volají na nás
aº z konce století
století odletí
a bude po nás
kdo tomu rozumí?
Zd¥²en¥ volají
volají na nás
z prost°edka století
století odletí
a bude po nás
kdo tomu rozumí?
Zd¥²en¥ volají
volají na nás
z p°í²tího století
století uº letí
a uº je po nás
kdo tomu rozumí?
Pro£ leºí ve hlín¥
nevinn¥ za nás
za pokrok tradi£ní?
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❬✹✎❪
✻✍
✁✷✁✸✁✺✍

❬ ✁✷✁✸✁✺✁✻✎❪

✷
✸
✹

✦ Uprost°ed slov

✦ Výlov rybníka

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

Uº jsme doma / Miroslav Wanek

Live (1988, 8.)

✷
✸
✹

Live Dolní Lhota (1988, 6.)
Live Bratislava (1988, 9.)
Uprost°ed slov (1990, 5.)

První odveden

Live (1988, 1.)
Live Bratislava (1988, 4.)
Výlov rybníka (1989, 1.)
Nemilovaný sv¥t (1991, 5.)

Výlov rybníka

druzí odveden

ryba utíká

t°etí odveden

²pinavý ruce i kopyta

£tvrtí odveden
pátí odveden

Nad²en¥ se smát?

²estí odveden

vod¥ uplavat?
2x

Neboj
neboj ti první odejdou
v¥°ím

Mírná ²upina

v¥°ím ºe druzí nep°ijdou

p¥sti zatíná

t°etí

s rybou na zádech klopýtá

t°etí se jiº nenarodí
£tvrtí

Rybí oko sít¥

£tvrtí ulehnou v záhrobí

hbit¥ zachytí t¥
4x

Stádo 2x

V koupeln¥ je b°itva

co v²echno ti kradou?
stádo 2x
kde má² hrdost mladou?
: Stádo 2x

❬✷✁✸✁✹✘❪

25 písní

vzpome¬ kolik padlo
ovcí 2x

About hate

na to panský sádlo
Stádo 2x

About home

místo mozku ládo

About love

uº nemá² nic rádo
Stádo 2x

♠

(V koupeln¥ je b°itva / -)

vání 2x

✷ ❀✸ ❀✹ :

♠

(V koupeln¥ je b°itva / -)

❬ ✘❪

♠

(V koupeln¥ je b°itva / -)
Asi jo!

vzpome¬ kolik padlo

♠

(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

ovcí 2x
na to panský sádlo

l. 50

♠

(V koupeln¥ je b°itva / Ústava SFR)
Chápu tvé obavy i já mám strach

Iluze

pátí aº posoudí mne na vahách
uprost°ed voják· je £lov¥k sám

Je to leº!

Kdo se sm¥je naposled?

a pozná svoje místo teprve
²estým se odmítneme poj¤ se mnou

Kdo z koho ten toho

♠

(V koupeln¥ je b°itva / Miroslav Wanek)

První padl
druzí padl

Lidé

t°etí padl

♠

(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

£tvrtí padl
Ná² test

pátí padl

♠

(V koupeln¥ je b°itva / -)

²estí padl

❬ ②❪

Nechci

♠

(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

je slovo £lov¥k samo
6x

♠

(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

neboj neboj i pátí odejdou

Uprost°ed slov voják

♠

(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

Pak umaºou mu ruce od krve

✷ ❀✸ ❀✹ :

♠

(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

není kam ukrýt t¥lo není kam

Nevím

♠

(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)
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✦

♠
Ost°í tan£í
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)
Poetická továrna
(V koupeln¥ je b°itva / -)

♠

♠
Poníºení
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)
Ps·m psí smrt
♠
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)
Song
(V koupeln¥ je b°itva / -)

♠

Souhlasím?
2 ❧
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)
Ticho lé£í
♠
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)
Úder pomocnou rukou
(V koupeln¥ je b°itva / -)

♠

Total demo (1993, 10.)
íká² ano
kdyº myslí² ne
no to se n¥kdy stane
jsou dokonce blbý situace
kdy je to p°ímo nutí
Asi jo 6x
A mezi t¥ma °e£ma
nau£ili t¥ taky
ºe n¥kdy je lep²í
dívat se jinam
Asi jo 6x

What zd¥s
♠
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)
Zabili £lov¥ka
(V koupeln¥ je b°itva / -)

Asi jo!

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

♠

íká² stra²n¥ smutn¥
stejn¥ je v²echno
n¥co za n¥co
asi jo

Zbavit se vlády
♠
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

Asi jo 6x

♠
Zbra¬
(V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva)

Tak po°ád dokola za£íná² znova 4x
má² co ti pat°í 4x

✦

✦

About hate

V koupeln¥ je b°itva / -

l. 50

V koupeln¥ je b°itva / Ústava SFR

Total demo (1993, 4.)
Total demo (1993, 3.)

(instrumentální)

✦

About home

V koupeln¥ je b°itva / -

Poslance Federálního shromáºd¥ní nelze trestat
ani kárn¥ stíhat, ani jej vzít do vazby bez souhlasu u sn¥movny, jejíº je £lenem. Odep°e-li
sn¥movna souhlas, je stíhání navºdy vylou£eno...

✦

Total demo (1993, 5.)

✦

Iluze

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

(instrumentální)

Total demo (1993, 24.)
About love

V koupeln¥ je b°itva / Total demo (1993, 6.)

(instrumentální)

N¥kdy si £lov¥k p°ipadá sám
a iluze se sami nabízí
to a to se mi líbí
iluze nahradí skute£nost
Sexuální energie p°evedená na p°edm¥ty
ve£er u televize zam¥n¥ný za ²t¥stí
slzy u hrobu jen kvuli strachu
ze své smrti
To v²e je dokonalá iluze
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✦

Je to leº!

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva
Total demo (1993, 12.)

Je to leº...

✦

nebo jsou aktivn¥
popravováni
lov¥ka £eká osud larvy
mezi um¥lou hmotou
2x
Jsi opu²t¥ný zví°e

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

✦

Total demo (1993, 20.)

Total demo (1993, 15.)

Kdo se sm¥je naposled?

Koho se netýká zákon?
kdo je koupen a prodán?
kdo má svobodu volby?
kdo je v¥zn¥n?
kdo salutuje nejdéle?
kdo se modlí nejhlasit¥ji?
kdo se sm¥je naposled?
kdo první um°e?
2x
Kdo se sm¥je naposled...

✦

Kdo z koho ten toho

V koupeln¥ je b°itva / Miroslav Wanek
Total demo (1993, 8.)

Neboj se
nezní£í
skute£ný
ideál
prasata
co k°i£í
bojte se
a tak dál

Ná² test. Jste schopni se p°izp·sobit? Máte ve£er domluvenou sch·zku se svoji láskou, ale
milá£ek nep°ijde. Jak zareagujete? Za prvé, tak
tohle bylo naposled, uº m¥ neuvidí², za druhé,
moºná, ºe p°ijde p°í²t¥, asi m¥l n¥jaký d·vod,
za t°etí, po£kej, p°í²t¥ si to vy°ídíme a uvidí², za
£tvrté, pon¥kud je mi z toho smutno. Za b, do
zam¥stnání p°ijde nová pracovní síla se stejným
postavením jako vy. Zpo£átku s ní jednáte, za
prvé ned·ve°iv¥, za druhé otev°en¥, za t°etí nabídnu p°ípadnou pomoc, za £tvrté rezervovanost
je na míst¥. Za t°etí, n¥kdo z va²eho blízkého
okolí vás urazil nechutnou poznámkou, co ud¥láte? Za prvé, je to m·j koní£ek a jsem do nich
blázen, za druhé, cht¥ necht¥ je £lov¥k musí brát
na v¥domí, za t°etí je to k smíchu, ti elektroni£tí idioti, za £tvrté, nechci mí s t¥mi v¥cmi
nic spole£ného. Se£t¥te si body. Vylu²t¥ní. Nula
aº ²estnáct bod· máte vynikající schopnost se
p°izp·sobit, sedmnáct aº t°icet dva bod· v kolektivu vás mají rádi, ²edesát £ty°i bod· jsi
naprostý idiot, bude z tebe nový Rockefeller.

✦

Total demo (1993, 19.)
Nechci být loutkou i kdyº jsem...
Hlavo sv¥²ená mysli si ne

✦

Lidé

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva
Total demo (1993, 18.)

Lidé
bu¤ pasivn¥ sledují televizi

Nevím

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva
Total demo (1993, 23.)

Kdo s koho ten toho 4x

✦

Nechci

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

Kdo s koho ten toho 4x
Nezni£í
nezbytnost
nov¥ jít
dojít dál
neboj se
zak°i£ sám
bojte se
a tak dál

Ná² test

V koupeln¥ je b°itva / -

Nevím kdo jsem
nevím kde jsem
vidím z dálky sv·j obrys
2x
Prohlíºím si obraz
tak jako ono si prohlíºí tebe
vmímám okolí
tak jako ono vnímá tebe
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✦ Poníºení

Nevím kdo jsem
nevím kde jsem
Lehnout si a £ekat
ud¥lat kravál a £ekat
porazit n¥co a smát se
2x
Není to nic víc neº hra my²lenek
Chytí² ho
osloví²
pojmenuje²
spoutá² to
2x

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva
Total demo (1993, 2.)

Obstoupili ho a °ekli
nelíbí se nám jak vypadá²
nelíbí se nám ºe nosí² hlavu mezi remeny
A ten v·l se rozbre£el
a v²ichni se mu za£li smát
2x
Te¤ zu°í

✦ Ost°í tan£í

✦ Ps·m psí smrt

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

Total demo (1993, 26.)

Total demo (1993, 21.)

aludky £ekají...
A ºivot se svlékne
umyje se va va°ící vod¥
a natáhne na talí°
odpo£ívá
Drápkama do smaltu °eºe 2x
Te¤ sly²í °inkot p°íbor·
ost°í tan£í
ne nic se ned¥je
to jen z noºe te£e krev
2x
Mastnota ukapává
koutky úst
na ubrus
ºvýká² a polyká²
jen kosti
a slzy radosti
smrt ti úprkem
leze krkem
i ºaludkem

Pes nám nerozumí
pes nerozumí
pro£ má £umák v drátech
obojek na krku ho dusí
K¬u£í a sténá
na sv¥t k°i£í
a ²t¥ká ²t¥ká ²t¥ká
na povel sedne
na povel lehne
smutek má uv¥zn¥ný v o£ích
Smutek a uv¥ºn¥ný v o£ích...

✦ Song
V koupeln¥ je b°itva / Total demo (1993, 13.)
(instrumentální)

✦ Souhlasím?

Stolici pomáhám p°íborem z t¥la ven...

✦ Poetická továrna
V koupeln¥ je b°itva / Total demo (1993, 14.)
(instrumentální)

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva
Total demo (1993, 7.)

✷ Total demo (1993, 17.)
Tomu kdo souhlasí
se ned¥je k°ivda
4x
: Odpíra£ plá£e skute£né slzy 4x

✷✍
✍

: Souhlasím...

✷✍
✍

✷ : Odpíra£ plá£e skute£né slzy...
✷ : Souhlasím 4x
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✦ Ticho lé£í

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

do nocí
vracet se sv¥tlem
°vát bolestí
ti²e se ukájet 3x

Total demo (1993, 11.)

✦ Zbra¬

Ticho lé£í

✦ Úder pomocnou rukou
V koupeln¥ je b°itva / Total demo (1993, 22.)
(instrumentální)

✦ What zd¥s

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva
Total demo (1993, 1.)

V koupeln¥
v koupeln¥
v koupeln¥ je b°itva

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva
Total demo (1993, 25.)

Zbra¬ je tak dlouho nastr£ená dokud se nevybije...
Ruce zkroucené za záda
zkrocené
ústa ucpaná kusem hadru
nepromluví
pohodí t¥ na zem
vydechni
co o£i nevídí
to srdce nebolí
na²e sv¥dectví
je tvoje doznání
Zbra¬ je tak dlouho nastr£ená dokud se nevybije...

Velký Plytko²

✦ Zabili £lov¥ka

6 písní

V koupeln¥ je b°itva / -

247 km
(Velký Plytko² / Velký Plytko²)

♠

Lavina
(Velký Plytko² / Velký Plytko²)

♠

Revoluce s ru£ením omezeným
(Velký Plytko² / Velký Plytko²)

♠

Velký Plytko²
(Velký Plytko² / -)

♠

2x

Western
(Velký Plytko² / -)

♠

Ach boºe...

Záchod schválnosti
(Velký Plytko² / Velký Plytko²)

♠

Total demo (1993, 9.)
Zabili £lov¥ka
za to ºe
v této t¥ºké a pohnuté dob¥
si dovolil zpívat
Zabili £lov¥ka
za to ºe
nezpíval s ostatníma

✦ 247 km

✦ Zbavit se vlády

Velký Plytko² / Velký Plytko²

V koupeln¥ je b°itva / V koupeln¥ je b°itva

Demo (1988, 3.)

Total demo (1993, 16.)
Nebýt potup¥n
hromadou slov
aby se nesmáli
ti co tahají za provazy
Bití a násilí 4x
Stát p°ijímá
op°enou hlavu o zem
??

ím víc jsem od tebe
tím víc chci být s tebou
ím víc jsem s tebou
tím víc chci být u tebe
ím víc jsem u tebe
tím víc chci být v tob¥
Jsi ve mn¥ jako kámen v prstenu 2x
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✦ Lavina

✦ Velký Plytko²

Velký Plytko² / Velký Plytko²

Velký Plytko² / Demo (1988, 6.)

Demo (1988, 5.)
N¥co padá
vodní krystaly mi znemoº¬ují pohyb
i proti sm¥ru hodinových ru£i£ek
p°íslu²níci horské sluºby
zakopávají o vodu
sple´ ostnatého drátu a vysokého nap¥tí
t¥²il jsem se na bernardýna
hlavn¥ na jeho rum
co má v nádrºi pod krkem
proklaté zví°e
jiná nádrº jiný rum 2x

(instrumentální)

✦ Western

Velký Plytko² / Demo (1988, 4.)

(instrumentální)

✦ Záchod schválnosti

Nemám ²anci
pohnout hlavou
podívat se
kolem sebe
P°ed o£ima
vidím jen
proudy vody
co jsou ºlut¥
zabarvené
Cht¥l bych se propadnout
ale není mi hanba
do ve£era budu v suchu
v²ichni to na m¥ volají p°es dráty
ale jak jim mám v¥°it
kdyº to samé
mi °íkají kaºdé ráno
uº skoro dvacet let 2x

✦ Revoluce s ru£ením omezeným
Velký Plytko² / Velký Plytko²

Velký Plytko² / Velký Plytko²
Demo (1988, 1.)

Na pot°ísn¥ného budka padá 2x
Knedlíci p°es ulici
kopou jámu sami sob¥
2x
A koleda na blát¥
v roztrhaném kabát¥
2x
A £ervený kohout
si utahuje z vody...

Velký ºert
13 písní
? (13x)
(Velký ºert / Velký ºert)

eny

Demo (1988, 2.)
V hospod¥ na rohu
mají sraz hrabo²i
V²ude je klid
jen ocásky ²ustí
4x
Pracky se míhají
oko se otá£í
V²echno je krev
a v²echno jsou prachy
4x
V hospod¥ na rohu
mají sraz hrabo²i
do noci zaznívá
m¥l jsem vás rád...

25 písní
Dumka
(eny / eny)
Francouzké hole
(eny / eny)
Hrachot hmyzu v záchodu se zví°etníkem do
smradu
(eny / eny)
Hrachotná
(eny / eny)
Huhn¥j dál
(eny / eny)
Jedlová dílna
(eny / eny)
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Jsou druzi dívky
(eny / eny)
Kdo je Jack Jeºek
(eny / eny)
Klub °e£ník·
(eny / eny)
Kmoch·v chlív
(eny / eny)
Kocour rek kámen
(eny / eny)
Krysy a vejce
(eny / eny)
Mládí stá°í nezachrání
(eny / eny)
Nau£ná stezka
(eny / eny)
Ostraha
(eny / eny)
Ot°i se o zem
(eny / eny)
Plynoucí sl·n¥
(eny / eny)
Pytel struna
(eny / eny)
Rozkazy ku°átku
(eny / eny)
Savectví
(eny / eny)
Setkání na Dunaji
(eny / eny)
Tapír
(eny / eny)
Termináro
(eny / eny)
Zku²ebna
(eny / eny)
Zmalované ²vestky
(eny / eny)
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Kapely a nahrávky

3 lydi
AB Normal
Acylpyrin
Bon Pari
Dr. Max
Du²evní hrob
Dvouletá fáma
Garáº
Home made
Jasná páka
Je²t¥ jsme se nedohodli
Kokrment
Letadlo
Máma Bubo
Manºelé
Moped
Nahoru po schodi²ti dol· band
O.Z.W.
Podchodem vchod
Praºský výb¥r
Precedens
Pro pocit jistoty
Slepé st°evo
Tango
Ventil RG
Vítkovo kvarteto
Zikkurat

3 lydi
1980 - 1981

❧

3 lydi

✦

5.
6.
7.
8.

Karlovy Vary

✦

Nahráno: srpen 1981. Karlovy Vary, soukromé
studio.
Vydáno:
(*CD) - Milan Vo°í²ek, vlastní náklad, 2001.
Ivan Ková£  g, ks, voc
Milan Vo°í²ek  bg
Zden¥k Konopásek  ds

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ibeni£ní vrch
Ne!
Km 33
Voda
Zpravodaj
Horská dráha
Ty£kový plot
Jse² elegantní
Balada o k°e£i
Koleno
Cvr£ky

4:29
3:58
3:42
4:12
1:34
1:30
1:57
4:24
2:06
2:53
3:17
2:41
4:10
0:40
3:40
2:02

47:15

AB Normal
1979 - 1986

▲❧❝
✦

Live Tren£ín
20 rok· CH.V.M.

Tren£ín
1982
1980 - 1990 / 2000

Live Tren£ín

Live | 1982

Nahráno: live 1982.
udo Kraus  voc, g
Milo² á£ik  g
Jozef Mi´ický  bg
Mlieko  ds
Marie á£iková  voc
Jana Kone£ná  voc
1.
2.
3.
4.

Neznesi´elný
Bazár snov
A ºe
Knihovni£ka

20 rok· CH.V.M.

Album, kompilace | 1980 - 1990 / 2000

Album | 1981 / 2001

Intro + oe
Láhev
Ráno
Na rohu ulice
Hrdinný pudl

2:42
3:01
2:32
3:11

25:13

1981 / 2001

3 lydi

1.
2.
3.
4.
5.

Horúci chlapci v meste?
Make up!
Staré zlate £asy
Tren£iansky jemny párok

Nahráno: 1980 - 1990. P°ikládáno voln¥ ke vstupence na koncert 20 rok· skupiny CH.V.M.
Jedná se o výb¥r z nahrávek z let (2-5) 1983 1990, (6-8) 1980, (9-14) 1986, (15-20) 1984, (2123) 1983 a (24) 1981.
6.
7.
8.

Knihovni£ka
Staré zlate £asy
Tren£iansky jemny párok

3:43
2:18
2:47

8:48

Acylpyrin

▲

1984 - 1986

Live
Svet bez piatkov trinásteho

✦

Bratislava

1985
1985

Live

Live | 1985

Nahráno: live 1985.
Peter Wolf  g, voc
Martin Minárik  g, voc
Ivan Moro  bg
Robert Kulifaj  ds
Vladimir Pisár  sax
Karol Ecker  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Frankenstein
Never nulám
Spíme
In²trumentál
Walter s Helenou
Lucia
Piatky trinásteho
Hlava na hlave
Nohavice ²achovnice
730
Betonový Beethoven

12. ierne okuliare
13. U teba je to normalne

3:17
3:07
2:50
4:33
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4:09
2:38
3:01
2:49
4:02
3:36
3:26
3:10
3:09
4:02
1:58
3:53
1:06

40:59

✦ Svet bez piatkov trinásteho

21.
22.
23.
24.
25.

Ostatní | 1985

Nahráno: live 1985.
Peter Wolf  g, voc
Martin Minárik  g, voc
Ivan Moro  bg
Robert Kulifaj  ds
Vladimir Pisár  sax
Karol Ecker  sax
1. Piatky trinásteho

Bon Pari
1982 - 2008

♠♠
▲▲
▲▲
❧❝
▲❧
✦ Demo

✦ Tenkrát na zábav¥
3:41

3:41

P°íbram

Demo | 1984

Nahráno: 1984.
Jan Suk  bg, voc
Vlastimil Franek  g, voc
Petr David  ds, voc

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Uº m¥ to zase vzalo
Zmatek v du²i
Va²ku, nepij pivo
Moucha
Nejrad²i mám krupici
Porucha není ve va²í hlav¥
Jede pán na koni
Na kádrovém odd¥lení
Barvy a laky hledají pracovnici do
kantýny
Kone£ná stanice
Standa
On lízá zmrzlinu
Hasi£i
Aº si holka
Krvavá
Hledejte ºenu
To má² za to
Dopis z Písku
Slunce pod okapem
Budeme se k sob¥ tulit

2:13
4:33
1:25
2:51
4:08

1:08:56

Demo | 1982 - 1986

Demo
1984
Tenkrát na zábav¥
1982 - 1986
Live
1985
Live
1986
Live
1986
Live
?
Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus
1992
Bon Pari
1993
Live Bohuslavice
2001

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zelí
B¥ºec bez cíle
David·v hlad III
Oko
Z rána

2:19
3:57
2:49
1:42
2:10
3:04
2:32
2:29
2:13
2:33
2:12
2:25
2:30
2:30
4:24
2:55
2:19
3:36
2:31
2:36

Nahráno: live 1982 - 1986. Sestaveno kapelou z
r·zných nahrávek.
Jan Suk  bg, voc
Ji°í Procházka  ks
Vlastimil Franek  g, voc
Ivan Korený  g
Petr David  ds, voc
Milan Chlebna  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hledejte ºenu
David·v hlad III
Oko
To má² za to
Dopis z Písku
Va²ku, nepij pivo
Budeme se k sob¥ tulit
Zelí
Standa
Zaho¤te disko
Barvy a laky hledají pracovnici do
kantýny
Jede pán na koni
Nemelem
Jak na to
Nejrad²i mám krupici
Porucha není ve va²í hlav¥
Kone£ná stanice
Hasi£i
Aº si holka
Krvavá
B¥ºec bez cíle
Zmatek v du²i
Uº m¥ to zase vzalo
Moucha
Slunce pod okapem

✦ Live

2:59
1:30
2:55
2:27
3:38
3:17
2:43
2:18
3:14
2:15
2:17
2:42
4:42
2:30
2:15
3:10
2:39
2:35
2:34
4:34
4:46
3:53
2:25
1:50
2:38

1:12:46

Live | 1985

Nahráno: live 1985 nebo 1986.
Jan Suk  bg, voc
Vlastimil Franek  g, voc
Petr David  ds, voc
Lubo² Zelner  pzn
1.
2.
3.
4.
5.

294

Zmatek v du²i
Hasi£i
Vopary
?
V²ude dob°e, doma nejlépe

5:21
4:13
3:06
0:44
2:47

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hra
Uº m¥ to zase vzalo
Mám parohy
P°eru²ení koncertu VB
Slunce pod okapem
t¥tka

✦

2:52
2:22
4:20
0:27
3:31
0:55

30:38

Live

Live | 1986

Jan Suk  bg, voc
Vlastimil Franek  g, voc
Petr David  ds, voc
Lubo² Zelner  pzn
Peníze nebudou
Noc je krátká
Na druhém konci hlavy
Va²ku, nepij pivo
Kone£ná stanice
Identikace
Na kádrovém odd¥lení
Hasi£i
Horor
V²ude dob°e, doma nejlépe

✦

2:17
1:47
4:04
2:49
2:49
3:05
2:38
2:45
3:05
1:57

27:16

Live

Live | 1986

Nahráno: live 1986.
Jan Suk  bg, voc
Vlastimil Franek  g, voc
Petr David  ds, voc
Lubo² Zelner  pzn
1. Moucha
2. Barvy a laky hledají pracovnici do
kantýny
3. Zase je tu zima
4. Nejrad²i mám krupici
5. Zmatek v du²i
6. Vyru²ila jsi m¥, kdyº jsem se myl
7. Porucha není ve va²í hlav¥
8. Mastí se natírám
9. Jede pán na koni
10. B¥ºec bez cíle
11. Standa

Nahráno: live po roce 1990.
Jan Suk  bg, voc
Vlastimil Franek  g, voc
Petr David  ds, voc
Lubo² Zelner  pzn

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

2:55
1:53
2:44
2:14
3:22
2:04
3:08
3:04
2:50
4:34
1:41

30:29

Live

Live | ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nahráno: live 1986.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

✦

Moucha
Vyru²ila jsi m¥, kdyº jsem se myl
Porucha není ve va²í hlav¥
Nejrad²i mám krupici
Nuzák
Standa
Zase je tu zima
Barvy a laky hledají pracovnici do
kantýny
B¥ºec bez cíle
Jede pán na koni
Zmatek v du²i
Pro v²echny £árky sv¥ta
Na druhém konci hlavy
Noc je krátká
Jak na to
Z rána
Peníze nebudou
Horor
Kone£ná stanice
Va²ku, nepij pivo
Identikace
Hasi£i
Na kádrovém odd¥lení
Velocipéd
Uº m¥ to zase vzalo
V²ude dob°e, doma nejlépe
Aº si holka
Oko
David·v hlad III
To má² za to
Dopis z Písku

3:06
2:13
3:09
2:17
3:55
3:12
2:53
2:29
4:02
2:42
3:30
2:19
4:23
2:34
2:26
3:55
2:22
2:22
2:30
3:06
3:17
2:50
3:00
3:16
2:25
2:34
2:36
1:59
1:26
2:47
2:36

1:28:11

✦

Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia BLA-BLA plus

Album, kompilace | 1992
Nahráno: 1992. Studio Avik.
Vydáno:
(MC) - Avik, 1992.
(CD) - Avik, 1992.
7.
8.
12.
13.
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Noc je krátká
Moºná, ºe to bylo práv¥ tady
Jede pán na koni
Kovové ty£e

2:13
3:54
2:28
3:46

12:21

✦

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bon Pari

Album | 1993
Nahráno: 1992 - 1993. Plze¬, studio Avik.
Vydáno:
(MC) - Reex Records, 1993.
(CD) - Reex Records, 1993.
Jan Suk  bg, voc, ks (12)
Vlastimil Franek  g, voc (1,4,8,9,10,16,21,22)
Petr David  ds, voc (4,16,22)
Gabriel Hadrávek  ks (2,4,5,7,8,10,14,15,16,
18,19,22)
Ivan Korený  g (6,14,18,19,22)
Michal Röhrich  g (12)
Lubo² Zelner  pzn (3,8,11,19,21)
Romana Kohoutová  voc (2,6,9,12)
Romana Málková  sax (17)
Vladimír Koºí²ek  sb (13)
P°emek Haas  sb (11,18)
Jaroslav Mat¥jovský  sb (11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Slunce pod okapem
Kosmonaut
Vyru²ila jsi m¥, kdyº jsem se myl
Snad ti jednou n¥kdo °ekl
Barvy a laky hledají pracovnici do
kantýny
Na v¥ºi
Nejhez£í jsi bez ²at·
Kone£ná stanice
Oko
Moucha
Hasi£i
Moºná, ºe to bylo práv¥ tady
Va²ku, nepij pivo
Zmatek v du²i
Zase mi leze²
Kovové ty£e
Sv¥domí
Uº m¥ to zase vzalo
B¥ºec bez cíle
Tak a´ ti slouºí
Noc je krátká
Z rána

✦

2:29
3:10
1:59
2:58
2:11
2:36
1:44
2:43
1:27
1:24
2:31
4:00
2:48
3:35
2:21
4:06
2:58
2:14
4:39
1:48
2:14
1:57

57:52

Dr. Max
1982 - 1994

Posloucháte V¥trník 1
Rockový maratón
Va²e t¥lo ... ulet¥lo
Plastické m·ry
Best of
Jen blbni...

❧❝
❧❝
❧
❧
❧
❧

✦

Praha
1985
1985
1986
1989
1992
1993

Posloucháte V¥trník 1

Nahráno:
✂ (1-4,6-8,10,12) 1985. Praha, studio Supraphon.
✂ (5) 1985. Studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (9,11) 1985. Studio eskoslovenské televize.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1985.
(MC) - Supraphon, 1985.
5. Seladón z podkroví

Live Bohuslavice
✦

3:50

3:50

Rockový maratón

Album, kompilace | 1985

Nahráno: live 2001. Bohuslavice.

Nahráno: únor - b°ezen 1985. Praha, studio Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1985.
(MC) - Panton, 1985.

Jan Suk  bg, voc
Vlastimil Franek  g, voc
Petr David  ds, voc
Lubo² Zelner  pzn
Zmatek v du²i
Jede pán na koni
Co
Barvy a laky hledají pracovnici do
kantýny

2:56
3:54
2:53
3:15
3:20
2:56
2:44
4:08
2:13
2:24
7:06
2:30
3:44
3:25
2:39
4:19
3:54
1:55
4:02

1:18:26

Album, kompilace | 1985

Live | 2001

1.
2.
3.
4.

Kone£ná stanice
Zvuky za st¥nou
N¥které holky
Zase je tu zima
Va²ku, nepij pivo
erná kronika
Zase mi leze²
Kovové ty£e
Dopis z Písku
Vyru²ila jsi m¥, kdyº jsem se myl
Zase mi leze²
Noc je krátká
Zapome¬
D·chodní v·dce
V²ude dob°e, doma nejlépe
Mám parohy
Nuzák
Nejhez£í jsi bez ²at·
Velocipéd

4:38
2:57
4:05
2:29

13. Salto mortale
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4:41

4:41

✦

✦

Va²e t¥lo ... ulet¥lo

Album | 1986

Nahráno: 1986.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1986.
(MC) - Panton, 1986.

Nahráno: 1984 - 1989. Jedná se o kompilaci nahrávek z let 1984 - 1989.
Vydáno:
(MC) - Panton, 1992.
(CD) - Panton, 1992.

Pavel Holý  ks (6), voc
Roman Holý  ks, p (10)
Taras Prodanec  g
Daniel ustr  g
Josef Vízek  bg
Jane Jaros  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahradní slavnost
Rád t¥ vidím
Discoshow pro pokro£ilé
To ty p°ece nejsi
Dopisy v láhvích
Va²e t¥lo ... ulet¥lo
Já a já
Homo veget
Za²lá sláva
Asijská ch°ipka
Ty neví²

✦

3:37
4:54
2:54
4:17
3:58
3:26
3:32
3:46
1:29
4:07
3:32

39:32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Co ty jsi za£
Salto mortale
Va²e t¥lo ... ulet¥lo
Já a já
Nejsi sám
Homo veget
Nultý den
Zahradní slavnost
To ty p°ece nejsi
Já uº to vzdávám
Jak se má²
Ty neví²
And¥lé
Tak jedou páni
Zrcadla
M·j horor a já
Doba bakelitová
Co ty jsi za£

Plastické m·ry

✦

Album | 1989

Nahráno: kv¥ten - £erven 1989. Praha, soukromé
studio.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1990.
Pavel Holý  voc
Roman Holý  ks, sb (2)
Taras Prodanec  g
Petr Huml  g
Josef Vízek  bg
Michal Hejna  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Best of

Album | 1992

M·j horor a já
Vlci
Ve stínu pomníku
Doba bakelitová
Co ty jsi za£
Tak jedou páni
P·lno£ní velkom¥sto
Být mýdlem...
Zrcadla
And¥lé

3:27
4:14
3:35
5:12
3:20
4:33
4:07
4:27
5:12
2:54

41:01

3:25
4:57
3:26
3:29
3:54
3:42
4:30
3:38
4:22
3:29
4:13
3:29
2:51
4:29
5:08
3:25
5:09
3:18

1:10:54

Jen blbni...

Album | 1993

Nahráno: 1993.
Vydáno:
(MC) - Bengal Records, 1993.
(CD) - Bengal Records, 1993.
Pavel Holý  voc
Pavel Macar  ks
Taras Prodanec  g
Petr Huml  g
Aram Deran  bg
Michal Hejna  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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M¥sto ztracených
O most¥ a hostech
Plá£
Hlavou dolu
Nostalgie
Zbab¥lost a strach má krycí jméno
já
Nazpátek
Království nudy
Jen blbni
Sv¥t loutek
Ples loutek

5:11
4:06
6:26
3:49
4:27
4:47
5:46
4:38
4:33
4:02
2:12

49:57

Du²evní hrob
❧

1977 - 1981

Praha

Greatest hits 1977 - 1981 1977 - 1981 / 2003

✦

Greatest hits 1977 - 1981

Album | 1977 - 1981 / 2003

Nahráno: 1977 - 1981.
Vydáno:
(*MC) - Fist Records, 1981.
(CD) - Black Point, 2003.
Martin N¥mec  výtvarník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Overtura
Zpov¥¤ ²ikovného gau£íka
ty°i zahrady
P°edv¥ký zahrady
Spálenej fe²ák (Schumi-Shu)
Hospodským v¥trákem (Nenápadné povstání)
Telefon kostely cokoliv
Overtura II
Za málo pen¥z
Svítící o£i
Pes zlo£inec
Tule¬
Hlída£
H°bitov chudých ps· a ko£ek
Za málo pen¥z
.........
Minerálky
Národní obrození
Balada

Dvouletá fáma
1981 - 1983, 1987 - 1991

▲♠
❝
♠▲❧
✦

Live Praha
Studio 1983
Czech! Till now you were alone
Live 1988
Live Praha

0:36
6:59
2:21
4:16
3:07
3:48
5:56
2:04
3:29
4:02
6:06
4:49
3:28
0:52
3:27
1:56
5:23
6:13
4:57

1:13:49

Praha
1982
1983
1984
1988
1989

Live Praha

Live | 1982

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

✦

2:52
4:57
3:01
4:55
4:31
3:37
2:14
2:29
2:42
1:52
1:37
3:28
1:52
2:17
2:33
2:22
4:05
3:17
3:51
3:44
1:41
2:07
1:44

1:07:48

Studio 1983

Demo | 1983

Nahráno: listopad 1983. Praha, domácí studio
Pavla Richtera.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1985.
(MC) - Black Point, 1993.
(2CD) - Black Point, 2001. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Live 1988.
Jana Machá£ková  voc
Martin Vik  g, vlc (1,6)
Ivan Benda  bg
Zden¥k Konopásek  ds, voc (4,6,12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Na té na²í zahrádce
To ta ta to
Vodník Va²ek
Velké sekundy v p°et°esu
Sanita
Králí£ek Karlí£ek
Nová
Balada o Josefu a Ev¥
V²echny v¥ci bu¤ jsou
Symetrická
Maso
Ut°u ti slzu kladivem

✦

Nahráno: live 20. listopadu 1982. Praha, Junior
klub Na Chmelnici.
Jana Machá£ková  voc
Martin Vik  g
Ivan Benda  bg
Zden¥k Konopásek  ds, voc
Pavel Kouba  voc (13)

Symetrická
Improvizace I
Improvizace II
Improvizace III
Improvizace IV
Cyklocajti
Intro
Vodník Va²ek
Králí£ek Karlí£ek
V²echny v¥ci bu¤ jsou
Pila
Balada o Josefu a Ev¥
Zem¥m¥°i£ K.
Prom¥ny pana Mrá£ka
Maso
To ta ta to
Ut°u ti slzu kladivem
Sanita
Na té na²í zahrádce
Markýz de Sade
Nová
Velké sekundy v p°et°esu
Populární

Czech! Till now you were alone

Album, kompilace | 1984

Nahráno: 1981 - 1984.
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4:00
2:23
2:19
2:02
3:18
3:18
1:40
3:32
1:50
3:26
4:39
4:57

37:24

Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
3. To ta ta to

2:23

2:23

Live 1988
Demo | 1988

✦

Nahráno: live 12. £ervence 1988. Praha, Junior
klub Na Chmelnici.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1990.
(CD) - Black Point, 2001. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Studio 1983.
Radomil Uhlí°  voc
Martin Vik  g, ks
Zden¥k Konopásek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slovo úvodem
Sun Ra
Jakoby
Ani ty jsi ne£etla My²lenky moderních socha°·?
Zpov¥¤ hudební£ka hudební£kovi
Nev¥decká staromládenecká
Závislosti
Vibrace nep°ítomnosti
Velký entomolog
Emoce beznose
Solidnost
ekání
Víry
Uzavírání kruhu

2:04
2:48
2:34
2:04
3:31
6:37
2:51
3:59
1:59
6:01
6:41
4:40
9:48
4:06

59:43

Live Praha
Live | 1989

✦

Nahráno: live 1988 nebo 1989. Praha, Junior
klub Na Chmelnici.
Radomil Uhlí°  voc
Martin Vik  g, har
Josef Matou²ek  bg
Zden¥k Konopásek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velký entomolog
Jako bych napsal
Tanec
Zpov¥¤ hudební£ka hudební£kovi
Závislosti
Hrozny
Vyman¥ní
Solidnost

1:57
2:56
4:26
3:39
2:10
2:11
2:57
5:19

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nev¥decká staromládenecká
ekání
Aleje topor·
Hadi, ptáci
Rozpo£ítávání
Uzavírání kruhu
Uzavírání kruhu
Budí ho starými klí£i
Víry
Sun Ra
Cirkus
Ani ty jsi ne£etla My²lenky moderních socha°·?

Garáº

1980 - 1994

5:19
3:46
3:24
3:47
5:33
0:46
3:40
2:32
5:13
2:40
0:57
2:09

1:05:21

Praha

Garáº No. 1 (1981)
1981 - 1982 / 1993
Hudba 85
1984 - 1986 / 2005
▲ Live
1985
1986
♠ Byla a je
1987
☛ Premiera 87 / Live Na Chmelnici
♠ Four Tops
1987
▲ Live Bratislava
1988
1988
♠ Na tu nemá²!
❧ Vykopávky
1990
❧ Praha
1991
❧
❧❝

✦

Garáº No. 1 (1981)

Album | 1981 - 1982 / 1993
Nahráno:
✂ (1) 1982. Studio ST.
✂ (2-6) 1982. Studio AUS.
✂ (7) 1981. Klukovice, soukromé studio Robina
Hájka.
Vydáno:
(CD) - Radost Music, 1993.
Tomá² Volák  voc
Karel Habal  voc (7)
Ivan Cifrinec  g, sax (2-7)
Vladimír Zatloukal  g (1)
Milan Hlavsa  g (2-6), voc (2-6)
Josef Vondrá²ek  g (7)
Ivo Pospí²il  bg
Zden¥k Smetana  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Bejby, bejby
Jenom spát
Houby
Neonový slunce
Manson
Ema
Vole, vole

2:39
4:08
3:27
3:02
2:12
4:14
2:25

22:07

✦

Hudba 85

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005
Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
14. Medow
15. Truman Capote
16. Sedni mi na klín

✦

3:24
3:27
6:17

13:08

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

✦

Live

Nahráno: live 1985.
Holky
Sály
Boty
Kobra
Moje drahá
?
Nech uº m¥ být

✦

4:12
2:52
4:07
2:19
1:20
5:03
1:22

21:15

Byla a je

Demo | 1986
Nahráno: 1984 - 1985.
Vydáno:
(*MC) - Garáº, vlastní náklad, 1986.
(4CD) - Radost Music, 1997. Vydány písn¥
(1,2,4,5,7,9,11-13,15,17) na kompilaci pod názvem To byla Garáº.
Antonín Duchá£ek  voc
Radek Pospí²il  voc (9-17)
Milan Hlavsa  g, voc
Radek im·nek  g (1-8)
Jan Machá£ek  g (1-8)
Petr Hlinomaz  g (9-17)
Ale² Hyský  g (9-17)
Vasil Nikolas  g (9-17)
Karel Kriesel  g (9-17)
Ivo Pospí²il  bg
Antonín P¥ni£ka  ds
Tomá² Svoboda  tymp
Antonín Hlávka  per (1-8)
Ji°í Jelínek  sax (1-8)
Jind°ich Biskup  sax (9-17)
1. Truman Capote

3:31
2:43
4:57
4:56
2:54
4:35
1:30
3:34
3:51
2:56
2:50
2:51
2:11
3:24
3:05
3:00

55:56

Premiera 87 / Live Na Chmelnici

Bootleg | 1987

Live | 1985

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sen
Kombinace
Víme
M¥síc ocelový fauny
Medow
V ká°e vojetý
Hlava
Já zas budu sám
O£i
Neonový slunce
Princezny
Táta to cht¥l zakázat
Zrcadla
Ve spole£ném hrob¥
Furt a dál
Start

Nahráno:
✂ (1-4) live 1987. Praha, Junior klub Na
Chmelnici.
✂ (5-14) live 1987. Brno, kulturní d·m Semilasso.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

U nás ve sklep¥
patná v¥c
S tebou
To je váºný
M¥síc ocelový fauny
Charlie
Dej si °íct
Malí lidi
U nás ve sklep¥
patná v¥c
Podvlíka£ky
Dobrý £asy
Medow
V ká°e vojetý

✦

4:23
4:11
6:25
3:58
4:00
2:44
2:44
3:20
4:33
3:45
4:12
3:50
2:44
4:04

54:53

Four Tops

Demo | 1987
Nahráno: 1987. Studio Martina Kratochvíla.
Vydáno:
(*MC) - 1987. Vydáno na kompilaci Four Tops.
Antonín Duchá£ek  voc
Jan Machá£ek  g
Ivo Pospí²il  bg
Antonín P¥ni£ka  ds
Ji°í Jelínek  sax, kl
Jind°ich Biskup  sax
3:08
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✦

Tomá² Svoboda  tp
Tomá² Kurfürst  tp
Ivan Pavl·  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dej si °íct
Nosit v hlav¥ spoustu v¥cí
Salsa
Comandante cosa nostra
Charlie
Hro²i táhnou po dálnici
Molotow koktejl
Baseball
Sedni mi na klín

✦

2:42
2:56
2:45
3:30
2:25
2:36
2:37
2:39
4:40

26:50

Live Bratislava

Live | 1988

Nahráno: live 16. °íjna 1988. Bratislava. Nahráno
v rámci festivalu ertovo kolo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pra²til jsem se do hlavy
U nás ve sklep¥
patná v¥c
?
Podvlíka£ky
Má ji má

✦

5:22
4:09
4:11
3:45
4:19
4:51

26:37

Nahráno: 1990. Praha, soukromé studio Ji°ího
Hradce.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
Antonín Duchá£ek  voc
Jan Machá£ek  g
Tadeá² V¥r£ák  g
Ivo Pospí²il  bg
Tomá² Kurfürst  bg
Milan Hlavsa  bg
Antonín P¥ni£ka  ds
Ivan Pavl·  ds
Jind°ich Biskup  sax
Ji°í Jelínek  sax
Tomá² Belko  sax
Tomá² Svoboda  tp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2:52
2:43
2:26
2:39
2:48
4:42
6:25
4:38
4:53
3:04

37:10

Praha

Album | 1991

Nahráno: 1988. Praha, soukromé studio Ji°ího
Hradce.
Vydáno:
(*MC) - Garáº, vlastní náklad, 1988.
(4CD) - Radost Music, 1997. Vydáno na kompilaci To byla Garáº.
Antonín Duchá£ek  voc
Milan Hlavsa  g, voc
Jan Machá£ek  g
Ivo Pospí²il  bg
Antonín P¥ni£ka  ds
Ji°í Jelínek  sax
U nás ve sklep¥
S tebou
patná v¥c
Jdi spát
Dobrý £asy
Pra²til jsem se do hlavy
Prachy
Houby
Podvlíka£ky
Má ji má

Dej si °íct
Salsa
Charlie
Hro²i táhnou po dálnici
Molotow koktejl
Sedni mi na klín
S tebou
Prachy
Vo£i
Medow

✦

Na tu nemá²!

Demo | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vykopávky

Album | 1990

4:26
6:26
4:12
6:09
3:47
5:32
4:41
7:58
4:16
4:45

52:12

Nahráno: 1991. Praha, soukromé studio Ji°ího
Hradce.
Vydáno:
(LP) - Radost Music, 1991.
(CD) - Radost Music, 1992.
Antonín Duchá£ek  voc
Jan Machá£ek  g
Tadeá² V¥r£ák  g
Ivo Pospí²il  bg
Antonín P¥ni£ka  ds
Tomá² Belko  sax
Ji°í Hradec  g, ds
Michaela N¥mcová  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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1990
Moucha a krysa
Berlín
Vo co de
Andy W
Pupen
Tane£ní
Part 3
B. Ferry
Telefon

4:27
4:37
5:49
4:38
3:55
3:47
3:17
2:31
3:50
4:12

11. Hannah
12. Studio

8:38
4:35

54:16

1983 - 1984

Live Tren£ín
Live Tren£ín
▲ Skú²ka
❧❝ 20 rok· CH.V.M.
▲

Live | 1984
Nahráno: live 1984. Tren£ín, garáº Dzúrikovcov.

Home made
▲

✦ Skú²ka

Tren£ín
1984
1984
1984
1980 - 1990 / 2000

✦ Live Tren£ín

Marián Kulich  g, voc
Janík Tur£an  ks
Vladimír Boran  sax
Daniel Pa²t¥ka  bg
Roman Dzúrik  ds
1.
2.
3.
4.

Polyfunk£ná sestra
Mucha
Bantuki
Polyfunk£ná sestra

Live | 1984
Nahráno: live 1984. Tren£ín. Nahráno v rámci
festivalu Gympelrock.
Marián Kulich  g, voc
Janík Tur£an  ks
Vladimír Boran  sax
Daniel Pa²t¥ka  bg
Roman Dzúrik  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Samovrah
Autobus
Bantuki
Zápalka smútku
Klobásová krá©ovná
Mucha
Vo©na skladba

4:10
2:32
3:16
4:52
4:40
3:52
2:58
3:01

29:21

2:19
2:18
2:16
2:38

9:31

✦ 20 rok· CH.V.M.

Album, kompilace | 1980 - 1990 / 2000
Nahráno: 1980 - 1990. P°ikládáno voln¥ ke vstupence na koncert 20 rok· skupiny CH.V.M.
Jedná se o výb¥r z nahrávek z let (2-5) 1983 1990, (6-8) 1980, (9-14) 1986, (15-20) 1984, (2123) 1983 a (24) 1981.
15. Klobásová krá©ovná
16. Mucha
17. Bantuki

Jasná páka
1981 - 1983

2:04
1:35
1:56

5:35

Praha

✦ Live Tren£ín

Live | 1984

❧
▲

Nahráno: live 1984. Tren£ín, klub Lú£.
Marián Kulich  g, voc
Janík Tur£an  ks
Vladimír Boran  sax
Daniel Pa²t¥ka  bg
Roman Dzúrik  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Bantuki
Klobásová krá©ovná
Mucha
Polyfunk£ná sestra
Vo©na skladba

Od za£átku do konce
1981 - 1983 / 2001
Live
1983
Czech! Till now you were alone
1984

❧❝

✦ Od za£átku do konce

Album | 1981 - 1983 / 2001

2:14
2:21
2:45
2:39
2:21

12:20

Nahráno:
✂ (1-19) live listopad 1981. Praha, Junior klub
Na Chmelnici.
✂ (20-35) live b°ezen 1983. Praha, Kulturní
d·m na Smíchov¥.
✂ (36-41) 1981 - 1983. Soukromé studio.
Vydáno:
(2MC) - Bonton, 2001.
(2CD) - Bonton, 2001.
Vladimír Albrecht  voc
Josef Janda  ks
Michal Ambroº  g, voc
Vladimír Zatloukal  g, voc
Jan Ivan Wünsch  bg
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David Koller  ds
Ivana Frá¬ová  sb
Zdena Pi²t¥ková  sb
Markéta Vojt¥chová  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

To tak
Holka Tonka
Výlet
Vo£i s·ví
Nálady
Majolenka
Badys
Venoruton Zyma
Pal vocu¤, hajzle!
Kousej
Celou noc
Chodec
Penízek
Leze leze
Paralet
Nech toho
pinavý záda
Cizej chlap
Carol
Kousej
Soumrak
Vize
Poj¤ spát
Bu¤ na m¥
Ned¥le
Kde jsi?
Badys
Hej ty!
Infek£ní nemoci
Hele, hele!
Penízek
Mámo neper
Paralet
Cizej chlap
Holka Tonka
To tak
Výlet
Cizej chlap
Chodec
pinavý záda
Leze leze

3:11
2:58
2:57
3:35
6:14
3:57
3:38
4:28
3:26
1:32
3:41
4:07
2:57
4:33
5:08
2:47
4:49
3:08
2:34
1:45
2:56
2:57
2:30
6:03
2:57
3:32
3:46
4:08
5:56
3:58
2:56
1:26
3:20
3:53
2:41
2:43
2:44
2:56
3:57
4:36
3:47

2:25:07

✦ Live

Live | 1983
Nahráno: live 1981 - 1983.

Ráno
Hele, hele!
Chodec
Penízek
Paralet
pinavý záda
Cizej chlap
Leze leze
To tak
Holka Tonka
Infek£ní nemoci
Kousej
Celou noc
Výlet
Soumrak
Vize
Poj¤ spát
Bu¤ na m¥
Ned¥le
Kde jsi?
Badys
Pal vodcu¤, hajzle!
Nálady
Majolenka

2:51
4:08
3:18
2:56
4:46
5:44
3:53
4:20
2:34
2:43
4:05
1:40
3:26
2:51
2:56
2:57
2:29
6:20
3:02
3:37
4:09
3:11
4:46
4:15

1:31:15

✦ Czech! Till now you were alone

Album, kompilace | 1984
Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
16. Hele, hele!

1980 - *

Brno

Ona nová doba
1982 - 1989 / 2001
Czech! Till now you were alone
1984
▲ Live Rockfest
1986
▲ Live
?
☛ Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce
bojovat hledá d·vody
1988
1990
❧ Je²t¥ jsme se nedohodli
❧
❧❝

Album | 1982 - 1989 / 2001

4:18

3:47

3:47

Je²t¥ jsme se nedohodli

✦ Ona nová doba

Vladimír Albrecht  voc
Michal Ambroº  g, voc
Vladimír Zatloukal  g, voc
Jan Ivan Wünsch  bg
David Koller  ds
Zdena Pi²t¥ková  sb
Markéta Vojt¥chová  sb
1. Hej ty!

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nahráno:
✂ (1-7) live 22. kv¥tna 1982. Brno.
✂ (8-9) live 19. zá°í 1982. Stran£ice.
✂ (10-11) live 9. prosince 1983. Brno.
✂ (12-15) live 20. °íjna 1984. Hlubo£ky.
✂ (16-27) 1989. Soukromé studio.
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Vydáno:
(2CD) - Anne Records, 2001.

Petr Hromádka  ks, tp, voc
Karel David  bg, prk, voc
Petr Li²ka  voc
Stanislav Filip  g, prk, ks
Ji°í Macur  g
Petr Randula  ds

Petr Li²ka  voc
Stanislav Filip  g, prk, ks
Ji°í Macur  g (1-15)
Ivo Horák  g (16-27)
Karel David  bg, prk, voc
Petr Hromádka  ds (1-9), ks (1-9)
Pavel Fajt  ds (10-15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Koni
Jen si d¥ti v²imn¥te
Na sekanou
Borneo
Sv¥t se to£í
Nová doba
Bál v tunelu
Hovna
Mám chlapce mám
Jsem autentický
Vlaky
Kotec
Prérie
Nevím, neznám, nesly²el jsem
Píse¬ o lásce a p°átelství
Koni
Tak prý to je
Doby byly
Jsem autentický
Malý Bobe²
Loajální
Tajný
Sv¥t se to£í
ulánci
Rychlé ²ípy
Ach je mi, jak je mi
Sochy

3:28
5:13
3:59
3:08
5:07
4:27
3:10
3:23
2:01
3:30
15:58
3:39
4:58
3:05
6:10
3:32
2:33
5:25
3:10
5:21
5:41
4:19
1:05
4:59
5:34
4:36
5:11

2:02:42

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4:22
3:25
5:09
4:35
3:56
5:37
2:39

29:43

✦ Live

Live | ?
Nahráno: live ?.
Petr Li²ka  voc
Stanislav Filip  g, prk, ks
Ivo Horák  g
Karel David  bg, prk, voc
Petr Hromádka  ds, ks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tak prý to je
Malý Bobe²
Sochy
Loajální
Doby byly
Píse¬ o lásce a p°átelství
´astný
Tajný
Na sekanou
Koni

3:21
5:20
3:49
6:50
6:44
6:31
4:52
5:18
4:27
4:46

51:58

✦ Kdo chce bo jovat hledá zp·soby,

✦ Czech! Till now you were alone

kdo nechce bo jovat hledá d·vody

Album, kompilace | 1984

Bootleg | 1988

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
4. Koni

ulánci
Tajný
Píse¬ o lásce a p°átelství
Loajální
Co bojí²
Malý Bobe²
Nevím, neznám, nesly²el jsem

3:33

3:33

✦ Live Rockfest

Live | 1986
Nahráno: live 1986. Nahráno v rámci festivalu
Rockfest.

Nahráno:
✂ (1-5) live 6. prosince 1986. Olomouc, S-klub.
✂ (6) live 14. zá°í 1987. Brno, Kapucínské zahrady.
✂ (7-16) live 8. prosince 1987. Brno, K-klub.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1988.
Petr Li²ka  voc
Stanislav Filip  g, prk, ks
Ji°í Macur  g
Karel David  bg, prk, voc
Petr Hromádka  ks (1-5), tp (1-5), voc (1-5), ds
(6-16)
Petr Randula  ds (1-5)
1. ulánci
2. Tajný
3. Píse¬ o lásce a p°átelství
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4:31
4:08
5:26

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Co bojí²
Malý Bobe²
Loajální
´astný
Borneo
Koni
Tak prý to je
Malý Bobe²
Jednou
Loajální
Doby byly
Píse¬ o lásce a p°átelství
Tajný

4:28
5:33
5:33
3:09
4:18
3:32
2:42
5:19
3:12
6:35
6:14
6:03
3:45

1:14:28

Jaroslav Stanko  g, voc, tp
Petr Stanko  voc, g
Lud¥k Franke  bg
Milan V¥trovec  ds, voc
Franti²ek Pecka  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

✦ Je²t¥ jsme se nedohodli

✦ Live P°ední Kopanina

Album | 1990

Petr Li²ka  voc
Stanislav Filip  g, prk, ks
Ivo Horák  g
Karel David  bg, prk, voc
Petr Hromádka  ds, ks
Koni
Tak prý to je
´astný
Loajální
Tajný
Sv¥t se to£í
ulánci
Rychlé ²ípy
Sochy

Kokrment
▲❧❧

1979 - 1991

Live
Live P°ední Kopanina
Na samém pokraji ²t¥stí

3:23
5:01
5:06
3:42
3:40
4:31
4:47
5:20
9:25

44:55

Live | 1988

Nahráno: duben 1990. Brno, studio Audio Line.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990. Píse¬ (6) je
nazpívána v angli£tin¥ a radikáln¥ zkrácena.
(MC) - Globus International, 1990. Píse¬ (6)
je nazpívána v angli£tin¥ a radikáln¥ zkrácena.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Venku pr²í
Doktore
Na plese
Sliby - brány
Náv²t¥va
Chrousti
Hrob
Krok za krokem
P°ed zrcadlem

3:37
2:43
3:09
5:21
4:13
1:37
5:19
6:09
6:40

38:48

Praha
1988 / 2004
1988
1993

✦ Live

Album | 1988 / 2004

Nahráno: live 11. £ervna 1988. Praha. Nahráno
v rámci festivalu Rockfest.
Vydáno:
(CD) - Falcon Products, 2004.

Nahráno: live 1988. P°ední Kopanina, kamenolom.
Jaroslav Stanko  g, voc, tp
Petr Stanko  voc, g
Lud¥k Franke  bg
Milan V¥trovec  ds, voc
Franti²ek Pecka  sax
1.
2.
3.
4.
5.

Intro
Venku pr²í
V²echno je nám blízké
Náv²t¥va
Torzo

✦ Na samém pokraji ²t¥stí

2:19
3:45
5:57
3:42
5:27

21:10

Album | 1993

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(MC) - Monitor, 1993.
(CD) - Monitor, 1993.
Petr Stanko  g, voc
Jaroslav Stanko  g
Lud¥k Franke  bg
Milan V¥trovec  ds, voc
Lud¥k Opo£enský  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Kdo p°ijde
Na samém pokraji ²t¥stí
Hodiny
Náv²t¥va
Vlez tam
T°i brat°i
Torzo
V²echno je nám blízké
Zavolej mý jméno

4:18
4:49
3:05
3:43
4:16
3:57
4:52
4:03
9:12

42:15

Letadlo
1981 - 1983
❧

Live 1982

✦ Ba¬atost

Album | 1983 - 1984 / 1992

Praha
1982 / 2006

✦ Live 1982

Album | 1982 / 2006
Nahráno:
✂ (1-16) live 27. °íjna 1982. Praha, Junior klub
Na Chmelnici.
✂ (17-20) zá°í 1982. Praha, studio Budíkov.
Vydáno:
(CD) - V-Musique Records, 2006.
Josef Vondrá²ek  g, voc
Lenka Vlachová  voc (8)
Ivo Heger  g, ks
Petr Václavek  bg
Ji°í ime£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Intro
Drdol
Jsem doma sám
Hotel
Tonda r'n'r star
Hraj dámu!
Hrdinové
Ryba
Co zná², to má² rád
Jiºní pól
Sm¥jeme se ve m¥st¥
A´ je to vostrý!
Hudba a lm
Tramvaj £. 26
Víme kdo je kdo
Uº toho bylo dost!
Sn¥hová královna
Chci den
Geneva
Jiºní pól

Máma Bubo
1983 - 1990

5:00
3:49
5:27
4:51
4:05
3:02
5:02
2:46
2:37
3:42
3:25
1:48
4:15
2:13
1:50
2:25
3:40
3:30
3:22
3:32

1:10:21

Praha

Ba¬atost
1983 - 1984 / 1992
Czech! Till now you were alone
1984
Hudba 85
1984 - 1986 / 2005
Live Brno
1984
❧ Planeta Haj
1985 / 2000
▲ Live Praha
1985
1989
❧ Aby se nám milovali
❧
❧❝

❧❝
▲

Nahráno: 1983 - 1984. Jedná se o výb¥r ze t°í
demokazet: (1-9) Volume 1 z roku 1983, (10-16)
Na Máchov¥ jeze°e z roku 1984 a (17-20) Divný
v¥ci z roku 1984.
Vydáno:
(MC) - Primus, 1992.
(CD) - Primus, 1992.
Karel Babuljak  ks, voc
Vlastislav Matou²ek  bg, voc
Ji°í Charypar  g
Zden¥k Duro¬  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Máme rádi
Je tu ºivo
Svítá
Nevím
Nemáme £as
XX. století
Grimasy
Nová vlna se starým obsahem
Krásný sv¥t
t¥stí
Na hnoji
Nejsem
Ba¬atost
Na venkov¥
Není pomoci
Staphylokokové
Komu pat°í²
Uº jsme si zvykli
Gertruda
Mnichov je jasnej

3:16
3:58
3:28
3:21
4:34
3:57
2:05
3:54
2:17
5:23
7:04
1:50
5:03
3:13
3:12
3:23
5:35
3:16
5:10
4:21

1:18:20

✦ Czech! Till now you were alone

Album, kompilace | 1984
Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
1. XX. století

3:48

3:48

✦ Hudba 85

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005
Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
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jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
12. Skon£í² jako já
13. Nemám tvá°

4:28
5:04

9:32

✦ Live Brno
Live | 1984

Nahráno: live 16. listopadu 1984. Brno, klub U
Antoní£ka.
Karel Babuljak  ks, voc
Vlastislav Matou²ek  bg, ks, voc
Ji°í Charypar  g
Jan Má²a  tp
Mojmír Krochmalný  ds
1.
2.
3.
4.

t¥stí
XX. století
Mnichov je jasnej
?

Nahráno: live 1985. Praha.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987.
Karel Babuljak  ks, voc
Ji°í Charypar  g
Vlastislav Matou²ek  bg, voc
Jan Má²a  tp
Mojmír Krochmalný  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Intro
Máme rádi
Nová vlna se starým obsahem
XX. století
Ba¬atost
Na hnoji
Tv·j d·m a hodiny
Nejsem
Gertruda
Mnichov je jasnej

4:12
3:31
5:12
3:58
6:02
7:07
5:03
1:36
4:44
4:03

45:28

✦ Aby se nám milovali
Album | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(2EP) - Panton, 1989.

Album | 1985 / 2000

Nahráno: 1985. Praha, soukromé studio.
Vydáno:
(*MC) - Bubosound, 1985.
(CD) - Anne Records, 2000. Z d·vodu kapacity média byla vypu²t¥na první, desetiminutová, skladba New Age in Prague.
Karel Babuljak  ks, voc
Vlastislav Matou²ek  bg, ks, voc
Ji°í Charypar  g
Jan Má²a  tp
Zden¥k Duro¬  ds
Planeta Haj
Nemám tvá°
Leben und Verzeihung
Skon£í² jako já
Smí² mnohem dál
V echách najde² p°ítele
Ba¬atost
Co to má být
Haj La Haj To Haj
Sen
Za zdí

Live | 1985

5:30
4:08
6:08
7:11

22:57

✦ Planeta Haj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

✦ Live Praha

7:32
5:10
8:51
4:28
4:34
2:45
0:32
11:14
6:17
9:09
14:44

1:15:16

Karel Babuljak  ks, voc (2,7)
Michal Braxatoris  tamb (4), voc
P°emysl Urban  ks
Ji°í Charypar  g
Stanislav vadlena  bg
Sabri Hilli  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No tak uº to zkus
Sed¥l jsem a po£ítal
Aby se nám milovali
Kolem m¥ není
Velký de²t¥
Jsem jen stín
Ikaros, minimal romantik

Manºelé
♠♠
❙♠❧
❧
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1982 - 2016

Manºelé I.
Ruská deska
Je to vono
Jiºák / Je To Vono
Manºelé 88
Jiºák

3:26
3:13
3:27
2:53
2:14
3:55
6:31

25:39

Praha
1982
1983
1984 - 1985 / 2009
1990
1988
1990

✦ Manºelé I.

✦ Je to vono

Demo | 1982

Album | 1984 - 1985 / 2009

Nahráno: 1982. Praha, Jiºní M¥sto, domácí studio.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Ruská deska pod názvem Ruská
Deska / Manºelé I.
(CD) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Ruská deska pod názvem Ruská
Deska / Manºelé I.
Alexandr Hajdovský  g, synt, voc
Miroslav Gärtner  bg
Veronika Gärtnerová  voc
Miroslava Hajdovská  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sedl jsem si do bláta
Blanka
Stojím a £ekám
Obraz vojny a moru
erný prach
Parno
Za pochodu
P°i²li jsme na vinici

3:15
5:22
1:45
2:42
2:50
2:33
2:03
2:00

22:30

Nahráno:
✂ (1-6) 1984. Praha, Jiºní m¥sto, domácí studio.
✂ (7-9) 1985. Praha, Jiºní m¥sto, domácí studio.
Vydáno:
(CD) - Nextera, 2009.
Alexandr Hajdovský  hlas (1), ds (4-9)
Miroslav Gärtner  voc, bg
Eva Pavl·  synt (1-3)
Ivan Pavl·  per (1-3)
Kate°ina Hajdovská-Tlustá  voc (3), hlas (1,4)
Vendula Hajdovská  hlas (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jiºák
Je to vono
Prachy
Venkov
UFO
Vybírám si dovolenou
Koncert
V²ichni hrajou dob°e, jen my hrajem ²patn¥
9. Za£ala mladým slavnost

✦ Ruská deska

Demo | 1983

Alexandr Hajdovský  g, synt, voc
Miroslav Gärtner  bg
Veronika Gärtnerová  voc
Miroslava Hajdovská  voc
Cesta pod bod mrazu
Prost°ete stoly
Pecen tam, pecen zpátky
Zasadila okure£ky
Tací moud°í
Radostná událost se stala
Umírá²
Olenka
Na v¥ky v¥k·

6:09

40:26

✦ Jiºák / Je To Vono

Nahráno: 1983. Praha, Jiºní M¥sto, domácí studio.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Manºelé I. pod názvem Ruská
Deska / Manºelé I.
(CD) - Black Point, 1999. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Manºelé I. pod názvem Ruská
Deska / Manºelé I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5:02
4:08
3:16
3:51
6:06
3:49
5:16
2:49

Singl | 1990
Nahráno: 25. února 1990. Mnichovice, Studio
Budíkov.
Vydáno:
(SP) - Bonton, 1990.
Alexandr Hajdovský  voc
Miroslav Gärtner  bg, voc
Martin Kratochvíl  synt
1. Jiºák
2. Je to vono

5:03
3:31
5:25
1:51
3:39
7:55
2:14
5:21
1:42

36:41

4:53
4:26

9:19

✦ Manºelé 88

Demo | 1988
Nahráno:
✂ (1-9) 1988. Praha, byt Vladimíra Kraupnera.
✂ (10) 1988. Praha, Jiºní M¥sto, domácí studio.
Vydáno:
(CD) - Nextera, 2009. Vydáno pod názvem
Kde jsme z·stali.
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Alexandr Hajdovský  voc, g, ks, ds, skln (9),
efekty (9-10), hlas (10)
Miroslav Gärtner  bg, vln (6)
Jan Do£ekal  ds
Miroslav Zembala  tp (1,3,5,6)
Veronika Janou²ková  z (2)
Igor Liso¬  harm (3,4)
Kate°ina Pártlová  kl (5)
Radek Karták  kl (5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Letní ve£er (v£etn¥ usínání)
Zoufalství
Kdyº £as se vle£e
Kde jsme z·stali
í¬an Ge (D¥tství)
P°estoºe
íkání
V mlze
Otazník
ABCD

3:20
3:07
4:06
4:20
7:09
1:48
4:03
3:14
6:21
5:19

42:47

✦ Jiºák

Album | 1990

Nahráno: 1990. Praha, studio Budíkov.
Vydáno:
(MC) - Bonton, 1990.
(CD) - Bonton, 1990.
Alexandr Hajdovský  g, ks, ds, voc
Miroslav Gärtner  bg, voc
Kate°ina Hajdovská-Tlustá  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prachy
Venkov
Koncert
V²ichni hrajou dob°e, jen my hrajem ²patn¥
Jiºák
Vybírám si dovolenou
UFO
Je to vono
Za£ala mladým slavnost
Hranice
Koleda

Moped
1983 - 2002

▲▲
♠♠
♠❧❝

Live
Live
Best of ... 1984 - 1985 (Vol. 1.)
Best of ... 1984 - 1985 (Vol. 2.)
Best of ... 1984 - 1985 (Vol. 3.)
Rockový maratón

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live ?. Pravd¥podobn¥ se jedná o výb¥r
z r·zných záznam·.
Vojt¥ch Hubinger  g, voc
Vilém ok  bg
Stanislav meral  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

✦ Live

3:39
3:48
4:31
2:57
4:58
3:23
5:37
4:31
6:55
4:49
4:11

49:19

Beroun
?
?
?
?
?
1985

Informátor
Automobil
Válka ne
Podniková kontrola
P°íli² silná káva
Instant kakao
O p¥n¥zích
Mat¥jská pou´
Velký vo£i
To v²echno ti sta£í
Móda
Co zítra
Nenech si to ujít
Nenech si to ujít
Video
Okolo okolo
Malý moment
Jsem z tebe celý pry£
Sám a sám
Víc uº mi nevolej
Ztratil jsi podobu
Disco
Autobus
Pro peníze peníze
Ve m¥st¥

4:05
4:11
3:00
6:53
4:13
3:11
3:27
4:06
3:16
3:09
2:41
3:49
4:00
3:28
2:33
3:08
2:59
3:36
3:03
4:25
3:26
4:01
3:10
3:11
4:56

1:31:57

Live | ?

Nahráno: live ?.
Vojt¥ch Hubinger  g, voc
Vilém ok  bg
Stanislav meral  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Lidi£ky já se mám
Malý moment
Kouknou se ven
Móda
Jen zívá² a spí²
Vý² co stál den v Praze
Automobil
To v²echno ti sta£í
V·bec se nestará²
D¥lej honem
Nenech si to ujít
Víc uº mi nevolej
Podniková kontrola
Instant kakao
Autobus
Na Karlov¥ most¥

2:29
2:48
4:13
2:51
3:16
3:01
3:09
3:02
3:14
2:48
4:24
5:20
2:45
3:23
2:51
4:16

17. Blázen
18. Mat¥jská pou´
19. Smutný ráno

✦

2:36
3:38
2:00

1:02:04

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Best of ... 1984 - 1985 (Vol. 1.)

Demo | ?

✦

Nahráno: live 1984 - 1985. Pravd¥podobn¥ se
jedná o výb¥r z r·zných nahrávek sestavený soukrom¥.

P°íli² silná káva
Blázen
Ztratil jsi podobu
P°ed Tuzexem
Jsem z tebe celý pry£
Malý moment
Válka ne
Autobus
Velký vo£i
Seriál
V·bec se nestará²
Podniková kontrola
Kouknou se ven
Jen zívá² a spí²
Ve m¥st¥
Na diskotéce
Pro peníze peníze
To v²echno ti sta£í
Víc uº mi nevolej
Prachy
Automobil
Pan doktor
Pro peníze peníze
Válka ne

✦

3:44
2:43
3:36
3:09
2:47
2:59
2:55
3:07
2:51
3:21
4:48
2:47
4:19
3:17
3:21
3:29
3:01
2:42
4:09
3:09
3:36
2:35
2:56
2:57

1:18:18

Best of ... 1984 - 1985 (Vol. 2.)

Demo | ?

Vojt¥ch Hubinger  g, voc
Vilém ok  bg
Stanislav meral  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Starají se o sebe
Jsi na dn¥ sv¥te
Nejsem na prodej
V parku
Nevadí, nevadí
Co dál
Prachy
Bezcitný
Pan doktor
Nenech si to ujít
Doma je nejlíp
Stále v ohni

✦

Rockový maratón

Nahráno: únor - b°ezen 1985. Praha, studio Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1985.
(MC) - Panton, 1985.
3:39

3:39

Nahoru po schodi²ti dol·
band
1983 - 2005

5:32
3:33
2:39
3:08
4:07
2:51

2:27
3:29
3:17
3:41
2:58
3:50
2:20
5:07
2:16
4:40
3:30
3:56

41:31

Album, kompilace | 1985

3. Nenech si to ujít

Vojt¥ch Hubinger  g, voc
Vilém ok  bg
Stanislav meral  ds
Milióny tvá°í
Výrostek
Pro peníze peníze
ádný problém
Ko£ky, tyg°i, psi
Pomoc mi

Best of ... 1984 - 1985 (Vol. 3.)

Demo | ?

Nahráno: live 1984 - 1985. Pravd¥podobn¥ se
jedná o výb¥r z r·zných nahrávek sestavený soukrom¥.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3:08
2:45
2:29
5:09
2:57
3:48
3:32

45:38

Nahráno: live 1984 - 1985. Pravd¥podobn¥ se
jedná o výb¥r z r·zných nahrávek sestavený soukrom¥.

Vojt¥ch Hubinger  g, voc
Vilém ok  bg
Stanislav meral  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zlý tvorové
Válka ne
Dávno na to nesta£í
Karneval
Na lopatkách
Si kus
Uº p°i²el tv·j £as

▲❧❧❝
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Hudba 85
Live eské Bud¥jovice
83 - 93

Praha

1984 - 1986 / 2005
?
1993

✦

Hudba 85

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
23. Jede, jede
24. Pytlíky SA
25. Ekzém

✦

1:40
1:16
2:13

5:09

Nahráno: live ?. eské Bud¥jovice.
?
Experimentální mate°ská ²kolka
Kompozice s kladívkem
Cirkus Slovan
Já rád ni£ím
Blbá náhoda
Schovat se kulturn¥
Hozená do gala
Voºe¬ se
?
MDH
Holka na je°ábu
Odkud vítr fouká
Prapor£ice Hildegarda
Pytlíky SA
Ekzém
Masová produkce

✦

7:24
3:13
2:31
3:58
5:37
3:16
4:00
4:00
2:26
4:59
4:07
2:58
4:31
5:13
2:22
2:29
2:07

1:05:11

83 - 93

Album | 1993

Nahráno: 1983 - 1993.
Vydáno:
(MC) - Mirdovo Hudební Studio, 1993.
(CD) - Mirdovo Hudební Studio, 1993.

▲❧❝
♠❧
♠❧
✦

Live Úvaly
Hudba 85
Motorlet
Bych
Demo
Nevergreeny

3:45
3:13
2:25
3:28
1:19
3:41
3:13
2:36
2:19
3:46
1:38
2:15
2:41
4:28
4:10

47:11

Praha
1983
1984 - 1986 / 2005
1985
1989
1990
1996

Live Úvaly

Live | 1983

Nahráno: live 1983. Úvaly.
Zden¥k Lorenz  voc
Pavel Mará²ek  g
Lud¥k Stan¥k  g
Michal Borek  bg
Vojt¥ch Kova°ík  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brusi£ Jíra
Mladý poºárník
Eine kleine pucci mucci
Veselá historka
?
Muttersalam
?
Bruttopýr
?
Uº pro m¥ jdou
T°icetiletá kráva
?

✦

Martin Krají£ek  g, voc
Vladimír Cihelka  sax, harm, voc
Zden¥k Plá²ek  g
Vratislav Hor£ík  bg, p
Marek Brodský  ds
Martin Rou²ar  kl, sax
Miroslav Klíma  acc
1. Jede, jede

Sbal to
Moje malá Áda H.
Voºe¬ se
Holka na je°ábu
Soda bicarbona
Hozená do gala
Blbá náhoda
Sest°i£ka Krista
Ekzém
T°i rakety
Pytlíky SA
Osel a koza
Pokornej pán
Prapor£ice Hildegarda
O svini a pávu

O.Z.W.
1980 - 1996

Live eské Bud¥jovice

Live | ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3:44
2:27
1:22
1:43
1:12
1:38
4:10
2:35
7:48
2:23
2:19
2:45

34:06

Hudba 85

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

2:14

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
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jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
20. Brusi£ Jíra
21. Igelitovej Pepík
22. Kobox

2:46
3:41
1:44

8:11

✦ Motorlet

Zden¥k Lorenz  voc, tp
Pavel Mará²ek  g
Jan Ku£era  g, sax
Jan Mayer  ks
Milan Fibiger  bg
Roman míd  ds
1.
2.
3.
4.
5.

✦ Demo

Demo | 1985

Nahráno: live 26. b°ezna 1985. Praha, klub Motorlet.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987. Pouze písn¥ (2-17).
(MC) - Black Point, 1993.
Zden¥k Lorenz  voc
Jan Mayer  ks
Pavel Mará²ek  g
Lud¥k Stan¥k  g
Miroslav Rötinger  sax
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Brusi£ Jíra
James Bond
Jednoduchost
Mladý poºárník
Modrají rty
Kobox
Igelitovej Pepík
Zákoník práce
Bruttopýr
Kudy?
T°icetiletá kráva
Uº zase
Eine kleine pucci mucci
Bm psvz
patný elektriká°
Sloupy
Bába na ko²t¥ti
Muttersalam
Veselá historka
Uº pro m¥ jdou
James Bond

2:58
3:03
5:23
2:32
2:20
1:46
3:39
3:23
3:02
2:40
2:17
4:15
1:25
3:06
1:34
2:08
3:44
1:32
2:26
2:48
2:59

59:00

✦ Bych

Album | 1989

Nahráno: °íjen 1989. Praha-Dejvice, studio Ladislava Hrádka.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1990. Vydáno v rámci edice
Rock debut 10.

Bych
Zase jeden!
Brusi£ Jíra
N¥kdy n¥kde
P¥²í zóna

3:11
1:47
1:49
2:58
2:33

12:18

Demo | 1990

Nahráno: live 1990.
Zden¥k Lorenz  voc
Pavel Mará²ek  g
Jan Ku£era  g, tp
Jan Mayer  ks
Milan Fibiger  bg
Roman míd  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brusi£ Jíra
Bych
N¥kdy n¥kde
Zase jeden!
James Bond
Co jsi ty a co jsem já
King Kong
Na ulici leºí kostra ptáka
Mladý poºárník
P¥²í zóna
Kujte ºelezo
Igelitovej Pepík

✦ Nevergreeny

2:53
3:04
3:10
3:54
2:53
3:45
2:23
2:22
2:39
2:42
1:13
2:42

33:40

Album | 1996

Nahráno: 1996. Praha, studio AE Landscape.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1996.
(CD) - Black Point, 1996.
Zden¥k Lorenz  tp, harm, voc
Pavel Mará²ek  g
Igor Mráz  g
Milan Fibiger  bg
Slávek Simon  bg
Mirek Fibiger  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Igelitovej Pepík
Disco klub robot·
Kniha o sexu
O psíkovi
Hamej
Jeºí²ek

2:42
2:28
1:23
3:00
2:57
3:26

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Eine kleine pucci mucci
Rézi a Pépi
Veselá historka
Hej hou
Ze ºivota hmyzu
Home sweet home
Big Mac
No£ní píse¬ psa
P°ezdívky
Utopenec
Vý£ep
Mydlá°ova milostná

Podchodem vchod

▲

1982 - 1986

Live Ostrov nad Oh°í

✦ Live Ostrov nad Oh°í

1:29
2:22
3:04
3:55
1:34
2:23
2:30
1:52
3:37
2:21
3:06
2:45

46:54

Brno
1984

✦ Vyznání / Ond°ej
Singl | 1977

Nahráno: 25. listopadu 1976. Praha, studio Smetanova divadla.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1977.
(2CD) - Bonton, 1999. Vydáno jako sou£ást
kompilace pod názvem Habad¥j.
Michael Kocáb  ks
Zden¥k Fi²er  g
Ji°í Niederle  sax
Ond°ej Soukup  bg
Jan iºka  ds
1. Vyznání
2. Ond°ej

✦ íze¬

Live | 1984

Nahráno: live 1984. Ostrov nad Oh°í.

Album | 1978

Petr Osolsob¥  ks, tp, voc
Tomá² Rusín  g, voc
Stanislav Zají£ek  bg, voc
Pavel Pochylý  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jedu autem do Prahy
Hodil kosu
Hov¥zí vize
Vize
Na zápraºí
V Strakonicích
Emil
Hej Marie
P°i²li na ve£írek
?
Koleno

Praºský výb¥r

❙
▲❙❧
▲▲
▲▲
❧❧
▲❧❧
❧

1975 - 2006

6:29
6:26

12:55

1:32
1:28
2:26
1:44
2:01
1:25
1:10
2:23
2:11
1:57
1:31

19:48

Nahráno: £ervenec - zá°í 1978. Praha, studio
Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1978.
(2CD) - Bonton, 1999. Vydáno jako sou£ást
kompilace pod názvem Habad¥j.
Michael Kocáb  ks
Zden¥k Fi²er  g (1,2)
Martin Koubek  g (3,4)
Ji°í Niederle  sax
Ond°ej Soukup  bg
Vratislav Placheta  ds (1,2)
Ladislav Malina  ds (3,4)
1.
2.
3.
4.

Jsem z toho jelen
Metamorfózy
erpadlo
Mysterium

Praha

Vyznání / Ond°ej
1977
íze¬
1978
Live Blansko
1980
Komu se nelení - tomu se ºen¥ní / Jó já se
mám, ºe je Olda p°ítel m·j
1982
Live
1982
Live
1982
Live Brno
1982
Live Újezd nad Lesy
1982
Straka v hrsti
1982
Habad¥j
1985
Výb¥r
1987
Live
1987
Povídali, ºe mu hráli
1988
Adieu C. A.
1991

4:34
15:49
5:13
14:27

40:03

✦ Live Blansko
Live | 1980

Nahráno: live 1980. Blansko.
Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g
Ond°ej Soukup  bg
Ji°í Tomek  per, voc
Ji°í Hrube²  ds
1. P°edstavovací
2. Plouºák

313

6:27
6:19

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j
Romantická
No a co ti schází
Hrab¥ X
Nádraºí
Straka v hrsti
Rozjezdová
Hrube² Rube²
Haló, kdo tam?
Poklidná
Komu se nelení - tomu se ºen¥ní
Praºák·m je hej

4:29
2:53
4:55
6:55
3:49
6:42
5:28
9:23
8:09
5:29
4:45
5:42

1:21:25

✦

Komu se nelení - tomu se ºen¥ní
/ Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j

Singl | 1982
Nahráno: 1982.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1982.
(2CD) - Bonton, 1995. Vydáno jako sou£ást
kompilace pod názvem Komplet.
Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g, voc
Vilém ok  bg, voc
Ji°í Hrube²  ds
1. Komu se nelení - tomu se ºen¥ní
2. Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j

✦

Nahráno: live 1982.
Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g
Vilém ok  bg, voc
Ji°í Hrube²  ds
Ji°í Tomek  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Intro
Hrab¥ X
Na václavským Václaváku
Pro£ jen já
Hrube² Rube²
Straka v hrsti
S.O.S.
Komu se nelení - tomu se ºen¥ní
Praºák·m je hej
Zubatá

✦

0:51
5:06
3:03
5:39
5:45
6:37
3:23
4:17
7:19
3:28

45:28

Live Brno

Nahráno: live 1982. Brno.
3:46
3:44

7:30

Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g
Vilém ok  bg, voc
Ji°í Hrube²  ds
Ji°í Tomek  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Live

Nahráno: live 1982.
Michael Kocáb  voc, ks
Michal Pavlí£ek  g
Ji°í Hrube²  g
Vilém ok  bg
Ji°í Domek  per
Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j
Hrab¥ X
Na václavským Václaváku
Pro£ jen já
S.O.S.
Tango ropotámo
Komu se nelení - tomu se ºen¥ní
Praºák·m je hej

Live

Live | 1982

Live | 1982

Live | 1982

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

✦

4:11
8:30
3:16
5:43
7:37
5:37
4:29
6:12

45:35

Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j
Hrab¥ X
Na václavským Václaváku
Pro£ jen já
S.O.S.
Tango ropotámo
Praºák·m je hej
Komu se nelení - tomu se ºen¥ní
Zubatá

✦

4:11
7:39
3:18
6:09
8:27
7:43
8:48
5:01
4:01

55:17

Live Újezd nad Lesy

Live | 1982

Nahráno: live 1982. Újezd nad Lesy. U titulu (1)
je text Nafta nad zlato první textovou verzí p·vodní písn¥ Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j.
Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g
Vilém ok  bg
Ji°í Tomek  per
Ji°í Hrube²  ds
1. Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j
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4:00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hrab¥ X
Na václavským Václaváku
Pro£ jen já
Zubatá
S.O.S.
Tango ropotámo
Komu se nelení - tomu se ºen¥ní

✦

6:53
3:20
6:11
3:20
7:34
6:06
4:42

42:06

Straka v hrsti

Album | 1982

Nahráno: 1982. Praha, studio eskoslovenského
rozhlasu.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1988. Vydáno pouze pod názvem skupiny bez jména nahrávky.
Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g, voc
Vilém ok  bg, voc
Ji°í Tomek  per
Ji°í Hrube²  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hrab¥ X
Na václavským Václaváku
Straka v hrsti
Praºák·m je hej
M·j koní£ek
Bangabasava
S.O.S.
Zubatá
Tango ropotámo
Pro£ jen já
Nádraºí

✦

5:15
2:22
4:22
5:06
3:50
2:29
4:39
2:49
1:25
5:55
3:39

41:51

Habad¥j

Album | 1985

Nahráno: 1985. Praha, Filmové studio Barrandov. Jedná se o snímky z lmu Hledám d·m holubí.
Vydáno:
(EP) - Supraphon, 1985. Vydáno bez ozna£ení
jména kapely pod názvem v²ech t°í protagonist· Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek a Vilém
ok.

✦

Nahráno: únor 1987. Praha, studio Supraphon.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1987. Vydáno bez jména
kapely pouze pod ozna£ením Výb¥r.
(MC) - Supraphon, 1987. Vydáno bez jména
kapely pouze pod ozna£ením Výb¥r.
(CD) - Supraphon, 1990. Vydáno bez jména
kapely pouze pod ozna£ením Výb¥r.
Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g, bg, voc
Vilém ok  bg, voc
Klaudius Kry²pín  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Habad¥j
Holubí pírko
Holka, holka, uº jsi velká
Big bít £i nebýt
Má Markéta
Copak jsi vrbo zapomn¥la
Zamiloval se oblázek do oblázku

2:26
0:59
0:46
1:33
1:43
0:24
0:51

8:42

Tatrman
lov¥k bez talentu
Papíry stra²í
Sbal si to svý ráno
Hrály dudy
Smola°
Tyhle °e£i znám
Chvastoun
Snaºivec

✦

3:36
5:02
4:02
4:05
4:14
5:35
5:53
4:48
4:57

42:12

Live

Live | 1987

Nahráno: live 1987.
Michael Kocáb  ks, voc
Michal Pavlí£ek  g, voc
Vilém ok  bg, voc
Klaudius Kry²pín  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tatrman
lov¥k bez talentu
Sbal si to svý ráno
Smola°
Já rasisty nikdy nem¥l rád
Chvastoun
Tyhle °e£i znám
Záv¥r
Rozlou£ení

✦

Michael Kocáb  voc
Michal Pavlí£ek  voc
Vilém ok  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výb¥r

Album | 1987

3:55
5:40
3:47
6:11
4:44
6:21
6:44
7:21
1:24

46:07

Povídali, ºe mu hráli

Album | 1988

Nahráno: 1986 - 1988. Praha, studio Smetanova
divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1988.
(MC) - Panton, 1988.
(CD) - Panton, 1990. Vydání vypou²tí píse¬
(7).
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Michael Kocáb  ks, ds
Michal Pavlí£ek  g, bg, voc
Vilém ok  voc
Klaudius Kry²pín  ds (2,3,10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kdyº p°ijede Kocábinka
ivot m¥ ²típ
No a co ti schází
Bludi²t¥ dní
Kaskadér
Sebastián
Kdyº p°ijede Kocábinka
Chrli£
Pán výtah·
Já rasisty nikdy nem¥l rád
Sny spravedlivých

✦ Czech! Till now you were alone

Album, kompilace | 1984
1:19
3:46
4:30
3:15
4:09
5:10
1:19
3:38
5:36
4:28
5:15

42:25

✦ Adieu C. A.

Album | 1991
Nahráno: live 24. £ervna 1991. Praha, Sportovní
hala.
Vydáno:
(CD) - Art Production K, 1992.
Michael Kocáb  ks, tp, voc
Ladislav Faktor  ks
Michal Pavlí£ek  g
Stanislav Jelínek  g
Vilém ok  bg, voc
Franti²ek Hönig  per
Milo² Vacík  per
David Koller  ds, voc
Frank Zappa  g (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reminiscence
i£olína
Knedlík
Zubatá
pi£ková kultura
Improvizace v A dur s F. Zapou
Snaºivec
Bláznivý reggae
Praºskej buran
Tatrman
Pro£ jen já

Precedens
1982 - *

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
11. Vlci

2:41

2:41

✦ Co nám zbejvá

Album | 1984
Nahráno:
✂ 1984. Divadlo Y. Nahrání hudby.
✂ 1984. Soukromý byt. Nahrání zp¥vu.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1991. Ve vydání je skupina Precedens ozna£ena jako Praprecedens.
(MC) - Punc, 1991. Ve vydání je skupina Precedens ozna£ena jako Praprecedens.
(CD) - Punc, 1991. Ve vydání je skupina Precedens ozna£ena jako Praprecedens.
Jan Hedl  g, voc
Barbora Basiková  voc
Martin N¥mec  ks, voc
Ladislav Brom  g
Petr Kohut  bg
Mirko Horá£ek  ds, gum (5)

5:54
4:13
5:02
4:06
7:09
5:33
8:17
5:23
6:28
4:02
8:16

1:04:23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dívka a smrt
D¥lám, ºe spím
Zlatý k°íº
Tygr
Gumová zví°átka
V²elijaký vojska
Unavený nic
Vlci
Hlída£ova smrt
Hladová jitra
Dneska ve£er
H°bitov chudých ps· a ko£ek
Co nám zbejvá

4:35
3:34
3:16
3:55
2:11
2:36
3:43
2:36
3:44
3:22
3:41
1:53
3:41

42:47

✦ Hudba 85

Praha

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

Czech! Till now you were alone
1984
1984
❧ Co nám zbejvá
❧❝ Hudba 85
1984 - 1986 / 2005
❧ Doba ledová
1987
1988
❧ V¥º z písku
❙ Uº se za zlým jejím stínem
1988
❧ Pompeje
1990
❧❝

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
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Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
32. Kopretiny
33. Nemám se £emu smát
34. I like video

2:56
3:44
2:15

8:55

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

✦ Doba ledová

✦ Uº se za zlým jejím stínem

Album | 1987

Martin N¥mec  ks, voc (2)
Barbora Basiková  voc
Ladislav Brom  g, ks
Petr Kohut  bg
Mirko Horá£ek  ds
Odplouvá² dál
Kladnej hrdina
erná bohyn¥
Nemám se £emu smát
Doba ledová
Dív£í válka
Den, kterej nic nezm¥ní
Mrazivá noc
Na hlavu postavená

4:56
3:01
4:09
3:56
3:36
3:07
4:32
3:39
8:28

39:24

✦ V¥º z písku
Album | 1988

Nahráno: b°ezen - kv¥ten 1988. Praha, studio
Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1988.
(MC) - Panton, 1988.
(3CD) - Supraphon, 2007. Vydáno spole£n¥ s
nahrávkou Doba ledová a Pompeje pod názvem 3x Precedens.
Barbora Basiková  voc
Martin N¥mec  ks, voc
Vladimír Dvo°ák  g, voc
Pavel Nedoma  ks, sb
Petr Kohut  bg
Mirko Horá£ek  ds
1. P°edehra
2. Repríza

2:20
4:10
3:33
4:22
3:31
7:01
4:13
5:47

40:18

Singl | 1988

Nahráno: únor - b°ezen 1987. Praha, studio Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1987.
(MC) - Panton, 1987.
(3CD) - Supraphon, 2007. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou V¥º z písku a Pompeje pod názvem 3x Precedens.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Malá populární modlitba
D·m za m¥stem
St·l
V¥º z písku
Fantom nudy
Muzeum
Tichá noc
asovaná bomba

1:03
4:18

Nahráno: 1988.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1988. Vydáno spole£n¥ s písní
St·l z alba V¥º z písku.
(CD) - Panton, 1990. Vydáno v rámci kompilace pod jménem Dív£í válka.
Barbora Basiková  voc
Martin N¥mec  ks, sb
Vladimír Dvo°ák  g
Pavel Nedoma  ks
Petr Kohut  bg
Mirko Horá£ek  ds
1. Uº se za zlým jejím stínem

✦ Pompeje

3:41

3:41

Album | 1990

Nahráno: 2. - 24. dubna 1990. Bratislava, studio
Opus.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1990.
(MC) - Panton, 1990.
(CD) - Panton, 1990.
Martin N¥mec  ks, voc
Barbora Basiková  voc
Vladimír Dvo°ák  g, voc
Jana Badurová  ks, sb
Pavel Nedoma  ks
Jana Benetová  sb
Petr Kohut  bg
Mirko Horá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Pompeje
Zá°í
Erotykání
Muºi a ºeny
Archa blázn·
Mramor
Pompeje II
Kyselina sírová
Stárnem (to heaven)
Ch·ze po provaze

3:32
4:04
3:33
1:33
4:47
4:06
3:51
3:51
4:59
1:59

11. Tajemství
12. Poslední gramofon

Pro pocit jistoty
1983 - 1994

☛ Má² strach? Tak drº hubu!
Jdouce za svitem sv¥tla
☛ Composition No.15
▲ Live Brno
▲ Live Praha
❧ Program No. III
✦

Brno
1984
1985
1986
1986
1990
1990

Má² strach? Tak drº hubu!

Nahráno: live 20. °íjna 1984. Brno, Mariánské
údolí.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1985.
(2CD) - Guerilla Records, 2009. Vydáno spole£n¥ s ostatními nahrávkami pod názvem
Kompletní tvorba z let 1983 - 1990. Na tomto
vydání je nahrávka ozna£ena jako Program
No. I. (Live).
Martin Dohnal  p
Ivo Horák  g, voc
Pavel Bar²a  b
Lubo² Malinovský  ds
Má² Strach? Tak Drº Hubu!!!
elezná h·l
Informa£ní exploze
O výsostné právo
Pozor na n¥
Fuga C moll
Chmurný náp¥v

✦

Nahráno: live 1986. Brno, koleje Leninova.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1986.
(2CD) - Guerilla Records, 2009. Vydáno spole£n¥ s ostatními nahrávkami pod názvem
Kompletní tvorba z let 1983 - 1990. Na tomto
vydání je nahrávka ozna£ena jako Program
No. II. (Live).
Martin Dohnal  p
Ivo Horák  g, voc
Pavel Bar²a  b
Lubo² Malinovský  ds

✦

3:01
3:25
2:52
3:38
2:11
5:11
4:30

24:48

Jdouce za svitem sv¥tla

26:21

26:21

Live Brno

Live | 1986
Nahráno: live 20. listopadu 1986. Brno, K Klub.
Martin Dohnal  p, per
Ivo Horák  voc, g, per
Pavel Bar²a  b, per
Lubo² Malinovský  ds, per, xyl
1. Composition No.15

Ostatní | 1985

✦

27:45

27:45

Live Praha

Live | 1990

Nahráno: live 15. dubna 1990. Praha, klub Eden.
Vydáno:
(2CD) - Guerilla Records, 2009. Vydáno spole£n¥ s ostatními nahrávkami pod názvem
Kompletní tvorba z let 1983 - 1990. Na tomto
vydání je nahrávka ozna£ena jako Koncert
15.4.1990 Praha, Eden.
Martin Dohnal  p
Ivo Horák  g, voc
Petr Keller  b
Michal Odehnal  ds

Nahráno: live 1985. Brno.
Martin Dohnal  p
Ivo Horák  voc, g
Pavel Bar²a  b
Lubo² Malinovský  ds
1. Composition No.15

Composition No.15

Bootleg | 1986

1. Composition No.15

Bootleg | 1984

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

✦

4:51
2:42

43:48

20:51

20:51

1.
2.
3.
4.
5.
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Generál s prstem v prdeli
To se mne netýká
Perpetuum Mobile
Chmurný náp¥v
Závi² Kalandra

5:45
5:26
8:26
6:46
9:28

35:51

✦ Program No. III

Album | 1990
Nahráno: 1990. Brno, studio Audio Line.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
(2CD) - Guerilla Records, 2009. Vydáno spole£n¥ s ostatními nahrávkami pod názvem
Kompletní tvorba z let 1983 - 1990. Na tomto
vydání je nahrávka ozna£ena jako Program
No. III.
Martin Dohnal  p
Ivo Horák  g, voc
Petr Keller  b
Michal Odehnal  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Generál s prstem v prdeli
To se mne netýká
Perpetuum Mobile
My jsme ti dutí a vycpaní lidé
Chmurný náp¥v
Závi² Kalandra

6:10
5:44
7:38
5:55
6:57
9:54

42:18

Slepé st°evo
1983 - 1985

Intro
Odrhova£ka
Kdo je pro?
Nápov¥da leºícímu
achy
ivot je p°ed náma
Aktuality
Obraz pro výstavu ko£ek
Krásy p°írody
Terén je p°ipraven
Nesmi°itelný bojovník
Co chci
Koupel za jiným ú£elem
K°e£
Ledoborec
Nedenitivn¥
Samaritáni
est a sláva
Náhoda
Kdo co
N¥kdo by se s tím sral
Happy-end

1983 - 1988
Na ²ikmé plo²e / Elektrický bál
Co s tím sklem / Z bláta do louºe
❙ Kdyº má² den / epoty noci
❧❝ Posloucháte V¥trník 1
❧ Elektrický bál
❙ Nafoukaná / Zkus být svá
❙ Pomalá / Narozeniny
❙ Tak dost!
❧ Tango 87
❙ Mariana / Takhle málo já t¥ znám
❧ H·ra, hop!
▲ Live
❙
❙

Album, kompilace | 1984
Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
2:52

2:52

Nahráno: 1984.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1984.

Demo | 1985
Nahráno:
✂ (1-12) 6 - 8. dubna 1985. Haví°ov.
✂ (13-22) 2 - 3. kv¥tna 1985. Jesenice.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1985. Vydáno pod
ozna£ením RM 001.
(CD) - Anne Records, 2002.

Praha
1984
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
?

✦ Na ²ikmé plo²e / Elektrický bál

Singl | 1984
✦ Ne£um a tleskej!

0:08
3:22
0:58
3:23
2:31
3:07
5:05
2:52
6:45
4:43
2:42
1:51
3:09
3:24
3:06
2:50
3:13
3:57
3:01
2:26
6:04
3:56

1:12:33

Tango

1984
1985

✦ Czech! Till now you were alone

15. Nápov¥da leºícímu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vala²ské mezi°í£í

Czech! Till now you were alone
Ne£um a tleskej!

❧❝
♠

Petr Fiala  g, voc
Ivo Chmela°  voc, g, vln, harm, kl
Ji°í Fiala  bg
Karel Miku²  ds
Ji°í Dohnal  sax
Petr Randula  voc
Bro¬a Volfová  voc

Miroslav Imrich  g, voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
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1. Na ²ikmé plo²e
2. Elektrický bál

✦

3:44
2:47

6:31

Singl | 1985
Nahráno: 1985.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, date.
Miroslav Imrich  g, voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds

✦

4:01
3:44

7:45

Kdyº má² den / epoty noci

Singl | 1985
Nahráno: 1985.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1985.

Miroslav Imrich  voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
Ond°ej Hejma  voc
Jaroslav Pla£ek  sax
Milo² Bílek  sax
Franti²ek Havlí£ek  sax
Ivan Mat¥j£ek  pzn
Václav Týfa  tp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miroslav Imrich  g, voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
1. Kdyº má² den
2. epoty noci

✦

Jdeme do hor
Cht¥las to vid¥t
Na co £eká
Zlej sen
Rik - ²ou
Co s tím sklem
Králík není král
Italská
Elektrický bál
Notorik

✦

5:06
4:12
4:07
3:03
5:01
4:41
4:15
6:13
2:47
3:19

42:44

Nafoukaná / Zkus být svá

Singl | 1986
3:22
4:11

7:33

Posloucháte V¥trník 1

Album, kompilace | 1985
Nahráno:
✂ (1-4,6-8,10,12) 1985. Praha, studio Supraphon.
✂ (5) 1985. Studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (9,11) 1985. Studio eskoslovenské televize.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1985.
(MC) - Supraphon, 1985.
1. Kdyº má² den

Elektrický bál

Album | 1985
Nahráno: 1. - 6. £ervence 1985. Praha, studio
Mozarteum.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1985.
(MC) - Supraphon, 1985.

Co s tím sklem / Z bláta do louºe

1. Co s tím sklem
2. Z bláta do louºe

✦

3:13

3:13

Nahráno: 1986.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1986.
Miroslav Imrich  g, voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
1. Nafoukaná
2. Zkus být svá

✦

Pomalá / Narozeniny

Singl | 1986
Nahráno: 1986.
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2:05
4:15

6:20

✦

Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1986.
Miroslav Imrich  g, voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
1. Pomalá
2. Narozeniny

✦

3:47
3:52

7:39

Tak dost!

3:42

3:42

Tango 87

Album | 1987

Nahráno: 4. - 15. srpna 1986. Praha-Hrn£í°e, studio Hrn£í°e.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1987.
(MC) - Supraphon, 1987.
Miroslav Imrich  voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
Miloslav Bený²ek  g (9)
arod¥j
N¥mej °e£ník
Cukr a bi£
Jiºní pól
Jednou
Tak dost!
Krásn¥ nahranej
Manko
Sv·j mezi své
Pomalá

málo

já

t¥

Miroslav Imrich  g, voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
1. Mariana
2. Takhle málo já t¥ znám

✦

4:50
4:46

9:36

H·ra, hop!

Album | 1988

Miroslav Imrich  g, voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Takhle

Nahráno: 1988.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1988.

Nahráno: 1987.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1987. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou Heidi Jank· pod názvem Holka Tvrdohlavá / Tak Dost!

✦

/

Singl | 1988

Singl | 1987

1. Tak dost!

Mariana

znám

5:37
4:09
4:10
3:31
3:14
3:40
3:59
3:35
3:48
3:49

39:32

Nahráno: listopad 1987. Praha, studio Mozarteum.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1988.
(MC) - Supraphon, 1988.
Miroslav Imrich  voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zákon dºungle
S tebou
Seladon
ivot b¥ºí dál
Vztek
Takhle málo já t¥ znám
Nuda
M·ra, hop!
Mariana
ampión

✦

Live

Live | ?

Miroslav Imrich  voc
Franti²ek Kotva  g
Zden¥k Jura£ka  g, vln
Ota Baláº  ks, sax
Ji°í Novotný  bg
Jaroslav Vondrák  ds
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4:25
3:42
3:45
2:44
3:59
5:41
3:56
0:45
4:49
4:58

38:44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

P°edehra
Jdeme do hor
Kdyº má² den
P°edehra
Na ²ikmé plo²e
Na co £eká
Jdeme do hor
Co s tím sklem
Cht¥las to vid¥t
P°edehra
Zlej sen
P°edehra
Elektrický bál
Rik - ²ou
P°edehra
Králík není král
Zkus být svá
P°edehra
epoty noci
P°edehra
Italská
P°edehra
Nafoukaná
P°edehra
Za stejný peníze
Notorik
P°edehra
Co je
Heja heja

Ventil RG
▲❧

1981 - 1986
Live
Ventil RG

✦ Live

2:14
6:12
3:53
0:07
4:09
4:21
4:55
5:23
5:09
0:13
3:11
0:17
3:05
6:39
0:07
1:27
6:17
0:59
4:30
0:27
8:29
0:19
2:17
0:13
3:44
4:29
0:38
2:48
2:29

1:29:01

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - kvrna Records, 1991.
(MC) - kvrna Records, 1991.
(CD) - kvrna Records, 1991.
Ján Kuric  voc
Milan Tom£ala  g, voc
O¬o Tom£ala  ds
Miroslav Luká£ik  sax, kl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Na to nemá²
Rad²ej budem dnes aktivný
Za sebou
Boja sa bolesti
Tatry 2000
ivot instant
Strana 80
Nervozná familia
Hlava XXII
Faj£enie ²kodí zdraviu
Dvory
Testament
Nápisov plné múry
Výtahová piese¬

Vítkovo kvarteto
♠
♠

1982 - *

Z Budíkova do Národního
Soudruºka ºena
Stará parta

Milan Tom£ala  g, voc
Robert Grigorov  bg, voc
Ondrej Tom£ala  ds
Miroslav Luká£ik  sax
Du²ky Giertl  g
Odvrátená strana mäsiara
ím je £lovek
Hlava XXII
Alkobol
Test
Treba
Vz´ahy
Doktor Dolár
Na to nemá²
Faj£enie ²kodí zdraviu
Víkendy
Dana a Luba

Album | 1991

1983
1991

Nahráno: live 1983.

3:04

40:25

✦ Ventil RG

Bratislava

Live | 1983

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13. Uhorský tanec

✦ Z Budíkova do Národního

2:13
2:14
4:00
2:33
3:36
3:53
3:03
3:11
3:02
2:24
2:06
3:29
2:34
3:54

42:12

Praha
1987
1989
1993

Demo | 1987

3:21
2:39
2:14
3:35
2:26
2:06
4:01
3:28
3:43
3:18
3:25
3:05

Nahráno: 1987. Praha, studio Budíkov.
Vydáno:
(*CD) - Vítkovo kvarteto, ²í°eno soukrom¥,
1994. í°eno spole£n¥ s nahrávkou skupiny
Jana ulce Vzepjetí ºláz s 5 tituly. Z d·vodu
kapacity média zkrácen titul (2).
Ji°í R·ºek  voc
Jan ulc  g, ks, sb
Petr Mrázek  g
Zden¥k iký°  ks
Ivo Fibiger  bg
Benjamin Vítek  ds
1. P°íºivník
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4:13

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AIDS
Kdo ví
Praºský démon
Bró¬a
Dýl mávej
Ranec
Bigbítové dun¥ní
Johana nohama
Móda je bi£
Pizza gril
Diskotéka

✦

2:29
5:09
5:03
3:08
4:36
5:22
2:15
6:38
3:27
3:38
2:54

48:52

Ji°í R·ºek  voc
Jan ulc  g
Petr Mrázek  g
Ladislav Cihelka  acc
Vratislav Hor£ík  bg, vlc
Benjamin Vítek  ds
1. Soudruºka ºena

4:57

4:57

Stará parta

Demo | 1993
Vydáno:
(*CD) - Produk£ní spole£nost s r.o, 1993.
Jedná se o promo nahrávku ur£enou pro rádia, která nebyla ur£ena k prodeji.
P°íºivník
AIDS
Kdo ví
Pizza gril
Johana nohama
Labu´
Bigbítové dun¥ní
Praºský démon
Bró¬a
Alibaba
Diskotéka
Drát v uchu

Praha

Zikkurat
1979 - 1980 / 1997
Zikkurat 1979-82
1979 - 1982 / 1991
Live
1981
▲ Live Veselí nad Moravou
1981
❧❝ Czech! Till now you were alone
1984
1987
♠❝ Hrubý punkový hláska
❧

❧
▲

✦

Soudruºka ºena

Nahráno: 1989. Praha, studio eskoslovenského
rozhlasu.
Vydáno:
(2CD) - Master Music, 2008. Vydáno spole£n¥
s dal²ími nahrávkami pod názvem Best o.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1978 - 1982

Zikkurat

Album | 1979 - 1980 / 1997

Ostatní | 1989

✦

Zikkurat

3:26
4:59
4:44
3:53
6:37
2:22
2:10
5:32
2:29
4:03
3:03
6:28

49:46

Nahráno:
✂ (1) live 14. prosince 1979. Praha, klub U Zábranských.
✂ (2) live 13. ledna 1980. Praha, Lucerna.
✂ (3) live 23. srpna 1980. Roudnice, lesní divadlo Roudnice.
✂ (4) live 13. prosince 1980. Trnov, JZD Mír.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1997.
(CD) - Black Point, 1997.
Ji°í K°ivka  g (1,2), synt (1,2,4), bg (3), voc
(1,2,4)
Vilém ok  bg (1,2,4), g (3), voc
Tomá² Havrda  ds
Jaroslav Zajpt  g (3)
Ota Baláº  sax (2)
Petr Dikan  varh (3), siggen (3)
Mikolá² Chadima  sax (3)
1.
2.
3.
4.

Autobus
Krysa°
WC £istící s·l
Jsi mimo

✦

30:20
25:18
11:06
4:03

1:10:47

Zikkurat 1979-82

Album | 1979 - 1982 / 1991
Nahráno:
✂ (1) live 14. prosince 1979. Praha, klub U Zábranských.
✂ (2) live 13. ledna 1980. Praha, Lucerna.
✂ (3,7) live 23. srpna 1980. Roudnice, lesní divadlo Roudnice.
✂ (4-5) live 13. prosince 1980. Trnov, JZD Mír.
✂ (6) live 3. °íjna 1979. Praha, Folimanka.
✂ (8,11) live 11. £ervence 1981. Nové M¥sto nad
Metují, Vrchoviny.
✂ (9) live 7. a 17. b°ezna 1982. Praha, Strahov.
✂ (10) live 17. b°ezna 1982. Praha, klub 007
Strahov.
Vydáno:
(2LP) - AG Kult, 1991. Skladby (1,2) jsou z
d·vodu kapacity média zkráceny.

323

Ji°í K°ivka  g (1,2,5-11), synt (1,2,4,5), bg (3),
ds (11), voc (1,2,4-7,9,10)
Vilém ok  bg (1,2,4-10), g (3,11), voc (1-9,11)
Tomá² Havrda  ds (1-10)
Jaroslav Zajpt  g (3,8)
Ota Baláº  sax (2), synt (9), varh (9,10), voc
(10)
Petr Dikan  varh (3), siggen (3)
Mikolá² Chadima  sax (3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Autobus
Krysa°
WC £istící s·l
Jsi mimo
Rozdvojka, £ást I. a II.
Disco 2000
Filosof
Zkaºenej zub
Chuligánská vzpoura
Na Václavským Václaváku
Jez hodn¥ banán

✦

19:50
23:54
11:34
4:04
7:28
3:23
3:00
1:38
4:28
7:37
2:04

1:29:00

Live

Live | 1981

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

✦

Anarchy in the UK
Submission
No feelings
Pretty vacant
New rose
Johnny Be Good
Roll Over Beethoven
Disco 2000
Don't München It

✦

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.

✦

1:22

1:22

Hrubý punkový hláska

Demo, kompilace | 1987

Vydáno:
(*MC) - Ukrutnost Tapes, 1987.
3:06
2:55
2:11
3:06
2:56
5:44
2:10
4:38
2:55

29:41

9. Disco 2000

Live Veselí nad Moravou

Live | 1981

Nahráno: live 20. £ervna 1981. Veselý nad Moravou.
Ji°í K°ivka  g, voc
Milan Purnoch  g
Vilém ok  bg, voc
Tomá² Havrda  ds
1. Úvod

Czech! Till now you were alone

12. Zkaºenej zub

Ji°í K°ivka  g, voc
Vilém ok  bg, voc
Tomá² Havrda  ds
Ota Baláº  sax (8)

3:35
2:11
2:34
3:05
3:55
3:13
4:49
3:37
2:16
4:16
7:51
4:14

47:33

Album, kompilace | 1984

Nahráno: live 1980 nebo 1981. Pravd¥podobn¥
se jedná o výb¥r z r·zných koncert·, ale ºádná z
t¥chto písní se neobjevila na ociáln¥ vydaných
deskách. Píse¬ (8) byla za°azena na kompilaci
Hrubý punkový hláska.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Don't München It
Glad to see you go
No feelings
Pretty vacant
Anarchy in the UK
What's Your Game
Kiss me deadly
Backbiter
H-Eyes
Disco 2000
Stereotyp
Mongoloid

1:57
324

4:43

4:43

Textová kritika

3 lydi
AB Normal
Acylpyrin
Bon Pari
Dr. Max
Du²evní hrob
Dvouletá fáma
Garáº
Home made
Jasná páka
Je²t¥ jsme se nedohodli
Kokrment
Letadlo
Máma Bubo
Manºelé
Moped
Nahoru po schodi²ti dol· band
O.Z.W.
Podchodem vchod
Praºský výb¥r
Precedens
Pro pocit jistoty
Slepé st°evo
Tango
Ventil RG
Vítkovo kvarteto
Zikkurat

on hrál blues a proti tob¥
taks mu pár facek dal

3 lydi
16 písní

Balada o k°e£i
(3 lydi / 3 lydi)
Cvr£ky
(3 lydi / -)
Horská dráha
(3 lydi / 3 lydi)
Hrdinný pudl
(3 lydi / Christian Morgenstern)

♠

Intro + oe
(3 lydi / Christian Morgenstern)
Jse² elegantní
(3 lydi / 3 lydi)
Km 33
(3 lydi / Christian Morgenstern)
Koleno
(3 lydi / Christian Morgenstern)
Láhev
(3 lydi / 3 lydi)
Na rohu ulice
(3 lydi / 3 lydi)
Ne!
(3 lydi / Christian Morgenstern)
Ráno
(3 lydi / 3 lydi)

♠

ibeni£ní vrch
(3 lydi / Christian Morgenstern)
Ty£kový plot
(3 lydi / 3 lydi)
Voda
(3 lydi / Christian Morgenstern)
Zpravodaj
(3 lydi / 3 lydi)

♠

Jéjé
bu¤me taktní
se² elegantní
6x

✦ Cvr£ky

♠
♠

3 lydi / -

3 lydi (1981, 16.)

♠

(instrumentální)

✦ Horská dráha

♠

3 lydi / 3 lydi

♠
♠
♠
♠
♠
♠

♠
♠
♠

3 lydi (1981, 11.)
Tak m¥ láká
horská dráha
já bez ní nem·ºu být
Ty holka
marn¥ zdráhá
kdyº má se mnou na ni jít
T°ebas jen na chvili£ku
no co ti to ud¥lá
nevídáno ty m·j blbe£ku
co já bych tam vid¥la
Jen se áká²
p°íleºitost vzdává²
ostatním co cht¥j svést
Horská dráha
uº m¥ p°emáhá
nem·ºu se s tebou svíst

✦ Balada o k°e£i

T°ebas jen na chvili£ku
no co ti to ud¥lá
nevídáno ty m·j blbe£ku
co já bych tam vid¥la

3 lydi (1981, 14.)

Pokladní si
p°epo£ítá
v²echny touhy co jsem m¥l

3 lydi / 3 lydi

Ráno vstává² podle p°ání
chvíli st·j podívej
na sv·j den ranní frontu
stojí² podívej
Jéjé
bu¤me taktní
se² elegantní
2x

Nasedne a
??
splní mi to co jsem
T°ebas jen na chvili£ku
aby si to vid¥la
nevídáno neslýcháno
tohle to se ned¥lá
2x

V£erá jsi byl na jam session
byls tam s holkou byl si král
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✦ Hrdinný pudl

3 lydi / Christian Morgenstern
3 lydi (1981, 5.)

Prázdným vzhledem se sprostý zdál
proto jej senát zru²it zru²it dal
architekt si vzal taxíka
plách v Afri £i Amarika

✦ Km 33

erný pudl jenº ve£er srst
tmavou tém¥° ??
zatrpkl jak pekla chu´
ºe paní hrála na piáno
P°estoºe vyl
vít¥zství nám bylo poºehnáno
kdyº jit°ní kohout
ráno zpíval hrál a na piáno
Vstal jako kmet
hlavu i hru¤
krá²lila st°íbrobílá hlava

✦ Intro + oe

3 lydi / Christian Morgenstern
3 lydi (1981, 1.)

oe jí² kat·v chléb
poj¤ polib mou dutou leb
má ústa fuj
£ernavá to sluj
oe jsi spanilý zjev 4x
oe jí² kat·v chléb
poj¤ polib mou dutou leb
z hlavy mi £as
ukradl vlas

3 lydi / Christian Morgenstern
3 lydi (1981, 8.)

Havran na milníku sed¥l v pov¥t°í
krákal ká-em t°icet t°i
hafan s hnátem v hub¥ v b¥hu zav¥t°í
havran krákal ká-em t°icet t°i
Kolem courá prase noºky ne²et°í
havran krákal krákal ká-em t°icet t°i
posedl ho ¤ábel jde jak ozv¥na
sundejte ho dol· z kamena
Máme máme t°i
kilometr· t°icet t°i
2x
Máme máme t°i
máme kilometr· t°i
We have we have three
kilometres thirty three
K jezevci ho vzali £ty°i zajíci
medv¥d brtník vy²el ven t°icet t°i
p°ed smrtí pak zem°el k°ik tu v záv¥t°í
je²t¥ svoje zakrát ká-em t°icet t°i
Máme máme t°i
kilometr· t°icet t°i
6x

oe jsi spanilý zjev 4x
oe jí² kat·v chléb
poj¤ polib mou dutou leb
mé o£i ºal
orel z nich ºral
oe jsi spanilý zjev...

✦ Koleno

3 lydi / Christian Morgenstern
3 lydi (1981, 15.)

✦ Jse² elegantní

Koleno samo sv¥tem jde
jen koleno víc nic
není to strom stan taky ne
jen koleno víc nic

3 lydi (1981, 13.)

Ve válce byl kdys jeden muº
prost°ílen sem a tam
jen koleno jak svatostan
nechytlo ani ²rám

3 lydi / 3 lydi

Byl jeden plot stál opu²t¥n
zkrz ty£ky bylo vid¥t bylo vid¥t ven
architekt který odhad m¥l
kdyº v podve£er tu osam¥l
Mezery ty£kám vzal a ²el
a velký d·m z nich vystav¥l
plot p°itom stál jak hloupý strýc
kolem ty£ek uº nem¥l nic

Od t¥ch dob samo sv¥tem jde
jen koleno víc nic
není to strom stan taky ne
jen koleno víc nic
2x
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✦

Láhev

3 lydi / 3 lydi
3 lydi (1981, 2.)

Dnes ráno si mohu dát
o trochu víc
zatím se nemusím bát
zatím jsi pry£
Jenom co vý£ep opustím
ten £irý ruch
svou ch·zí zpomalím
a zbyst°ím sluch

ve£er uº maloval na nebi pruhy
a on tu stál na krku dluhy
Sám se poh°bil nemoh chtít
lidi kolem vid¥t ºít
2x
N¥kdo ztratil na rohu ulice
n¥£í hlas a svoje srdce
dnes uº byl jenom ten druhý
jiný ukázal svoje vlohy
Sám se poh°bil nemoh chtít
lidi kolem vid¥t ºít
2x

Mám u sebe velkou láhev
mám a neprodám
kéº mi ji neukradne
zlý ¤ábel sám

Na²li ho ráno na rohu ulice
nem¥l nic v kapsách ko²ili bez límce
zav°ený o£i pod nima kruhy
není divu vºdy´ byl aº druhý

Mám u sebe velkou láhev
mám a neprodám
ten ¤ábel mi ji neukradne
vypiju ji sám

Sám se poh°bil nemoh chtít
lidi kolem vid¥t ºít
2x

Bez chleba a bez vody
já m·ºu ºít
ale bez láhve a hospody
nemohu být
Má milá bu¤ rozumná
a nech m¥ pít
tu svoji láhev vypiju
bude mi líp

St°apatej mr¬ous na rohu ulice
kamínky v kapsách ko²ili bez límce
otev°el o£i a uvid¥l
jéjé um°el pan u£itel
Sám se poh°bil nemoh chtít
lidi kolem vid¥t ºít
poh°eb se odbyl bez kv¥tin
minimum v¥t slov je²t¥ mí¬

✦

Mám u sebe velkou láhev
mám a neprodám
kéº mi ji neukradne
zlý ¤ábel sám
Mám u sebe velkou láhev
mám a neprodám
ten ¤ábel mi ji neukradne
vypiju ji sám
2x

✦

Ne!

3 lydi / Christian Morgenstern
3 lydi (1981, 7.)

Bou°e vzdych?
£erva smích
ví°i
vý°i
na v¥ºích?
Ne...

Na rohu ulice

3 lydi / 3 lydi
3 lydi (1981, 4.)

Stál ráno na rohu ulice
m¥l ruce v kapsách ko²ili bez límce
a o£i prázdný pod nima kruhy
t°i noci nespal bolí ho nohy
Sám se poh°bil nemoh chtít
lidi kolem vid¥t ºít
2x
Zav°eli ²kolu na rohu ulice
zam£ený dve°e cedule na klice

Je to jen od oprátky vrata
konec který vzlyká jak kdyº cval
²tvaná v dál Merka kterou ºáhá pálí
po nejbliº²í studni syká jeº je moºná je²t¥ v dáli
2x

✦

Ráno

3 lydi / 3 lydi
3 lydi (1981, 3.)

Pánové se probírají z ranní opice
pikolíci uklízejí páry bot
Bob°i vysávají prázdné ulice
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malý myslivec by p°i²el vhod
Te¤ jsi ode²la a já jsem sám
a tím mi drahá dává² mat
kabát zapínám a letím ze schod·
budu se asi jako blázen smát
Krásné dámy mizí v prázdné láhvi
²t¥stí p°estává mi p°át
moje plány snad i vyjít by mohly
kdybys p°ib¥hla mi pusu dát

po²krabaná lavice a telefon
k svátku ti koupím malý vibrafon
Mám cvr£ky v hlav¥
spousty cvr£k· mám
cvr£í a cvr£í
to já znám
Zvládnu je hrav¥
ukáºu jim kdo je pán
myslím ach
myslím ºe je posnídám

Mn¥ totiº není sh·ry dáno
milá dámo
abych ráno
byl sám
2x

St°íbrná ²¬·ra leºí na zemi
m·ºete m¥ zbít t°eba holemi
jen bijte bijte a´ sly²íte °ev
jenom proboha a´ nete£e krev nete£e krev

Pánové se probírají z ranní opice
pikolíci uklízejí páry bot
Bob°i vysávají ranní ulice
malý myslivec by p°i²el vhod

Mám cvr£ky v hlav¥
spousty cvr£k· mám
cvr£í a cvr£í
to já znám

Te¤ jsi ode²la a já jsem sám
a tím mi drahá dává² mat
kabát zapínám a letím ze schod·
budu se asi jako blázen smát

Zvládnu je hrav¥
ukáºu jim kdo je pán
myslím ach myslím
ºe je posnídám

✦ Voda

Mn¥ totiº není sh·ry dáno
milá dámo
abych ráno
byl sám
2x

3 lydi / Christian Morgenstern
3 lydi (1981, 9.)

✦ ibeni£ní vrch

Beze slova 2x
plyne voda
ledová

3 lydi (1981, 6.)

Mít míti hlas 2x
ne°ekla bys
nic neº zas

3 lydi / Christian Morgenstern

Hru ºivota p°edvádíme
hloupým bez v²ech úsp¥ch·
práv¥ to co nezm¥níme
je nám ter£em posm¥chu
Na váºnosti hloubky bytí
d¥tskou mstou to moºno zvát
nau£ se nás pochopiti
líp bude² i ºivot znát

Paºe tuº
vlasti sluº
a to známe
dávno uº
Proto líp 2x
ºe ta voda
má °e£ ryb

✦ Zpravodaj

✦ Ty£kový plot

3 lydi / 3 lydi

3 lydi / 3 lydi

3 lydi (1981, 10.)

3 lydi (1981, 12.)
Po£ítám rána s ²patnou náladou
cuk°enka na stole snad náhodou
hro²i mi vyhroºují útokem
ucho mi hrozí výtokem
Huláká mi do u²í ropucha
sm¥ju se hubu mám k uchu od ucha

Branky body vte°iny
já se dívám
televizní noviny
já se dívám
Bude ze m¥ zpravodaj
televizní zpravodaj
neposlouchám rodi£e
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cht¥jí ze m¥ holi£e

múry £o mi bránia za tebou

Televizní seriál
já se dívám
jak se ²tístko Mat¥j bál
já se dívám

O pol deviatej
pristavím rebrík
o pol aj pä´ minút
uº je po£u´ len tvoj krik

Bude ze m¥ zpravodaj
televizní zpravodaj
kupuju si kravatu
spím v £erveným baretu

Vyhráºa² sa s©ubuje²
aj ke¤ v duchu ¤akuje²
ºe býva² len na prvom poschodí
Neviem ko©ký krát
no viem ºe chce² ma zas
za tri²tvrte roka
zbadá² ºe to nebol ²pás

V²ichni ze studia
m¥ budou mít rádi
hlavn¥ technici
mí kamarádi

Potom z ve©kých komplimentov
a mali£kých alimentov
zistí² ºe za v²etko môºe £as

AB Normal
8 písní

A ºe
(udo Kraus / udo Kraus)
Bazár snov
(udo Kraus / udo Kraus)
Horúci chlapci v meste?
(udo Kraus / udo Kraus)
Knihovni£ka
(udo Kraus / udo Kraus)
Make up!
(udo Kraus / udo Kraus)
Neznesi´elný
(udo Kraus / udo Kraus)
Staré zlate £asy
(udo Kraus / udo Kraus)
Tren£iansky jemny párok
(udo Kraus / udo Kraus)

✦ A ºe

udo Kraus / udo Kraus
Live Tren£ín (1982, 3.)

e playback nie je playboy
to uº dávno viem
Dalmáciu s decimálkou
si uº nepletiem
Praktikáble ºe sú ²núry
£o vedú prúd ponad múry
a ºe ty si diev£a ktoré chcem

♠
♠
♠

2♠
♠
♠

2♠

Raz ke¤ vyrastiem
tak sa oºením
na vysokom kopci
si dom krásny postavím ...
Kamarátov kamarátky gitaru
a rie na splátky
za tabak a fajku vymením
Na staré kolená
dám sa na bigbít
no£ný bar v ??
vymením za byt
Budem hráva´ opíja´ sa
síce neverný
sníva´ o tom ºe sa raz
zas v iline narodím

✦ Bazár snov

2♠

udo Kraus / udo Kraus
Live Tren£ín (1982, 2.)

Aº ke¤ nájdem v²etky k©ú£e
tie k©ú£e nestarnúce
otvorím bazár snov
?? v²etkých záhad
mala by sa rozpredáva´
?? z krásnych slov
Tak prí¤ k nám
rozpovie² nám príbeh malý
tak prí¤ k nám
tvoj £as ktorý beºí naspä´
obráti sa pod©a tvojich slov

Hory kame¬ov
na horách kame¬ov
pyramídy chcem ti stava´
tak váº si mojich snov

Ráta² svoje ciele
zistí² ºe si stále tam kde si aj bol
zo spálenej ruºe krásnu robí²
svoj tie¬ ale nepreborí²
zostal si ??

Lebo ja potrhám vám TV ²núry
ke¤ poleziem cez tie múry

Tak prí¤ k nám
rozpovie² nám príbeh malý
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✦

tak prí¤ k nám
tvoj £as ktorý beºí naspä´
obráti sa pod©a tvojich slov
ó bazár snov
Aº ke¤ nájdem v²etky k©ú£e
tie k©ú£e nestarnúce
otvorím bazár snov
môºe² prís´ vyvravie´ sa
ke¤ pre tvoju lásku
je málo miesta
Tak prí¤ k nám
rozpovie² nám príbeh malý
tak prí¤ k nám
tvoj £as ktorý beºí naspä´
obráti sa pod©a tvojich slov

✦

Horúci chlapci v meste?

udo Kraus / udo Kraus
Live Tren£ín (1982, 5.)
Horúci chlapci v meste
diev£atá krásne kde ste
ukáºte svoje tváre
pár bodov sná¤ za ne dáme
To sa predsa nepatrí
robi´ chlapcom naprieky
My máme chú´ky ob£as dojemné
najviac ale nezná²ame slovko nie
vezmeme si kaºdú ktorá vlohy má
najskôr v²ak tú £o pekné nohy má

Live Tren£ín (1982, 4.)

✷ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 6.)
e rád lietam po planétach
aj ke¤ len prstom na mape
rád blúdim po mestách
hoci len prstom na mape
Lietadlom £i autom
hoci len prstom na mape
kde som ja uº v²ade bol
pravda len prstom na mape
Zaloºím si knihovní£ku
zo samých vkladných kniºiek
a budem sa iba divi´
ako mi z nich mizne jé
e pre tváre z televízora
mám radu vºdy s úsmevom
v obsluhe od kompjútera
dám radu vºdy s úsmevom
Pre bohov pre £ertov
dám radu vºdy s úsmevom
pre babky staré pre dedov
mám heslo ºe vºdy s úsmevom
Zaloºím si knihovní£ku
zo samých vkladných kniºiek
a budem sa iba divi´
ako mi z nich mizne jé

✦

Horúci chlapci v meste
diev£atá krásne kde ste
ukáºte svoje kostry
nech nám roz²íria nozdry
To sa predsa nepatrí
robi´ chlapcom naprieky
My máme chú´ky ob£as dojemné
najviac ale nezná²ame slovko nie
vezmeme si kaºdú ktorá vlohy má
najskôr v²ak tú £o pekné nohy má
To sa predsa nepatrí
robi´ stále takým pekným chlapcom
ako sme my naprieky
My máme chú´ky ob£as dojemné
najviac ale nezná²ame slovko nie
vezmeme si kaºdú ktorá vlohy má
najskôr v²ak tú £o obidve nohy má

Knihovni£ka

udo Kraus / udo Kraus

Make up!

udo Kraus / udo Kraus
Live Tren£ín (1982, 6.)
Make up make up
lampa na £apici
2x
?? visí nad zemou
ja sa lacno náhlim za tebou
závidím ti ºe ?? sa márne
nemám ²´astie na dátumy párne
Kone£ne som na²iel na²e miesto
krásnych diev£at ve©a ale nieto
?? skôr ako ´a nájdem
v²etko zlaté na tebe mi zájde
Na ra¬ajky natiera² si mejkap
povedz mi kde berie² na ten mejkap
ko©ko £asu denne má² na mejkap
moje nervy ver mi zni£il mejkap
Make up make up
lampa na £apici

332

2x
Stra²ne nerád takéto hry hrám
neviem £i si moja £i som sám
£o jedno je ale úplne isté
tvoje ´ahy nie sú celkom £isté
Na ra¬ajky natiera² si mejkap
povedz mi kde berie² na ten mejkap
ko©ko £asu denne má² na mejkap
moje nervy ver mi zni£il mejkap
Na tvári uº vybledol ti mejkap
no ja viem ºe s láskou je to nie tak
£íslo jedenás´ má ten tvoj mejkap
tvoje nervy ver mi zni£il mejkap

✦ Neznesi´elný
udo Kraus / udo Kraus

ach £o tie decká
?? kolem strach nahá¬al
Kde sú staré zlaté £asy
ke¤ sme si trhali vlasy
spome¬ ke¤ sme boli decká
na hlúposti plné vrecká
Povedala mi ºe ma stra²ne ©úbi
nevadí jej ºe nemám predné zuby
na£o by mi aj boli
ve¤ ja ju nechcem hrís´
??
bude si môc´ na svoje prís´
Kde sú staré zlaté £asy
ke¤ sme si trhali vlasy
diev£a ??
u£itelia a ??
?? páli sná¤ od zlosti
??

✦ Tren£iansky jemny párok

Live Tren£ín (1982, 1.)
Nevolaj uº telefónom na m¬a
nebudem uº doma haha
odi²la som na huba£ku zrána
Dun£o e²te leºal u piana
ve¤ celý ve£er ??
mám zato chu´ kúpi´ si páva
Aj ke¤ ma ur£ite nenájde²
cukríky v obchode dostane²
a ke¤ ti Bon Pari nechutia
kúpi² si v Priore ??
Volaj uº telefónom na m¬a
budem uº doma haha
nei²la som na huby dnes zrána

udo Kraus / udo Kraus
Live Tren£ín (1982, 8.)

✷ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 8.)
Ma©ujem si plagát
párok s fazu©kou
susedia ma povzbudzujú
??
Nama©uj mi prosím
párok s fazu©kou
£o na to povedia na²i susedia
??

Dun£o vr£al u piana
ve£er som ve£eru pre seba spravila
Dun£o ju vyhodil za rána

Susedia sú fantastický
ja im za to hrám
prispôsobia sa mi vºdycky
rád to vyuºívam

Prídi ty ve£er ku mne ke¤
Labuda dychtivý povie hne¤
a ke¤ to Maro² pochopí
zaºne sa svetlo naplno ??

Ma©ujem si plagát
párok s fazu©kou
ma©ujem ho dvakrát
lebo po£ítam s tebou

✦ Staré zlate £asy
udo Kraus / udo Kraus
Live Tren£ín (1982, 7.)

✷ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 7.)
Kde máte ko²ík
skríkla na m¬a predava£ka v Priore
ve¤ ja nekú²em
nedal som sa tej starej potvore
Ukáºte vrecká
zastavili ma ke¤ som odchádzal

Keby som tak jeden pokazil
tak nech nehladujem
a ke¤ mi výjdu obidva
lep²í ti darujem
Tren£iansky jemný párok s fazu©kou
dávam si ráno na obed ve£er ou ou
tren£iansky jemný párok s fazu©kof
dáva mi silu dáva mi power of of
Tren£iansky jemný párok
okolo to©ko fazu©ky je
dávam si ráno
na obed ve£er je je
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✦ Frankenstein

Keby tento tren£iansky jemný párok
keby ho tak zatrhli
dopadol by som ako taký
dáky potrhlí

Acylpyrin / Acylpyrin
Live (1985, 1.)

Ale ºe ten tren£iansky jemný párok
ºe nemôºu zakáza´
nemal by £o slávny národný podnik
nemal by £o vyrába´

Toto je príbeh o vy£í¬aní hrozného vampíra
v jednom nemenovanom dome, nemenovaného
sídliska, v nemenovanom meste, ktorý svoje krvila£né pudy rie²il cestou verejno neprospe²ného
vandalstva. Toto je príbeh o stra²nom nevidite©nom a nezni£ite©nom grófovi Franken²tainovi.

Tren£iansky jemný párok s fazu©kou
dávam si ráno na obed ve£er ou ou
tren£iansky jemný párok s fazu©kof
dáva mi silu dáva mi power of of

V²etci ©udia povedali
ºe nám v dome stra²í
pod mestom ??

Tren£iansky jemný párok
okolo to©ko fazu©ky je
dávam si ráno
na obed ve£er je je

O polnoci plnia chodby
rehot po£u´ z ??
krídla vranie na obloku
stra²ný Franken²tain

Acylpyrin

Fajn 4x
ty ná² Franken²tain
na teba sa v²etko zvalí
a preto si naj

13 písní
730
(Acylpyrin / Acylpyrin)

Fajn 4x
nestra² Franken²tain
na teba sa zvalí
aj to o £om nemá² ²ajn

Betonový Beethoven
(Acylpyrin / Acylpyrin)
ierne okuliare
(Acylpyrin / Acylpyrin)
Frankenstein
(Acylpyrin / Acylpyrin)

♠

Hlava na hlave
(Acylpyrin / Acylpyrin)

♠

In²trumentál
(Acylpyrin / -)

♠

Lucia
(Acylpyrin / Acylpyrin)

♠

Never nulám
(Acylpyrin / Acylpyrin)

♠

Nohavice ²achovnice
(Acylpyrin / Acylpyrin)

♠

Piatky trinásteho
(Acylpyrin / Acylpyrin)

2 ❧

Spíme
(Acylpyrin / Acylpyrin)

♠

V²etci ©udia povedali
ºe nám v dome stra²í
náv²tevy nás obchádzajú
vravia ºe sme v ka²i
Na ulici miznú hlavne
búdky stiera£e
uº sme stredobodom ??
Fajn 4x
ty ná² Franken²tain
na teba sa v²etko zvalí
a preto si naj
Fajn 4x
nestra² Franken²tain
na teba sa zvalí aj to
o £om nemá² ²ajn
a preto si naj

✦ Hlava na hlave
Acylpyrin / Acylpyrin

U teba je to normalne
(Acylpyrin / Acylpyrin)
Walter s Helenou
(Acylpyrin / Acylpyrin)

Live (1985, 8.)

♠

Po desiati mesiacov
zas mám ?? dní
dva mesiaci vo©ných dní
bez u£ení a starostí
Predpovedi po£asia
hlásili dnes ?? ²es´
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musím rýchlo k vode ís´
pretoºe sa upe£iem

a potom ºe poézia
je povzná²ajúca vec

Hlava na hlave
po vode plno tiel
miesto na pláºi
ur£ite nenájdem
2x

V na²om ²kolskom £asopise
vy²la tvoja báse¬
bola krásna
aj ke¤ niekto iný vravel
ºe je to blbos´
tak som im musel rozbi´ ústa
tak rád ´a mám
ó Lucia

Pôjdem rad²ej do kina
tam sa práve za£ína
?? perfektný
a do ?? si pustíme
Hlava na hlave
po vode plno tiel
miesto na pláºi
ur£ite nenájdem
8x

✦ In²trumentál
Acylpyrin / -

Live (1985, 4.)
(instrumentální)

ítal som ju
vo dne v noci
a jej tieº nerozumel
£oºe sa môºem rovna´
tvojim my²lienkam?
tak som si musel rozbi´ ústa
tak rád ´a mám
ó Lucia
Chodil som ako omámený
£o to na m¬a pri²lo
to asi tá poézia
alebo ºeby tie tri stehy na brade
a ty a ty si sa len smiala
tak som si musel rozbi´ ústa
tak rád ´a mám
ó Lucia

✦ Lucia

✦ Never nulám

Acylpyrin / Acylpyrin

Acylpyrin / Acylpyrin
Live (1985, 2.)

Live (1985, 6.)
V na²om ²kolskom £asopise
vy²la tvoja báse¬
bola krásna
aj ke¤ niekto iný vravel
ºe je to blbos´
tak som im musel rozbi´ ústa
tak rád ´a mám
ó Lucia
ítal som ju
vo dne v noci
a jej tieº nerozumel
£oºe sa môºem rovna´
tvojim my²lienkam?
tak som si musel rozbi´ ústa
tak rád ´a mám
ó Lucia
Chodil som ako omámený
£o to na m¬a pri²lo
to asi tá poézia
alebo ºeby tie tri stehy na brade
a ty a ty si sa len smiala
tak som ti musel rozbi´ ústa
tak rád ´a mám
ó Lucia
Teraz chodím celý kripel
obviazaný ??

Nie sme tí
£o pla£ú stále
nad svetom
jak nad cibu©ou
o vyhlasujú
v²ade schválne
ºe sme ni£ím
ºe sme nulou
Nie sme tí
tí uf¬ukaní
stáli hostia
smútku klubov
Tí pýria sa
pri po£ítaní
my sme nami
a nie nulou
Never nulám
nie si nulou
sám netúla² sa
zemegu©ou
Never nulám
nie si nulou
skús pohnú´ dá sa
zemegu©ou
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Nekon²tatuj
£o uº zmôºem
nehorekuj
och môj boºe

Chcem si uºi´ nohavice
nohavice ²achovnice
z £iernobielych ²tvor£ekov
bez zbyto£ných zloºekov

Nebu¤ sám
a skús ís´ s nami
miesto nikam
dejinami
2x

?? v rytmu ska
zatancujem zatlieskam
2x

Never nulám
nie si nulou
sám netúla² sa
zemegu©ou
Never nulám
nie si nulou
skús pohnú´ dá sa
zemegu©ou

??
u²ije si nohavice
?? skrini
??
u²ite si ²achovnice
elegantné nohavice
Chcem si uºi´ nohavice
nohavice ²achovnice
z £iernobielych ²tvor£ekov
bez zbyto£ných zloºekov
2x

Never nulám
nie si nulou
3x

✦ Piatky trinásteho

Skús pohnú´ dá sa
zemegu©ou

✦ Nohavice ²achovnice
Acylpyrin / Acylpyrin
Live (1985, 9.)
Uº dos´ dlho zhá¬am si
prepychovú látku
?? sa spýtam
vyvolám hádku
Kamarát mi poradil
nav²tív ??
tam sta£í poveda´
ºe ??
Ja som si dal poradi´
spýtal som sa v ??
ale tam nemali
dostal som ju v Tuzexe
Chcem si uºi´ nohavice
nohavice ²achovnice
z £iernobielych ²tvor£ekov
bez zbyto£ných zloºekov
A uº beºím po ??
beºím u²i´ nohavice
nohavice ??
nohavice ²achovnice
Rozloºím si doma strih
potrebujem ??
lúdia nosí tepláky
??

Acylpyrin / Acylpyrin
Live (1985, 7.)

✷ Svet bez piatkov trinásteho (1985, 1.)
Nemôºe² nevidie´
nemôºe² stá´ bokom
ak sa stala nehoda
tam pod tvojim oknom
Ke¤ môºe² pomôºe²
£i vyto£í² £íslo
skú²a² pomôc´ £loveku
a to £íslo rýchlo
pomoc rýchlo
Nemôºe² nevidie´
nemôºe² stá´ bokom
aj ke¤ plno ne²´astí
nie je vidie´ okom
vidie´ okom
Zbavme uº se toho nesprávneho
: zbavme uº se ²tvrtok desiatého
✷ : zbavme uº se piatok trinásteho
2x
: Nemôºe² nevidie´ 2x

✷ : Nemôºe² nevidie´

??
nemôºe² nevidie´
kam ná² jastrab letí
Nemôºe² nevidie´
hviezde vojny tieto
nemôºe² nevidie´
je piatok trinásteho

Nemôºe² nevidie´
nemôºe² stá´ bokom
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✷✎
✎
✷✍
✍
②
②

aj ke¤ plno ne²´astí
nie je vidie´ okom
vidie´ okom
Zbavme uº se toho nesprávneho
: zbavme uº se ²tvrtok desiatého
6x
✷ : zbavme uº se piatok trinásteho
4x

✦ Spíme
Acylpyrin / Acylpyrin
Live (1985, 3.)
Na vankú²och na stoli£kách
na schôdzach a v elektri£kách
pri káve a obrazovke
po stoja£ky na pohovke
Sami s nikým oddelene
ba aj celé oddelenie
?? a futbalisti
mladí starí kaºdý spí
Spíme
ó ako sa nám sladko drieme
problémy kolísa´ vieme
ke¤ sa nám sladko drieme
2x
So ²ípkovými ruºienkami
bez tabliet aj s tabletkami
do pyºám £i oble£ení
na smr´ vraj sme unavení
Spíme
ó ako sa nám sladko drieme
problémy kolísa´ vieme
ke¤ sa nám sladko drieme
2x
Vtedy sa zobudíme

✦ Walter s Helenou

zas sa stretneme
zajtra ráno pri ²kole

✷②
✷✎
✎
②

Walter s Helenou
hrávajú sa v piesku
v malých formi£kách
chovajú si lásku
Walter s Helenou
na stolíku sedia
jednu desiatu
na poli si delia
2x
Zjedia ve£eru
£o im mamy navaria
po ve£erníku
obidvaja idú spa´
Spolu snívajú
ako bude zajtra fajn
ráno vstávajú
do ?? zvesela
Walter s Helenou
hrávajú sa v piesku
v malých formi£kách
chovajú si lásku
Walter s Helenou
na stolíku sedia
jednu desiatu
na poli si delia
2x
Walter s Helenou 2x
Ve£erní£ek no£ní£ek
mamka pletie svetrí£ek
2x
A varíme ??
Walter s Helenou
Mama cika´
ale rýchlo
uº netreba

Acylpyrin / Acylpyrin

Bon Pari

Live (1985, 5.)
Walter s Helenou
sedia spolu v lavici
ruka za ruku
vodia sa po ulici

61 písní
?

(Bon Pari / -)

Chodia po parku
v dome ºena kaºdý de¬
veria na lásku
kaºdý má svoj kúsok sil

Aº si holka
(Bon Pari / Bon Pari)

Pre£o odchádza²
vraví Walter Helen¥

B¥ºec bez cíle
(Jan Suk / Jan Suk)

♠
3 ♠

Barvy a laky hledají pracovnici do kantýny 6 ❧
(Jan Suk / Jan Suk)
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5 ❧

Budeme se k sob¥ tulit
(Bon Pari / Bon Pari)
Co
(Bon Pari / Bon Pari)
erná kronika
(Bon Pari / Bon Pari)
David·v hlad III
(Bon Pari / Bon Pari)
Dopis z Písku
(Bon Pari / Bon Pari)
D·chodní v·dce
(Bon Pari / Bon Pari)
Hasi£i
(Jan Suk / Jan Suk)
Hledejte ºenu
(Bon Pari / Bon Pari)
Horor
(Bon Pari / Bon Pari)
Hra
(Bon Pari / Bon Pari)
Identikace
(Bon Pari / Bon Pari)
Jak na to
(Bon Pari / Bon Pari)
Jede pán na koni
(Bon Pari / Bon Pari)
Kone£ná stanice
(Bon Pari / Bon Pari)
Kosmonaut
(David kabrada, Jan Suk / Jan Suk)
Kovové ty£e
(Vlastimil Franek / Petr David)
Krvavá
(Bon Pari / Bon Pari)
Mám parohy
(The Police / Bon Pari)
Mastí se natírám
(Bon Pari / Bon Pari)
Moucha
(Jan Suk / David kabrada)
Moºná, ºe to bylo práv¥ tady
(Vlastimil Franek / Petr David)
Na druhém konci hlavy
(Bon Pari / Bon Pari)
Na kádrovém odd¥lení
(Bon Pari / Bon Pari)
Na v¥ºi
(Jan Suk / Jan Suk)
Nejhez£í jsi bez ²at·
(Jan Suk / Jan Suk)
Nejrad²i mám krupici
(Bon Pari / Bon Pari)

2♠

♠
♠
3❧
4❧

♠
6❧
2♠
2❧

♠
2❧
2❧
6❧
6❧

♠
3❧
2♠
2❧

♠
5♠
2♠
2❧
3❧

♠
2♠
4❧

♠
N¥které holky
(Bon Pari / Bon Pari)
♠
Nemelem
(Bon Pari / Bon Pari)
Noc je krátká
5❧
(Leo² Frank / Petr David)
Nuzák
2❧
(Bon Pari / Bon Pari)
Oko
4❧
(Jan Suk / Jan Suk)
♠
On lízá zmrzlinu
(Bon Pari / Bon Pari)
Peníze nebudou
2♠
(Bon Pari / Bon Pari)
Porucha není ve va²í hlav¥
4♠
(Bon Pari / Bon Pari)
Pro v²echny £árky sv¥ta
♠
(Bon Pari / Bon Pari)
P°eru²ení koncertu VB
♠
(- / -)
Slunce pod okapem
4❧
(Jan Suk / Jan Suk)
♠
Snad ti jednou n¥kdo °ekl
(Vlastimil Franek / Petr David)
Standa
4❧
(Bon Pari / Bon Pari)
♠
Sv¥domí
(Jan Suk / Jan Suk)
♠
t¥tka
(- / -)
♠
Tak a´ ti slouºí
(Jan Suk / Jan Suk)
To má² za to
3♠
(Bon Pari / Bon Pari)
Uº m¥ to zase vzalo
5❧
(Jan Suk / Jan Suk)
Va²ku, nepij pivo
6❧
(David kabrada, Jan Suk / David kabrada)
Velocipéd
2❧
(Bon Pari / Bon Pari)
♠
Vopary
(Bon Pari / Bon Pari)
V²ude dob°e, doma nejlépe
4❧
(Bon Pari / Bon Pari)
Vyru²ila jsi m¥, kdyº jsem se myl
4❧
(Jan Suk / Petr David)
Z rána
3♠
(Jan Suk / Jan Suk)
Zaho¤te disko
♠
(Bon Pari / Bon Pari)
♠
Zapome¬
(Bon Pari / Bon Pari)
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Zase je tu zima
(Bon Pari / Bon Pari)

3 ❧

Zase mi leze²
(Jan Suk / Jan Suk)

3 ♠

Zelí
(Bon Pari / Bon Pari)

2 ♠

Zmatek v du²i
(Jan Suk / Jan Suk)

7 ❧

Zvuky za st¥nou
(Bon Pari / Bon Pari)

✦?

Bon Pari / Live (1985, 4.)

... (svahil²tina)

✦ Aº si holka

Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 14.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 19.)
✸ Live (?, 27.)
Aº si holka povzdychne²
oto£í² se odejde²
no co budu hrát
tak co budu hrát
Aº se v²ichni opijou
rozpadnou se rozplynou
no co budu hrát
tak co budu hrát
Mn¥ uº taky po zádech
mráz tak hezky neb¥há
sly²ím se jak volání
co mi rytmus obelhá
Aº se na m¥ usm¥jou
dobrej ve£er pop°ejou
tak co budu hrát 2x
Aº kytaru zaklapnu
a na rameno zaháknu
co vám m·ºu dát 2x
Mn¥ uº taky po zádech
mráz tak hezky neb¥há
sly²ím se jak volání
co mi rytmus obelhá
2x
Mn¥ uº taky po zádech
mráz tak hezky neb¥há
sly²ím se jak volání
co mi rytmus obelhá

♠

Barvy a laky hledají pracovnici
✦do kantýny
Jan Suk / Jan Suk

✷
✸
✹
✺
✻

Demo (1984, 9.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 11.)
Live (1986, 2.)
Live (?, 8.)
Bon Pari (1993, 5.)
Live Bohuslavice (2001, 4.)

Podáme si inzerát
kantýna uº chce to znát
kdo ji bude ovládat
co inzerát nám m·ºe dát
Kantýnská se na²la
na úsek podívá
po závod¥ p°e²la
srdce moje zpívá
Stroj· zp¥v v²ak p°ehlu²í
co v srdé£ku mém bude
z komín· kou° zapr²í
a v·n¥ známá zbude
Není totiº podnik
vhodným místem lásky
do taj· sem pronik
p°i£e²u si vlásky
Kaºdej svoje království
já nap°íklad plechovky
ona svoje tajemství
jak prodat rychle rohlíky
Za ºenu jsem pojal
sto kilo ºivé váhy
rodi£e jsem dojal
mám nedostatek vláhy
Sch·zku máme v továrn¥
v²e prob¥hlo tu hladce
oba esa v rukáv¥
vynesli jsme v£asn¥

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Necháme to na jindy 6x
krá£íme ruku v ruce
✸ : Necháme to na jindy...

❬✸✎❪
❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✎❪

✦ B¥ºec bez cíle
Jan Suk / Jan Suk

✷
✸
✹
✺

Demo (1984, 22.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 21.)
Live (1986, 10.)
Live (?, 9.)
Bon Pari (1993, 19.)

Tak je²t¥ jednu dám
nebudu uº sám
vlezu si na p·du
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Ráno po no£ních tazích
usínáte vedle mne
hlavu pak na mé rám¥
sloºíte jak dojemné

dob°e ud¥lám
ekat p°i vín¥
co z toho vyplyne
jak máme se dostat dál
❀✷ ❀✹ ❀✺ : v²echno odvolám

✸ : dob°e ud¥lám

✸✎
✁✷✁✹✁✺✎

Byl jsem jen vºdycky hrdej
na to ºe jsem vlastn¥ ²patnej
tak nek°i£ co to cítí²
vºdy´ byl jsi spat°enej
Chce² z pekla pry£
tak slíbí²
❀✷ ❀✹ ❀✺ : cestu ºe nemine²

✸ : tu cestu nemine²

Dnes uº ti holka tykám
bylo ale na £ase
m·ºem tu spolu sed¥t
povídat si o kráse

✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

jak vzít to slovo zpátky má²
Mrtví u Waterloo
smrt m¥li tak tajemnou
vlastnit p°esv¥d£ení
²li by te¤ se mnou
Jen ty d·vod ví²
necht¥la si uº blíº
❀✷ ❀✸ ❀✺ : sedím ve viký°i

✹ : vlastnit p°esv¥d£ení

: kdyº ty si klidn¥ spí²

✷ ❀✹ ❀✺ : ty si tu klidn¥ spí²
✸ : a ty si klidn¥ spí²
Byl jsem jen vºdycky hrdej
❀✷ ❀✸ ❀✺ : na to ºe jsem vlastn¥ ²patnej

✹ : na to jak jsem vlastn¥ ²patnej

✹✎
✁✷✁✸✁✺✎
✷✁✸✁✹✁✺✍
✁✸✍
✁✷✁✹✁✺✍
✹✍
✁✷✁✸✁✺✍

✷ ❀✹ ❀✺ : cestu ºe nemine²
✸ : 2x

✁✷✁✹✁✺②

2x

❀✷ ❀✹ ❀✺ : Ztratit pam¥´ svou...
✸ : Ztratit pam¥´ svou 3x

✦ Budeme se k sob¥ tulit
Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 20.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 7.)
Nesu vám objednávku
sle£no krásn¥ umytá
je zima v autobuse
nikdo ani nedutá

Tak nesem na procházku
svoje t¥la umytá
zas jako na za£átku
nikdo ani nedutá

Toº poj¤te dal²í sle£no
tahle uº se mra£í jen
na svým míst¥ v autobuse
p°ál bych si být spokojen
Neváhejte p°íli² dlouho
abych vám snad neusnul
aº si za£nem spolu tykat
aby pak ná² vztah zhasnul
Budem se k sob¥ tulit tulit tulit 4x

✷✁✹✁✺✍
✁✸✍

jak vzít to slovo zpátky má²

Budem se k sob¥ tulit tulit tulit 4x

Co se to stalo krásko
s tvojí maskou dojemnou
pro£ uº se nevytvá°í
tou chvíle dojemnou

tak nek°i£ co to cítí²
vºdy´ byl jsi spat°enej
Chce² z pekla pry£
tak slíbí²
❀✸ : tu cestu nemine²

Tak uº vím oslovím vás
a´ se t°eba propadnu
jestli jste se neusmála
dala si ruce za hlavu

✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

✦ Co

Bon Pari / Bon Pari
Live Bohuslavice (2001, 3.)

Jsi je²t¥ sama
je²t¥ sama
jsi je²t¥ sama
nebo ne
Jsi je²t¥ panna 3x
nebo ne
Jaký je klima
mezi náma
tady jsi byla
nebo ne
Zamilovaná
nebo sama
zamilovaná
nebo ne
Co se to nám dv¥ma stalo
nás si vzala nás
2x
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✦ David·v hlad III

nebo ne
Co se to nám dv¥ma stalo
nás si vzala nás
nebo ne
co se to nám dv¥ma stalo
nás si vzala nás
nás
Jaký je klima
mezi náma
tady jsi byla
nebo ne
Jsi je²t¥ sama
je²t¥ sama
jsi je²t¥ sama
nebo ne
Co se to nám dv¥ma stalo
nás si vzala nás
nebo ne
3x
Co se to nám dv¥ma stalo
nás si vzala nás

✦ erná kronika
Bon Pari / Bon Pari

Live Bohuslavice (2001, 10.)
Albert Cé zavraºdil matku
oloupil ji o brýle
Dytrich Ef otec t°í d¥ti
spáchal sebevraºdu
Fridrich Há zem°el drogou
byl to student nadaný
A co na to na²i pracující
ti se na to mají dívat?
Dál dál dál
£ekáme dal²í skandál
4x
Albert Cé uº sedí v base
mluví za n¥j Josef Ká
Valter Pé rád státní prachy
n¥kdy je i p·j£uje
A co na to na²i pracující
ti se na to mají dívat?
2x
Dál dál dál
£ekáme dal²í skandál
4x

Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 23.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 2.)
✸ Live (?, 29.)
Stá¬a to je páni síla
??
❀✷ : táºi se zda se v²echno má

✸ : zná uº v²echny moºný fígle

✸✎
✁✷✎

❀✷ : Zná uº v²echny moºný fígle
✸ : Tak jak ud¥lá tyhle fígle

✸✎
✁✷✎

a je mi z toho do plá£e

obelstí m¥ i kdyº mám brýle
Tak na ni koukám má
tak na ni koukám zná
2x
Nemyslete je to t¥ºký
za svou chu´ se nestydím
alkohol po noci t¥ºký
jasnoz°iv¥ uvidím
Nechci a´ to Stá¬a téº ví
má-li o tom pon¥tí
Tak na ni koukám má
tak na ni koukám zná
2x

✦ Dopis z Písku
Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 18.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 5.)
✸ Live (?, 31.)
✹ Live Bohuslavice (2001, 13.)
Název jsem ti dal snadno
vypiju t¥ aº na dno
pojmenuji t¥ Bréca
závidí mi t¥ menza
Má² rtí£ky malinový
noºi£ky sametový
tak vlez si zp¥t do stanu
zastr£ tam i svou hlavu
au Bréco napi² n¥co 2x
£au Bréco napi² n¥co zevnit° 2x
Pojedem spolu k mo°i
pak utoneme v ho°i
maminka uº t¥ volá
má dcerko hola hola
P°ece mi neodjede²
mysl mou nepodepne²
nedej na star²í paní
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a po²li aspo¬ ?? za ní

si zapaluje²

au Bréco napi² n¥co z Písku 4x

Tys ud¥lal haura
na seník ji zve²
tam se se svou láskou
vroucn¥ miluje²

T¥²im se na setkání
na klidný usínání
koupím ti párek s k°enem
hlavn¥ uº p°ije¤ honem

N¥kde ho°í tráva
n¥kde ho°í les
se svou první láskou
pry£ upaluje²

íká² jsme v²ichni stejní
a vy jste neprodejní
jdem jen za jedním cílem
tu hodlá² si ukojit honem

❀✷ ❀✹ : au Bréco napi² n¥co z Písku 4x

❬✸②❪

£au Bréco napi² n¥co

✦ D·chodní v·dce

Sho°ela tráva
uº sho°el i les
ºes odhodil vajgla 2x
mrzí t¥ dodnes

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻②❪

Stane se hospodá°em
mlýn si zakoupí
ble²ky my²ky netopýry
hav¥´ vymýtí

Bon Pari / Bon Pari

Live Bohuslavice (2001, 18.)

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Opat°í si výjimku
✸ : Opat°il si výjimku

✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍

Ned¥lej z prdu komára 2x

ze zákazu vjezdu
mlýnské kolo rozebere
a prodá muzeu

Ví² toho hodn¥ 2x
co je masová turbace 2x

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Obnoví si omítku
✸ : Obnovil si omítku

✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍

✸ : n¥kde v noci o p·lnoci
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : po ºeb°íku lézt
✸ : po ºeb°íku lez

✸✎
✁✷✁✹✁✺✁✻✎
✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍

Chce² bejt d·chodní v·dce 2x
ví² toho hodn¥ 2x

uº ví to celá ves
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : vid¥li ho totiº v£era

Ned¥lej z prdu komára 4x
Chce² bejt d·chodní v·dce
ví² toho hodn¥
co je masová turbace 2x

Pak v²ak jednou ze sch·ze jde
hr·zu uvidí
❀✷ ❀✺ ❀✻ : kohout rudej na st°e²e

Ned¥lej z prdu komára 4x

✦ Hasi£i

✸ ❀✹ : kohout rudý na st°e²e
❀✺ : se krásn¥ uchytí
✸ : krásn¥ uchytí a pak

Jan Suk / Jan Suk

✷
✸
✹
✺
✻

✹ : se krásn¥ uchytí a pak
✷ ❀✻ : jak mu zaho°í

Demo (1984, 13.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 18.)
Live (1985, 2.)
Live (1986, 8.)
Live (?, 22.)
Bon Pari (1993, 11.)

✸ : Sladce voní tráva

Se svou dal²í láskou
lesní cestou jde²
tys ud¥lal haura

✁✸✁✺✍✷✁✻✎
✁✸✁✹✁✺✎

Hasi£i p°ijeli a nem¥li vodu
spáchali stavení velikou ²kodu
2x

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻②❪

sladce voní les
se svou první láskou
opustil jsi ples
Se svou první láskou
lesní cestou jde²
v m¥kkém mechu °íká²
ºe ji miluje²

✸✁✹✍
✁✷✁✺✁✻✍
✷✁✻✎✸✁✹✍
✁✹✁✺✍✷✁✻✎

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻②❪

: D¥da Blaºej povídal to

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : D¥da Blaºej povídal
❀✷ ❀✺ ❀✻ : lajdáci ºe jsou
✸ ❀✹ : ºe lajdáci to jsou

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✍
✸✁✹✍
✁✷✁✺✁✻✍

n¥kdy také provozu
i ²kodu p°inesou

V£era vid¥l v televizi
p°ípad podobný
ve v¥t²ím v²ak udál se tam
❀✷ ❀✺ ❀✻ : no bylo to hrozný

✸ ❀✹ : no bylo to hrozný vºdy´
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✸✁✹✍
✁✷✁✺✁✻✍

Hasi£i p°ijeli a nem¥li vodu
spáchali stavení velikou ²kodu
❀✷ ❀✺ ❀✻ : 4x

✸ ❀✹ : 3x

✸✁✹✎
✁✷✁✺✁✻✎

Dobrý lidi dnes maj
dobrý jídlo mi daj
2x
Dej mi sebe 8x

✸ : Stane se hospodá°em
mlýn si zakoupí
ble²ky my²ky netopýry
hav¥´ vymýtil

Ob¥d uº sn¥d jsem
co kdyº má zbra¬
na výlet lesem
ji zavolám

Opat°il si výjimku
ze zákazu vjezdu
mlýnské kolo rozebral
a prodal muzeu

Jdu na to taktn¥
vºdy´ má zbra¬
°ek jsem to ²patn¥
tak utíkám

Opat°il si výjimku
uº ví to celá ves
vid¥li ho totiº v£era
po ºeb°íku lézt

Vezmu si pásek
a kravatu
a budu chodit
do bufetu
Dobrý knedlík dnes maj
dobrý knedlík mi daj
dobrý knedlík tam maj
dobrý knedlík mi daj

M¥li ho tam velmi
rádi £asto rundu dal
na dolárek nekoukal se
jel tak po°ád dál
Hasi£i p°ijeli a nem¥li vodu
spáchali stavení velikou ²kodu
2x

✦ Hledejte ºenu
Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 16.)
✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 1.)

✦ Horor

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻②❪

Bon Pari / Bon Pari
Live (1986, 9.)

✷ Live (?, 18.)

Za starou zdí
: sedí bába na ...
✷ : stojí barák na spadnutí

Dej mi knedlík 8x

: v ní stará bába
✷ : a v n¥m stará bába
sedí sedí ve sklepení

Stojím ve front¥ do menzy
??
ten velkej výst°ih maj tam vedle
veliký o£i to je sv¥tlo

S nikým se nebaví
a nikomu neotvírá
celou noc nespí
: jen si prachy p°epo£ítá

Kucha°ka mlad²í pomocnice
lístek jí dávám rukou ??

Hrabe hrabe a nic nedá 4x

Dobrý knedlík dnes maj
dobrý knedlík mi daj
2x
Dej mi knedlík 8x
Sedám si proti okýnku
a kdyº se nahne tro²inku
jak se tam dívám zajásám
ºe trochu kulhá omlouvám
Dneska si nechala
podpatek v kanálu
?? sukni
?? personálu

✷ : jenom prachy p°epo£ítá

✷✎
✎
✷✍
✍

✷✍
✍

A já mám hlad
A já mám málo pen¥z
a jsem tak rád
tak beru n·º nerez
P¥kn¥ ho nabrousím
vezmu si rukavice
a pak ho vyzkou²ím
zabiju dv¥ slepice
Hrabe hrabe a nic nedá 4x
Za starou zdí
: stojí bába ve sklepení
a v n¥m krásná kaluº
krve tam p¥kn¥ leºí
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✷②
✷②
✷✎

✷ : stojí barák na spadnutí
a v n¥m stará bába
v kaluºí krve leºí
2x
: Za starou zdí
leºí bába ve sklepení
a kolem ní
kaluº krve
Nemá hrabat bába jedna 4x

✦ Hra

Bon Pari / Bon Pari
Live (1985, 6.)

✎
②
❬✷②❪

p·lno£ní zvony bijou
: kouknu se zda není tam
✷ : chladnou tmou kroky tou
ví² ºe mu neute£u
n¥kdo m¥ stále pozoruje

Pak zavolá 4x
Nena²li jste tady ²pejli
ztratil se mi n¥kde ²íp
2x
D¥ti kolem si hrají dále
na sídli²ti
v trávnících
Pak je z holky krásná dívka
s trochou smutku
ve vo£ích
Touºící po milování
mé ob¥ti
se ob¥tí
Jenºe kolem zu°í válka
blízko b¥ºí milí
ale dí
Snad zavolá 4x
Nena²li jste tady bombu
ztratil jsem tu n¥kde smrt
4x

✦ Identikace

Bon Pari / Bon Pari

②

N¥kdo nás pozoruje
zas okno
Strnule v parku stojim
: uº cejtim jeho dech

✷ : uº cítím jeho dech

✷✍
✍

✷ : n¥kdo m¥ stále pozoruje

✷✎
✎

on je tak hrozn¥ blízko
: uº není cesty zp¥t

Logika mého my²lení my²lení 4x

✦ Jak na to

Na procházce zas
vidím spoustu krás
to vám dím
Malá holka spí
pak se prochází
ne jako stín

✷✎
✎

Bon Pari / Bon Pari
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 14.)

✷ Live (?, 15.)

On lízá zmrzlinu
v£elky lítaj
on p·jde na vojnu
uº ho vítaj
On civil dostane
pije pivo
on práci zastane
je dobrej hoch
On kasu pohlídá
no to se ví
on prachy vybírá
chatu staví
On p·jde za m°íºe
kdo by to °ek
on stá°í doºívá
je na Borech
Je nás tu okolo
jako mrak·
jednoho vyhmátnou
jinej je tabu
N¥kterej ne£eká
neº zubatou
jinej se usmívá
skryt za chatou
: Zapalte si sví£ky v dom¥...

✷ : Zapalte si sví£ky v hlav¥...

Live (1986, 6.)

✷ Live (?, 21.)

N¥kdo nás pozoruje
zas okno otvírám
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✷✍
✍

✦ Jede pán na koni

Ale jak rakev s mrtvým zmizí
s chutí zas do práce 4x

Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 7.)
✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 12.)
✸ Live (1986, 9.)
✹ Live (?, 10.)
✺ Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 12.)
✻ Live Bohuslavice (2001, 2.)
Jede pán na koni
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : je hrozn¥ zpocenej 2x

✺ : je hrozn¥ zpocenej 3x

Pro£ jede na koni
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : pro£ nemá pionýr 2x

✺ : pro£ nemá pionýr 3x

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍
✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍

A tak jedou spolu
nahoru a dolu
2x
Doma vzal pionýr
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : v zatá£ce se zabil 2x

✺ : v zatá£ce se zabil 3x

Nebyl by se zabil
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : kdyby línej nebyl 2x

✺ : kdyby línej nebyl 3x
❀✷ ❀✹ ❀✻ : 2x
✸ ❀✺ : A tak jedou spolu

A my jdem do práce
s chutí zas do práce
2x
I já tam jednou budu
hnít v tý £erný dí°e
2x
Ale vy stejn¥ budete dál
chodit do práce
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : s chutí zas do práce
beze m¥ do práce
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : s chutí zas do práce

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍

✦ Kosmonaut

David kabrada, Jan Suk / Jan Suk

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍
❬✸✁✺✎❪
❬ ✁✷✁✹✁✻✎❪

✺ : Jede pán na koni

Bon Pari (1993, 2.)
Sojuz letí do vesmíru
dobývá nám hv¥zdný sv¥t
z okna kouká kosmonaut
na budoucnost myslí te¤
Prá²ek má
to asi ob¥dvá
prá²ek má
ó to si pochutná

je hrozn¥ zpocenej 3x
Pro£ jede na koni
pro£ nemá pionýr 3x

❬✸②❪

Silný muº
jde nám tu p°íkladem
silný muº
jde p°íkladem

✦ Kone£ná stanice

Sojuz padá v mo°ské vlny
padákem se p°ikrývá
leze z n¥ho kosmonaut
a ²´astn¥ se usmívá

Demo (1984, 10.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 17.)
Live (1986, 5.)
Live (?, 19.)
Bon Pari (1993, 8.)
Live Bohuslavice (2001, 5.)

Zdraví je
kame°e zamává
interview
radostn¥ posílá

Bon Pari / Bon Pari

✷
✸
✹
✺
✻

Ale jen popel uº v truhle tleje

✸ : s chutí zas do práce 2x

nahoru a dolu
2x

A tak jedou spolu
nahoru a dolu
4x

Je²t¥ mu visí parte
na rohu ulice
2x

Je²t¥ si ut°em slzy
kdyº jdeme z kremace
2x

Silný muº
jde nám tu p°íkladem
silný muº
jde p°íkladem
3x
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✸②
✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍

✦ Kovové ty£e

tak uº vím co je láska
dva stíny spletený

Vlastimil Franek / Petr David

2x

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 13.)
✷ Bon Pari (1993, 16.)
✸ Live Bohuslavice (2001, 12.)
Obrovská kovová hala
továrny co vyrábí kovové ty£e
kovové ty£e r·zné délky
r·zné délky kovové ty£e

Live (1985, 8.)

Tys napálila ko°ena
d°ív se mnou jen si chodila
te¤ p·jdu s d¥dou do kina

: Obrovská ºelezná hala

továrny a jeden mladý d¥lník
i on vyrábí kovové ty£e
r·zné délky kovové ty£e
Miluje
miluje
miluje
miluje
miluje
miluje
3x

Uº mívá² lep²í náladu
já najdu sob¥ náhradu
v²ak kdo ud¥lá nádobí
máma ta na nás se zlobí

svoji práci
svoji ºenu
obrovskou tovární halu
svoji práci
svoji ºenu
kovové ty£e

✷ ❀✸ : Obrovská kovová hala

svoji práci
svoji ºenu
obrovskou tovární halu
svoji práci
svoji ºenu
kovové ty£e

✦ Krvavá

Bon Pari / Bon Pari

Demo (1984, 15.)
✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 20.)

The Police / Bon Pari

✷ Live Bohuslavice (2001, 20.)

Obrovská kovová hala
továrny a jeden mladý d¥lník
i on vyrábí kovové ty£e
r·zné délky kovové ty£e
Miluje
miluje
miluje
miluje
miluje
miluje

✦ Mám parohy

Jsi líná 12x

✷✁✸✍
✍

V hospod¥ jí ko°en¥ný
jídlo se stále nem¥ní
vºdy´ na st¥n¥ visí parohy
ve slep¥ do²ly brambory
Jsi líná
tak kdo ud¥lá ??
jsi líná
a´ kucha° uº je spokojen
Jsi líná
vºdy´ potkalas ho za rohem
jsi líná
jede² ra£i aº do Brna
Jsi líná...
: (v pozadí hlas)
Je tady kontrola, policajti, na p·l hodiny se to
p°eru²uje. Je tady hledaná osoba. Sednout na
zem a nep°ebíhat, nehýbat se.
Jsi líná...

✦ Mastí se natírám

Se² bílá jako r·ºe
bílá a studená
tak já t¥ rýpnu noºem
bude² hned £ervená
Popelník plnej krve
slunce co zapadá
brouzdat se v rudý louºi
to m¥ te¤ napadá
Tvý nohy ve£er h°eju
na b°i²e p°ed spaním
jsi mrtvá nebo ºivá?
k tob¥ se nakláním
Rty uº má² rozpraskaný
a copy spletený

Bon Pari / Bon Pari
Live (1986, 8.)

??
to se mi nezamlouvá
kam na n¥ chodí²
co mi to povídá²
A chlapy loví²
nikdo t¥ nepomlouvá
s nima se vodí²
m¥ jenom vydírá²
Jsi tolik hrdá
se mnou uº nepo£ítá²
doma tak tvrdá
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❬✷②❪

m¥ v·bec nevnímá²
Jazyk má² hadí
nikdo t¥ nepomlouvá
te¤ mi to vadí
a ty si uºívá²
Jsi celá zkaºená
já nejsem hotovej
uº dal²í peníze
ze m¥ te¤ netahej
D°ív neº t¥ po ránu
z bytu vyºenu
po ní se podívám
co jsem m¥l za ºenu
Zas n¥co vidim
jak on t¥ vyprovází
ze stolu sklidim
mastí se natírám
Dneska to kon£í
na dno se neprovází
zav°i te¤ zven£í
po tob¥ vytírám
Jsi celá zkaºená
já nejsem hotovej
uº dal²í peníze
ze m¥ te¤ netahej
D°ív neº t¥ po ránu
z bytu vyºenu
kouknu se po schodech
co jsem m¥l za ºenu

Stra²livá bolest
projela t¥lem
n¥co tu bzu£í
uº tady je

✦

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 8.)

✷ Bon Pari (1993, 12.)

V restauraci na nádraºí
dva milenci sami sedí
na hodiny pla²e hledí
p°i tom pijou £ernou kávu
V restauraci na nádraºí
dneska mají velkou sm·lu
kaºdej jede v jinou stranu
na hodiny pla²e hledí
Ti²e sedí pijou kávu
v restauraci na nádraºí
V restauraci na nádraºí
dva milenci sami sedí
na hodiny pla²e hledí
p°i tom pijou £ernou kávu
V restauraci na nádraºí
2x

✦

4x

✦

Na druhém konci hlavy

Bon Pari / Bon Pari
Moucha

Jan Suk / David kabrada

✷
✸
✹
✺

Moºná, ºe to bylo práv¥ tady

Vlastimil Franek / Petr David

Demo (1984, 4.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 24.)
Live (1986, 1.)
Live (?, 1.)
Bon Pari (1993, 10.)

Moucha Tse-tse tse
celá se t°ese
²krábe a kou²e
spavou nemoc nese

Live (1986, 3.)

✷ Live (?, 13.)

A stojím p°ed zrcadlem sám
vlasy mám
na druhý konec hlavy dám
h°eben dám dám
Jen prasklé zrcadlo tu je
na klid snad
: na druhý koleno jsem d°el
ruce m¥l
✷ : p°ed chvílí koleno jsem m¥l
nohy tvé

Spánek nep°ichází
kdyby tu jen byla
moucha Tse-tse tse
ta je v Africe

: Ztratil jsem vlas· padesát
nejsem rád
to s v¥kem m·ºe se snad stát
ale jsem byl sám

Jdu k doktorovi
a doktor vece
na to ti pom·ºe
jen moucha Tse-tse

Te¤ chvíli koleno jsem m¥l
on¥m¥l
pod rukou jsem ho h°ál
ty ses mi smál
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✷②
✷✍
✍
②
❬✷✎❪

❬✷✎❪

Jako by moºná dneska cht¥l
aby m¥l kdyby m¥l
jako Le²ek Semelka
kdyby je m¥l

✷ : Zas v rukou koleno te¤ mám

❬✷✎❪

❬ ✎❪

hlavu mám
k°emenem klouºu po ní sám
klouºu sám

: 2x
Na osobním odd¥lení sedí paní

✷ : Na kádrovém odd¥lení sedí paní

Ztratil jsem vlas· padesát
nejsem rád
uº není kam te¤ pospíchat
pospíchat

: na osobním odd¥lení já jdu za ní

✷ : na kádrovém odd¥lení já jdu za ní
: 4x

✷ : 2x

Kdyby on taky vlasy m¥l
taky by moºná dneska cht¥l
aby m¥l lep²í neº my
docela ple²atej

✷ ❀✸ : Na kádrovém odd¥lení sedí paní
: na osobním odd¥lení já jdu za ní

✷ ❀✸ : na kádrovém odd¥lení já jdu za ní
2x
: Na osobním odd¥lení

✷ ❀✸ : Na kádrovém odd¥lení

jenom jedna paní sedí
: na osobním odd¥lení
✷ ❀✸ : na kádrovém odd¥lení
ºádné ºivé du²e není

: Já jsem jenom mladý d¥lník
a cht¥l bych být silný horník
a proto jdu za tou paní
na osobním odd¥lení
2x
Na osobním odd¥lení
✷ ❀✸ : Na kádrovém odd¥lení
jenom jedna paní sedí
: na osobním odd¥lení
✷ ❀✸ : na kádrovém odd¥lení
ºádné ºivé
: ºádné ºivé du²e není
2x

✷ ❀✸ : Já jsem jenom mladý d¥lník
a cht¥l bych být silný horník
a proto jdu za tou paní
na kádrové odd¥lení
2x

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍
②
✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

: Na osobním odd¥lení

✷ ❀✸ : Na kádrovém odd¥lení

jenom jedna paní sedí
: na osobním odd¥lení
✷ ❀✸ : na kádrovém odd¥lení

❀✷ : ºádné ºivé
✸ : ºádné ºivé du²e není

2x

Na kádrovém odd¥lení
jenom jedna paní sedí
na kádrovém odd¥lení
ºádné ºivé

✦ Na v¥ºi

Jan Suk / Jan Suk

✷✁✸✍
✍
✎
✷✁✸✎
✷✁✸②
❬ ✎❪

❬✸✘❪ ✷✍
✍
✷✍
✍
✷✎
✎

❀✷ : ºádné ºivé du²e není
✸ : ºádné ºivé
❀✷ : 2x

❬✷✁✸②❪

✷✁✸✍
✍

❬✷✁✸✎❪

✷✁✸✍
✍
✸✎
✁✷✎
✸✎

✸ : Na kádrovém odd¥lení sedí paní
na kádrovém odd¥lení já jdu za ní
2x

Demo (1984, 8.)

✷ Live (1986, 7.)
✸ Live (?, 23.)

✸②

✷✁✸✍
✍

jenom jedna paní sedí
: na osobním odd¥lení
✷ ❀✸ : na kádrovém odd¥lení

Bon Pari / Bon Pari

❬ ✎❪

✷ ❀✸ : Na kádrovém odd¥lení

: Na osobním odd¥lení

✦ Na kádrovém odd¥lení
: Na osobním odd¥lení sedí paní

Na kádrovém odd¥lení
jenom jedna paní sedí
na kádrovém odd¥lení
ºádné ºivé du²e není
✷ : 2x

Bon Pari (1993, 6.)
Na v¥ºi co rozráºí mraky 2x
dívám se do hloubky pod sebe
schoulená zimou tam u branky 2x
co n¥kdo co n¥kdo zav°el ji
Na v¥ºi cítí² se bezmocný 2x
nem·ºe² otev°ít dve°e jí
nem·ºe² prolomit zábrany 2x
na schody sem ke mn¥ sem ke mn¥
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❬ ✁✷✘❪

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍
✸✎
✁✷✎
✁✷②
❬ ✁✷②❪

✦ Nejhez£í jsi bez ²at·

Uhni uº se nebo st°elim
co kouká ti to ven
zap°i se t¥lem celým
a p¥kný je m·j den

Jan Suk / Jan Suk
Bon Pari (1993, 7.)

Strkám hlavu do krupice
dám hlavu do krupice 2x
a pak t¥ zast°elim
2x

✷ Live Bohuslavice (2001, 22.)
Asi topi£em se stanu
jdu na topi£ské zkou²ky
rád te¤ bych fakt
v²em °ádn¥ zatopil

❀✷ ❀✹ : Vrah byl dopaden...
✸ : Vrah byl dopaden 3x

Aby net°ásli se tolik
a h°bety narovnali
já fakt bych rád
si taky p°iloºil

Bojím se chodit p¥²ky
nemám na nový boty
tak jezdím na t°íkolce
: a kupuju si b¥ºky

✷ ❀✸ ❀✹ : a pu£uju si b¥ºky

A taky tob¥ moje milá
bych p°etopil tv·j pokoj
rád totiº mám
kdyº ²aty odkládá²

❀✷ ❀✹ : Pak obdivuju p²trosy
pro jejich krásný krky
pro pocit bezpe£í
kdyº strkají je do tmy

I tu poslední z nich nit
do kotle p°iloºím
rád totiº mám
kdyº ²aty postrádá²

✸ : Uhni uº se nebo st°elim

Strkám hlavu do krupice
dám hlavu do krupice 2x
a vrah byl dopaden
❀✷ ❀✹ : 4x

Aspo¬ o ²aty t¥ ºádám
pro udrºení ohn¥
£ím p°ikládat
je citová krize

✸ : 2x

✦ N¥které holky

✦ Nejrad²i mám krupici

Bon Pari / Bon Pari

Bon Pari / Bon Pari

Live Bohuslavice (2001, 7.)

Demo (1984, 5.)
✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 15.)
✸ Live (1986, 4.)
✹ Live (?, 4.)

✷ ❀✹ : a kupuju si b¥ºky

Pak obdivuju p²trosy
pro jejich krásný krky
pro pocit bezpe£í
❀✷ ❀✹ : kdyº strkají je do tmy

✸ : strkají je do tmy

Strkám hlavu do krupice
dám hlavu do krupice 2x
❀✷ ❀✹ : a pak t¥ zast°elim

✸ : a pak se zast°elim
2x

✷✁✸✁✹✍
✍
❬✸✎❪

❬ ✁✷✁✹✎❪

co kouká ti to ven
zap°u se t¥lem celým
a p¥kný je m·j den

Uº vylít jsem od zkou²ek
a vyhasl mi kotel
£ím p°ikládat
je palivová krize

Bojím se chodit p¥²ky
nemám na nový boty
tak jezdím na t°íkolce
❀✸ : a pu£uju si b¥ºky

✸✍
✁✷✁✹✍

N¥které holky
myslí ºe sv¥t je koºí²ek
2x

✷✁✹✍
✁✸✍

✸✍
✁✷✁✹✍

✸✍
✁✷✁✹✍

A pro n¥ na míru
a co ti to ud¥lá
krásn¥ krásn¥ se chv¥la
Kdyº pak spolu jdete
ºebráckou uli£kou aº kamsi na Vít¥znou
Kdyº pak spolu jdete
vrºou ti boty
je to kanonáda
má² celej vesmír
s jednou holkou v n¥m
Aº £ernej v·z jednou odveze
holku co t¥ m¥la ráda
2x
A zase ti ten celej vesmír vezmou 2x
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✸✎
✁✷✁✹✎

✦ Nemelem

✸ ❀✹ ❀✺ : láskou nabitá
❀✷ : rosou prosycená

Bon Pari / Bon Pari

Máme málo £asu
noc je v polo£asu
❀✷ : krásná je moc

Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 13.)
Jako jsi kouzelná
myslím si pouze já
mlyná°ka soused·
chci od ní koupit d·m
Má
má
jak
má

✸ ❀✹ ❀✺ : krátká je moc

Bylas tolik veselá
kdyº ses vysvlékala
pro£ jsi teda zbytek noci
celej proplakala

svá práva
m¥ ráda
ta pára
m¥ ráda

❀✷ : Byla si tak veselá
kdyº ses vysvlékala
te¤ si stra²n¥ smutná
celou noc jsi proplakala

Nemelem...
Utíkám d°ív dom·
mám chu´ zbo°it ten d·m
mlyná°ka soused·
chci od ní koupit ten d·m

Máme málo £asu
noc je v polo£asu
❀✷ : krásná je moc

✸ ❀✹ ❀✺ : krátká je moc

Nemá m¥ ráda
má £istý záda
umýt se mám
²t¥stí neznám

Cht¥las abych potom
ti o lásce povídal
já znud¥ný jsem svoje ruce
z tvýho t¥la dal

To sladké slovo ??
je hebké jako pe°ina
²pína se z rukou odmo£í
dívka mi v náru£ mou sko£í

❀✷ : Budu s tebou ??
máme se mít rad
aº tam budu s tebou
se sám milovat

Jako jsi kouzelná
myslím si pouze já
?? soused·
chci od ní koupit d·m
Má
má
jak
má

Máme málo £asu
noc je v polo£asu
❀✷ : krásná je moc

✸ ❀✹ ❀✺ : krátká je moc

svá práva
m¥ ráda
ta pára
m¥ ráda

Najednou m¥ zamrazí
❀✷ ❀✹ ❀✺ : já jsem pomyslil

✸ : já si pomyslil

❬ ✁✷✎❪

❬✸✁✹✁✺✎❪

✸✁✹✁✺✍
✁✷✍
❬ ✁✷✎❪

❬✸✁✹✁✺✎❪

✸✁✹✁✺✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

Máme málo £asu
noc je v polo£asu
krátká je moc

✦ Noc je krátká

✸ ❀✹ ❀✺ : 2x

Leo² Frank / Petr David
Live (1986, 2.)

✷ Live (?, 14.)
✸ Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia

Máme málo £asu
noc je v polo£asu
krátká je

❬ ✁✷②❪

✦ Nuzák

BLA-BLA plus (1992, 7.)
✹ Bon Pari (1993, 21.)
✺ Live Bohuslavice (2001, 16.)

✸ ❀✹ ❀✺ : lampa rozbitá
❀✷ : lampa rozsvícená

✸✁✹✁✺✍
✁✷✍

tvé srdce jsem první vznítil
a první rozlomil

To sladké slovo ??
je hebké jako pe°ina
²pína se z rukou odmo£í
dívka mi v náru£ mou sko£í
4x

V tvém pokoji na stole

✁✷✎
✸✁✹✁✺✎

Bon Pari / Bon Pari
Live (?, 5.)

✁✷✎
✸✁✹✁✺✎

✷ Live Bohuslavice (2001, 21.)

kolem jenom tichá noc
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: Je²t¥ jó je²t¥...

❬✷②❪

nestal jsem se skoupým

Kdyº sluní£ko zalézá
tak Ká´a volá
na ºidli si odloºí
svý modrý ²ortky

e jsem bez oka
není na nancích zrada
to si myslí jen ta
co nemá prachy ráda

Je²t¥ jó je²t¥...
Na ulici vid¥l jsem
vzal ji dom·
: vid¥la to sousedka
✷ : sousedka si st¥ºuje
dírou skrz okno

✷✎
✎

Rozkousala pol²tá° mi
není potichu
já ne²´astný nem·ºu
a taky v²echno dal

K²anda ta mi praskla
do oka mi mlaskla
4x
❀✷ : Holky mizerný
lásku va²í koupím
jen si nemyslete
nestal jsem se skoupým

e jsem bez oka
není na nancích zrada
to si myslí jen ta
co nemá prachy ráda

Je²t¥ jó je²t¥...
Kdyº sluní£ko vylézá
Ká´a doma
sousedka si st¥ºuje
aby prý sly²ela

K²anda ta mi praskla
do oka mi mlaskla
6x

✦ On lízá zmrzlinu

Je ze m¥ nuzák
spim sladce...

Bon Pari / Bon Pari

✦ Oko

Demo (1984, 12.)

Jan Suk / Jan Suk

✷
✸
✹

On lízá zmrzlinu
?? lítaj
on p·jde na vojnu
uº ho vítaj

Demo (1984, 24.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 3.)
Live (?, 28.)
Bon Pari (1993, 9.)

On civil dostane
pije pivo
on práci zastane
je dobrej rok

ek jsem poprvé
ºe si k²andu koupím
ale v mysli své
nejevím se hloupým

On kasu pohlídá
no to se ví
on prachy vybírá
??

Na svý kalhoty
zánovní ²le p°id¥lám
ale pak uº gesto bezradný
jen ud¥lám...

On p·jde za m°íºe
kdo by to °ek
on stá°í doºívá
??

K²anda ta mi praskla
do oka mi mlaskla
4x
❀✷ ❀✸ : Brzy d·chod mám
peníze má ráda
na tu krátkou chvíli
hledá kamaráda

❬✹✎❪

Je nás tu okolo
jako mrak·
jednoho vyhmátnou
jinej je tabu

B°í²ko kulatý
malý k²andy k tomu
tyhle p°í£iny
m¥ poslali d°ív domu

❬✹✎❪

N¥kterej ne£eká
n¥z zubatou
jinej se usmívá
skryt za chatou

✹:

Holky mizerný
lásku va²í koupím
jen si nemyslete

❬ ✁✷✁✸②❪

❬ ✁✷✁✸✎❪

Zapalte si sví£ky v dom¥...
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❬✸✁✹②❪

✦ Peníze nebudou
Bon Pari / Bon Pari
Live (1986, 1.)

✷ Live (?, 17.)

Ta sle£na Pátá
ve druhém poschodí
já za ní chvátám
zase m¥ nevidí

zuby a nehty schovej
pro svoje d¥ti£ky
Ale to je problém
to je d¥snej problém
nemá² triko
sexy triko
2x

Vylitý 2x
napitý 2x

Kup si sexy triko
kup mi ho
kup si sexy triko
vºdy´ ho má² na sob¥
2x

Zas z dolu fárám
plameny ºaludek
balonek foukám
peníze nebudou

Chce to jen bílý triko
a trochu pr·hledný
aby pod ním víc vynikly
dva £erný ²puntíky

Vylitý 2x
napitý 2x
6x

Ale to je problém
to je d¥snej problém
nemá² triko
sexy triko
2x

Vylitý to jsem dopad 2x
napitý...

✦ Porucha není ve va²í hlav¥
Bon Pari / Bon Pari

Kup si sexy triko
kup mi ho
kup si sexy triko
vºdy´ ho má² na sob¥
2x

✦ P°eru²ení koncertu VB

Demo (1984, 6.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 16.)
✸ Live (1986, 7.)
✹ Live (?, 3.)
Ráno budí perný p°ítel
a k snídani rádio
vokusuju chleba s máslem
a uº je to hotovo
Na ulici plno blázn·
nenajde² tam p°ítele
jen turisti upocený
tvá°í se víc kysele
Omluvte prosím poruchu 4x
2x

- / -

Live (1985, 9.)
(Jan Suk)
Tak a te¤ bych vás poprosil o chvíli klidu, jde
o váºnou v¥c. Prosím vás, v²ichni si sedn¥te, je
tady kontrola, je podez°ení, ºe je tady n¥jaká
hledaná osoba, prosím vás, sedn¥te si na místa
a v klidu vy£kejte.
(Po°adatel)
A nep°ebíhat z místa na místo, sednout.

✦ Slunce pod okapem

Pozor vysoké nap¥tí 2x
pozor velmi vysoké nap¥tí
pozor nejvy²²í nap¥tí
Omluvte prosím poruchu...

✦ Pro v²echny £árky sv¥ta
Bon Pari / Bon Pari
Live (?, 12.)
Tak ukaº £árko moje
vnady a noºi£ky

Jan Suk / Jan Suk
Demo (1984, 19.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 25.)
✸ Live (1985, 10.)
✹ Bon Pari (1993, 1.)
✸ : (v první sloce je p°erývaný zp¥v po p°ed❬ ✁✷✁✹②❪
chozí p°estávce)
Ve ²kolní lavici
tvá°í proti slunci
ve£er za rohem
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❀✷ ❀✹ : venku pak ústy
✸ : venku pak ústy...
Ve ²kolní lavici
tvá°í proti slunci
ve£er za rohem
venku pak ústy

✸✍
✁✷✁✹✍
❬ ✁✷✁✹②❪

✸ : sem tady bláznivá...
2x
: Sem tady dádydá 2x
sem tady dádydý 2x
sem tady dádydá
sem tady bláznivá
sem tady dádydý 2x

Nechci tvé t¥lo
chci tvé ruce
4x

Stando 3x
❀✷ ❀✸ : sta£í

✹ : platí

Krá£íme pozadu
a do kopce
nad krabi£kou na slzy
aby byly pro m¥

✹ : ºe je jedno

✷ ❀✹ : sem tady bláznivá
sem tady dádydý...

Zm¥°ím vlhkost vzduchu
a nasadím si paruku
ochranu proti de²ti gest
která m¥ bolí

Klasické výroky
zebou jak prasklá struna
o níº ti povídám
❀✷ ❀✸ : ºe je jen jedna

✷ ❀✹ : Sem tady dádydá...
✸ : Sem tady dádydá 2x

: pat°í² rovnou do análu 2x

✷ ❀✸ ❀✹ : pat°í² rovnou do kanálu 2x
❀✷ ❀✹ : 3x
✸ : 2x
2x

✹✎
✁✷✁✸✎

❀✷ ❀✹ : 3x
✸ : Sem tady dádydá 2x

✷✁✹✍
✸②
✸✍
✷✁✹✍
✷✁✹②
❬✷✁✸✁✹✎❪

✹✎
✁✷✁✸✎
✷✁✸✁✹✍
✍
✸✎
✁✷✁✹✎
❬ ✁✷✁✹✎❪
❬✸✎❪
❬ ✁✷✁✹✎❪

sem tady bláznivá...

Nechci tvé t¥lo
chci tvé ruce...

❀✷ ❀✹ : Stando 4x

✦ Snad ti jednou n¥kdo °ekl

✦ Sv¥domí

Vlastimil Franek / Petr David

Jan Suk / Jan Suk

Bon Pari (1993, 4.)

Bon Pari (1993, 17.)

Ne£ekej ºe p°ijde zas
£as kterej byl kdysi v nás
mo°e v¥£ných vzpomínek
rozdrobených na písek

Vlezlo mi do ucha
mé ²patné sv¥domí
bu²í do bubínku
a tahá za t°mínek

Snad ti jednou n¥kdo °ek
co je mít a co drºet
katapulty potlesk·
posvítí ti na cestu

A vrtá vrtá dál
prej tomu rozumí
co ºe jsem vlastn¥ byl
a z koho jsem se zblil

Snad ti jednou n¥kdo °ek 2x
co je mít a co drºet...

Se v²ema zm¥nama
dalo se po£ítat
se ziskem podnikat
zmejlená neplatí

✦ Standa

Te¤ jen si nahrabat
tak jako ostatní
hlavn¥ a´ z toho se ti
nezvedne ºaludek

Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 11.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 9.)
✸ Live (1986, 11.)
✹ Live (?, 6.)
❀✷ ❀✹ : Pro£ je vás dívky mé milion
báje£ný nádherný milion
2x

❬ ✎❪ ✸✍

❬✸②❪ ❬✸✎❪

A v²ichni podlehneme nerovnému boji
a v²ichni podlehnem
2x
Kdyº ucho podlehlo
nerovnému boji
zcela jsem ohluchl
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❬✸✎❪

na levou stranu
V dob¥ kdyº s Me£iarem
zmizel i pobo£ník
vºdy´ dobrý holubi
se vºdycky vracejí
Te¤ uº m¥ nehon¥j
po polích s Antonem
te¤ uº m¥ vyslýchá
jen vlastní sv¥domí
A ²lapu na hlavu
stéblo nemá cenu
hlavn¥ a´ z toho se ti
nezvedne ºaludek
A v²ichni podlehneme nerovnému boji
a v²ichni podlehnem
4x
(prolínáno s p°edchozím refrénem)
Zívání nad £eským osudem
zívání byli jsme nebudem

✦ t¥tka
- / -

Live (1985, 11.)
Koupil jsem si ²t¥tku
°ekla mi m·j d¥dku
p·jdem ??
chci si píglovat
Vzala jsem ra£i bicí
mají název krycí
Tama Superstar
je to suprstar
Ale p°i²el pak muº...

Prachy ti vrátim
sebe si beru 2x
Tak a´ ti slouºí
jinejm se zase pu£ovat
tak a´ ti slouºí
3x
Tak a´ ti slouºí

✦ To má² za to

Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 17.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 4.)
✸ Live (?, 30.)
Já koupil jsem si kolo
a na v²echno zapomn¥l
nev¥d¥l jsem kdo s koho
ani ?? neum¥l
T°e²n¥ sob¥ natrhá
posadil se p°ed branku
ostrý pohledy vrhá
m¥l to v²echno na háku
Má² v²echno spo£ítaný
sv¥t ti jde k svých
m°íºe mu byly malý
cizí smích
No£ní jízdy neskon£ený
závory
nepla£ holka nena°íkej
ml£ky sní
Jenom kdybych trochu moh
slzy bych ti vylíval
byl bych zase hodnej hoch
kamínky zp¥t naskládal

✦ Tak a´ ti slouºí

Sednout já ji nepustím
p°íli² stará na to je
tob¥ klidn¥ odpustím
po£átek pak nastane

Bon Pari (1993, 20.)

Má² v²echno spo£ítaný
sv¥t ti jde k svých
m°íºe mu byly malý
cizí smích

Jan Suk / Jan Suk

Sv¥tový volby královny krásy
naho°e bez hlavy
vyhrála by si nejenom auto
a taky chlapi starý
Nem·ºe² nem·ºe² na m¥ tak vejrat
tim houby zm·ºe²
2x

No£ní jízdy neskon£ený
závory
nepla£ holka nena°íkej
ml£ky sní

Ty tvoje drápy zaseklý v du²i
no s tim se t¥ºko lou£ím
a prázdná postel jen s tvojim prádlem
na to ti t¥ºko sko£ím
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✦
✷
✸
✹
✺

Jan Suk / Jan Suk

: V ulicích jde² kroutí² davem
nevozí² se ve svý ká°e
co chce² je²t¥ m·ºu jít ven
saunovat se v tý pá°e

Demo (1984, 1.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 23.)
Live (1985, 7.)
Live (?, 25.)
Bon Pari (1993, 18.)

❀✷ : Poznal jsem t¥ jsi sa¬ divá
saje² krev mi polehou£ku
: co chce² je²t¥ co mi zbývá
odejít potichou£ku

Uº m¥ to zase vzalo

✺ : Nestýskám si je tma tmoucí

po²eptám ti potichou£ku

❬✺✎❪

✺ : Poznal jsem t¥ jsi sa¬ divá

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

✸✍
✁✷✁✹✍

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

Va²ku, nepij pivo

David kabrada, Jan Suk / David kabrada

❬✺✎❪
✷
✸
✹
✺
✻

Demo (1984, 3.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 6.)
Live (1986, 4.)
Live (?, 20.)
Bon Pari (1993, 13.)
Live Bohuslavice (2001, 9.)

Je ned¥le a v²ichni jdou na kut¥
na kut¥
jsou znaveni tou leností sobotní
jen Va²ek ne 2x
Va²ek pije pivo
kdyº on ho má tak rád 2x
Va²ku nepij pivo
nebude ti dob°e
Va²ku nepij pivo
kup si rad²i limo

Já mám záda bolavý
a jen tak se mi neohýbaj
2x
já tu rad²i honim mejdlo
ve van¥

❬ ✁✷✎❪

lístek svýho kalendá°e
kdyº m¥ nechce² hlavou pohni
podívám se pak do sná°e

p°ipravuju zorni£ky
v²t¥puju si zku²enosti
do svý mali£ký hlavi£ky

myslíte si ºe jsem blázen
ºe se na vás klidn¥ dívám
nechci lehnout si tu na zem

✦

Spát se nemá to se platí
zaspává² si totiº ºivot
co chce² je²t¥ lezu z gatí
nechci totiº ºádnou milost

✷ : Nestýskám si je tma tmoucí

❬ ✁✷✁✹✁✺✎❪

Já mám záda bolavý
a jen tak se mi neohýbaj
2x
já mám záda bolavý

saje² krev mi polehou£ku
co chce² je²t¥ co mi zbývá
odejít potichou£ku

✸ ❀✹ ❀✺ : Kdyº m¥ nechce² tak si trhni

❬ ✁✷✁✸✎❪

zaspává² si totiº ºivot
co chce² je²t¥ lezu z gatí
nechci totiº ºádnou milost

✸ : Nechcete m¥ pochopit te¤

Já mám záda bolavý
a jen tak se mi neohýbaj
2x
já tu rad²i honim mejdlo
ve van¥

✸ : co chce² je²t¥ m·ºu jít ven
❀✷ ❀✸ ❀✹ : saunovat se v tý pá°e

✷②
✷✎
✎
②

✹ ❀✺ : Spát se nemá to se platí

p°ipravuji zorni£ky
v jemný krátký eleganci
tvý malinký hlavi£ky

❀✷ ❀✸ ❀✹ : V ulicích jde² proudí² davem
nevozí² se ve svý ká°e
❀✷ ❀✹ : je to lep²í m·ºe² jít ven

❬✸✁✹✁✺✎❪

✷ : na m¥ nemá² nemocný jsem

Kdyº m¥ nechce² tak si trhni
lístek svýho kalendá°e
kdyº m¥ nechce² hlavou pohni
podívám se pak do sná°e

❀✷ ❀✸ ❀✹ : Nechcete m¥ pochopit te¤
myslíte si ºe jsem blázen
ºe se na vás divn¥ dívám
nechci lehnout si tu na zem

❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪

Va²ku co to d¥lá²
ºe m¥ rád nemá²
láska není pivo
Va²ku ty jsi mimo
Je pond¥lí a v²ichni jdou do práce
do práce
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : jsou na²tvaný ºe musí zase d¥lat

❬ ✁✸✁✹✁✺✎❪

✸ : jsou na²tváni ºe musí zase d¥lat
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : jen Va²ek ne 2x
✹ : Jen Va²ek ne 2x
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Va²ka bolí hlava

je to z p°emíry piva
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✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍
✹②

❬✸✎❪ ✁✷✁✺✁✻②

které v£era vypil

✸ : Va²ka bolí hlava

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✎❪

on si nedá °íct 2x

✷ : Jdu spát v p·l osmé
t¥²ím se na ráno
pojedu na kole
na novém je moje
ráno vyjedu ven
na kole £erveném

Va²ku nepij pivo
nebude ti dob°e
Va²ku nepij pivo
kup si rad²i limo
Va²ku co to d¥lá²
ºe m¥ rád nemá²
láska není pivo
Va²ku ty jsi mimo

Velocipéd ukradli mi
velocipéd za prst· p¥t...

Je pátek a v²ichni jdou z práce
z práce
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : jsou veselí vºdy´ pen¥z bude balík ✸✍

✸ : jsou veselí pen¥z bude balík
jen Va²ek ne 2x
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Va²ek pije pivo

Velocipéd ukradli mi
velocipéd za prst· p¥t
3x

Panká£i jdou 2x
disko disko zbijou...

✦

✁✷✁✹✁✺✁✻✍
❬✸✎❪

kdyº on si nedá °íct 2x

✸ : Va²ek pije pivo

Ve vokn¥ te¤ tu sama nesmí² stát
bu¤ ticho já se budu nahrávat
hlídej si boty a´ jsou furt nový
kalhoty nenos tyhle d¥raví

Va²ku nepij pivo
nebude ti dob°e
Va²ku nepij pivo
kup si rad²i limo

Jsi holka velká tak se za £as vra´
a´ nemusím tu na t¥ vzpomínat
tak je²t¥ hrajou ti ty Bon Pari
tak vypni to a´ nemá² vopary

Va²ku co to d¥lá²
ºe m¥ rád nemá²
láska není pivo
Va²ku ty jsi mimo

Co si to dovoluje² poslouchat 4x
Má² vo£i velký tak se podívej
a s klukama si nic neza£ínej
??
vºdy´ pro vás je jenom smutná zv¥st

Velocipéd

Bon Pari / Bon Pari

Sv¥domí jejich to je d¥raví
a ?? to je nebaví
?? zap·j£ím ti kazety
a ty je poslouchá² te¤ u tety

Live (?, 24.)

✷ Live Bohuslavice (2001, 23.)
Jdu spát v p·l osmé
t¥²ím se na ráno
pojedu na kole
na novém je moje
ráno vyjedu ven
na kole £erveném

Co si to dovoluje² poslouchat 8x

✦

V²ude dob°e, doma nejlépe

Bon Pari / Bon Pari

Velocipéd kolo nové
velocipéd za prst· p¥t
3x
Vidím uº na dálku
svou krásnou Miládku
svezu ji na kole
je ráda je moje
: ráno vyjedu ven
kolo si odloºím
✷ : ruku ji podrºím

Live (1985, 3.)

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✎❪

on ho má tak rád 2x

✦

Vopary

Bon Pari / Bon Pari

Live (1985, 5.)

✷ Live (1986, 10.)
✸ Live (?, 26.)
✹ Live Bohuslavice (2001, 19.)
✷②
②

Ta zima mizerná
kdyº nejde má milá
to sedím doma sám
i knihu bych moh psát
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❬ ②❪

❬ ②❪

❀✷ ❀✸ : Tak ji zavolám
✹ : Te¤ ji zavolám

✹✍
✁✷✁✸✍

a rychle zav¥sím
a jak si z holky st°ílím
zimu necítím

❀✷ ❀✹ : Jaro léto podzim zima
sedím doma je mi príma
❀✷ : 2x
✹ : jaro léto podzim zima
sedím doma je mi hej
Sly²ím její hlas
tak co mám na to °íct
v pokoji si zpívám
zimu necítím

✸ : Hloºek Gottwald Drobný Zíma

❬✸✎❪
✹✎
✁✷✎
✁✷②

Jeden ve£er jdu ven
to hrajou zrovna pop
: v pokoji tam stojí²

✷ ❀✸ : ty na rohu tam stojí²
✹ : za rohem tam stojí²
❀✹ : a chce² toho zas moc
✷ ❀✸ : a chce² toho tak moc
✹ : na m¥

Jaro léto podzim zima
: sedím doma je mi príma...

✸ ❀✹ : sedím doma je mi príma
✷ : Gotwald Drobný je mi zima
✸ ❀✹ : jaro léto podzim zima
sedím doma je mi hej...

✷ : Hloºek Gotwald Drobný Zíma
Hloºek Gotwald je mi zima
Hloºek Gotwald Drobný Zíma
poslouchám je je mi príma...

✦

Live (1986, 6.)

: Ra£i mi zavolej 4x

✷ ❀✸ ❀✹ : Ra£i mi zavolej 3x

bude to...

✦

Z rána

Jan Suk / Jan Suk
Demo (1984, 25.)

❬ ✁✷✁✹✎❪ ❬✷✘❪

✷ Live (?, 16.)
✸ Bon Pari (1993, 22.)
Z rána jsem vid¥l Bivoje...

✦

❬✷✁✹②❪ ❬✹✎❪

Zaho¤te disko

Bon Pari / Bon Pari
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 10.)

✷✁✸✁✹✍
✁✹✍
✁✷✁✸✍
✷✁✸✍
✁✹✍
✁✷✁✸②
✷✎✸✁✹✍
✍✷②
✎✸✁✹✍
②✷✍
②✷✎
✸✁✹✎
✁✸✁✹②
❬ ✁✹②❪ ❬✸✘❪

Vyru²ila jsi m¥, kdyº jsem se myl

Jan Suk / Petr David

Cht¥l sem t¥ poprosit
p°í²t¥ to ned¥lej
má² p°ece telefon
ra£i mi zavolej

❬ ✁✸✎❪ ❬✷②❪

poslouchám je je mi príma
Hloºek Gottwald Drobný Zíma
poslouchám je je mi hej

❀✸ : Sly²ím její hlas
no co mám na to °íct
v pokoji si zpívám
zimu necítím

z p°íjemných chvil 2x

Disko to je hit doby
kdo ho nemá ten se zlobí
jenom disko musí² mít
pak m·ºe² s holkou vyjít
Sehnal jsem triko Ratata
je na n¥m hlava chlupatá
na ulici vyrazím
ºe si holky seºenu
Na ulici frmol hrozný
v²echny holky jsou zadaný
vod¥j je diskomani
jsou to tyg°i malajský
Pozd¥ jsem p°i²el papapá
tak uº se v·bec nechytám
p°inesl mi samou sm·lu
tenhle hroznej diskoman
Rozhod jsem se co ud¥lám
vlnu uº dlouho doma mám
svetr sob¥ upletu
a pak do n¥j zalezu
A disko triko zahodím
a disko disko zahodím 2x
a holky si namluvim

✷ Live (?, 2.)
✸ Bon Pari (1993, 3.)
✹ Live Bohuslavice (2001, 14.)
Vyru²ila si m¥
kdyº jsem se myl 2x
Vyru²ila si m¥
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✷✁✸✁✹✍
✍

✦ Zapome¬

✦ Zase mi leze²
Jan Suk / Jan Suk

Bon Pari / Bon Pari

Bon Pari (1993, 15.)

Live Bohuslavice (2001, 17.)

✷ Live Bohuslavice (2001, 11.)
✸ Live Bohuslavice (2001, 15.)

Otev°ená celá
p°esto nejsi blízko
zrzavá nebo £erná
v p°elivu to není
vzru²uje t¥ samota
rychlé ruky tvé

Uº zase mi leze² do písni£ek 2x
já jen sedim nechápav¥ zírám
na ko²ili °asu z tvých ví£ek
uº zase mi leze² do písni£ek
je trochu vlhká na ko²ili drºí

Líbej zapome¬ zapome¬
líbej nevolej nevolej
lízej zapome¬ zapome¬

A £ím víc blbnu
tím mí¬ t¥ mám
2x

Nikdy nejsem sám
tak jak te¤ s tebou
drºím tvé t¥lo pevn¥
a´ strne krásou
poslední sbohem dávám
samot¥ rychlé ruky tvé

Kéº slova tvá by naplnily £iny
a´ zachová se pro tuhle chvíli
nalepená °asa na ko²ili
uº zase mi leze² do písni£ek 2x
já jen sedim nechápav¥ zírám

Líbej zapome¬ zapome¬
líbej nevolej nevolej
lízej zapome¬ zapome¬

A £ím víc blbnu
tím mí¬ t¥ mám
2x

✦ Zelí

2x
Líbej zapome¬ zapome¬
líbej nevolej nevolej
lízej zapome¬ zapome¬

Bon Pari / Bon Pari
Demo (1984, 21.)

✷ Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 8.)

✦ Zase je tu zima

Aº zahrádku zaleju si zajásám
kozi£ky podojím a p·jdu k vám
musím pak rychle dom·
prasátk·m naºrat dám
listí spadlý dol·
do hrnce nastrkám

Bon Pari / Bon Pari
Live (1986, 3.)

✷ Live (?, 7.)
✸ Live Bohuslavice (2001, 8.)

Pak zelí hlávkový si nasbírám
od statku neute£u a£ pospíchám
podívám se na slepice
vají£ka dám do £epice

Snad nebude² se na m¥ zlobit
ºe ti tak rychle usínám
to m·ºe za to divnej pocit
n¥kde být a nebýt sám

Mám dojem ºe m¥ to zelí drºí 4x

Kolem beton sklo a teplo
nikde nikdo jenom já
ani nebe ani peklo
hranici tu ned¥lá

Kdyº hn·j si láskypln¥ vykydám
a sednu do kodovky jedu k vám
kdyº jsem zas o samot¥
musím pak utéci
zad¥lat díru v plot¥
montérky p°evléci

Zas pevn¥ moji ruku tiskne²
zdá se ti tak studená
te¤ uº ví² jak hrozn¥ trpím
kdyº pomalu procitám

Pak zelí hlávkový si nasbírám
jak rád sv·j statek mám ti povídám
co m¥ to te¤ ve kodovce
p°i jízd¥ p°ekáºí

Snad nebude² se na m¥ zlobit
ºe ti tak rychle usínám
to m·ºe za to divnej pocit
n¥kde být a nebýt sám

✸ : Zase je tu zima...

❬ ✁✷②❪

Mám dojem ºe m¥ to zelí drºí 8x
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✦ Zmatek v du²i

✦ Zvuky za st¥nou

Jan Suk / Jan Suk

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Bon Pari / Bon Pari
Live Bohuslavice (2001, 6.)

Demo (1984, 2.)
Tenkrát na zábav¥ (1982 - 1986, 22.)
Live (1985, 1.)
Live (1986, 5.)
Live (?, 11.)
Bon Pari (1993, 14.)
Live Bohuslavice (2001, 1.)

Biologicky m¥ zajímá
co je to zívání
antipaticky t¥ objímám
❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : sp¥chám na svítání

Váºn¥ normální nejsem
ucho na st¥n¥ mám
vnímám podivný zvuky
skrz beton lezou sem k nám

✷✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✍

✷ : £ekám na svítání

Mechanicky slova vypou²tím
dívám se na pejsky
sebekriticky se p°iznávám
ach je mi nehezky

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : Láska je bez lásky
líbáme na páse
2x
✸ : Láska je bez lásky 2x

❬✸✎❪

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

❀✷ ❀✸ : A d¥da dívá se 4x
✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : A d¥da dívá se 3x

✹✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✁✼✎

✹ : 3x

❬ ✁✷✁✸✁✺✁✻✁✼②❪

Ironie zamíchá nám
p°edsevzetí dokola
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : na perón¥ vyhrává

✸ : na nádraºí vyhrává

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼✍
✹✁✺✁✻✍
✁✷✁✸✁✼✍

✸✎
✁✷✁✹✁✺✁✻✁✼✎

bez nástroj· kapela

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : Láska je bez lásky

❬✸✎❪

líbáme na páse
2x

✸ : Láska je bez lásky 2x
A d¥da dívá se 3x
Snídám housku
a zubní pastu Fluoru...

Mluv¥j o sm¥ru jiném
ty ruce pak si ma£kaj
na kalhotech sloºim svý puky
a spát vstáváme v p¥t
??

Dr. Max
38 písní
And¥lé
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Asijská ch°ipka
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Být mýdlem...
(Dr. Max / Du²an Hejbal)

Jede jede trpaslík
nedo²lápne na pedál
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ : strejda chvátá na rychlík

✺ : jó strejda chvátá na rychlík
❀✷ ❀✸ ❀✼ : co stojí stojí po°ád dál
✹ ❀✺ ❀✻ : ten stojí stojí po°ád dál

Jiný lezou sem zvuky
tak tohle fakt tohle pro m¥ neni
sklenky kdyº naleje pivo
v rukách d¥tskejch praskaj

✹✁✺✁✻✁✼✍
✁✷✁✸✍

Snídám housku
a zubní pastu Fluoru
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : 4x

Já ji snídám
je dobrá

Panel net¥sní zvuky
tohle pro m¥ neni
??
v rukách d¥tskejch praskaj

Co ty jsi za£
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Discoshow pro pokro£ilé
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Doba bakelitová
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Dopisy v láhvích
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Hlavou dolu
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Homo veget
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Já a já
(Dr. Max / Du²an Hejbal)

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

Já uº to vzdávám
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Jak se má²
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Jen blbni
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
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Du²evní hrob

Království nudy
(Dr. Max / Du²an Hejbal)

18 písní

M¥sto ztracených
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
M·j horor a já
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Nazpátek
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Nejsi sám
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Nostalgie
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Nultý den
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
O most¥ a hostech
(Dr. Max / Pavel Holý)
Plá£
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Ples loutek
(Dr. Max / -)
P·lno£ní velkom¥sto
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Rád t¥ vidím
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Salto mortale
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Seladón z podkroví
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Sv¥t loutek
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Tak jedou páni
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
To ty p°ece nejsi
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Ty neví²
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Va²e t¥lo ... ulet¥lo
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Ve stínu pomníku
(Dr. Max / Du²an Hejbal)

.........
(Jan Hedl, Martin N¥mec / -)

♠

Balada
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

ty°i zahrady
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Hlída£
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Hospodským v¥trákem (Nenápadné povstání) ♠
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)
H°bitov chudých ps· a ko£ek
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Minerálky
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Národní obrození
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Overtura
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Overtura II
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Pes zlo£inec
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

P°edv¥ký zahrady
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Spálenej fe²ák (Schumi-Shu)
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Svítící o£i
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Telefon kostely cokoliv
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Tule¬
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Za málo pen¥z
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

2 ♠

Zpov¥¤ ²ikovného gau£íka
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

✦

Vlci
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Zahradní slavnost
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Za²lá sláva
(Daniel ustr / Du²an Hejbal)

.........

Jan Hedl, Martin N¥mec / Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 16.)

(instrumentální)

Zbab¥lost a strach má krycí jméno já
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
Zrcadla
(Dr. Max / Du²an Hejbal)
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✦ Balada

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 19.)

Tak pozor v£era jsem to £ist¥ povlíkal
a nerad bych se s tim
zase zejtra potýkal
tu pajsku najde² ráno na stole
a pozor hned vedle visí
má sluºební pistole
Já vim ºe to není zrovna moc
povaº ale kde jsi dneska
mohla trávit noc
vºdy´ nejse² nejmlad²í
a zákon p°íslu²nej zná²
jsi ná² £lov¥k
a zákon je taky ná²
A stejn¥ si °íkám
ºe se nestydí²
holka ne²´astná
vºdy´ se skoro nevyspí²
A jen si nemysli
ºe to je jen ¬ákej ²pás
p°ál bych ti vid¥t ten ??
kterej z toho má²
kdyº nenarazí² na chlapa
jako jsem já
Co jsem u bezpe£nosti
a ºe uº je to pár let
je²t¥ nikdy podlejzt zákon jsem nedoved
a i dneska
kdyº jsem ke ?? ²el
ºádnej takovejhle názor jsem nem¥l
Ale to ví² stará ?? up°ímn¥
a £lov¥ku se nechce
do vychladlý kuchyn¥
a vod p°ipálenýho le£a
do prázdný postele
a tak se nedá nic d¥lat
dneska visej paragrafy na st¥n¥
Ráno se sebere²
a uº t¥ nechci ani vid¥t
a pamatuj p°í²t¥
by to bylo draº²í kot¥
a te¤ uº poj¤
to ví² mám po robot¥
a moºná ºe chvíli potrvá
tahle nátura ta uº je taková

✦ ty°i zahrady
Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl

ty°i malý motyky
sedí ??
£ty°i malý vomyly
v kli£kách zákona
ty°i malý náhody
£ty°i malý nehody
£ty°i malý lopaty v p°ítmí záhona
£ty°i malý ??
Petrºel brambory
ty°i malý lopaty
v p°ítmí záhona
£ty°i malý vomyly
v kli£kách zákona
Sundej ze zdi ??
a postav se tam sám
ty°i malý vomyly
brambory a petrºel
celer a salát
ty°i malý lopaty
v p°ítmí záhona
£ty°i malý motyky
v kli£kách zákona

✦ Hlída£

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 13.)

Jen p°es mou mrtvolu
pomyslel si hlída£
aby v té chvíli uº
na chladném betonu
2x
V tu chvíli termoska je bez pána
krev s kafem v hnusný sm¥sici
zít°ej²í £tvrtá nebude jiº vybrána
²patn¥ jsi hlídal ºlutej m¥síci
Postar²í poctivec
s´at s mírným údivem
p·l lebky rozmlouvá
s de²tivým chodníkem
2x
A lekce je uº celkem dobrána
poslední stránky v edici
zbyte£n¥ po£íná si psí máma
kdyº líºe vlhkou £epici
Úplatek hrobník·m
za hladký spu²t¥ní
série výslech·
a vdovy kvílení
2x

Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 3.)
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Dál nocí fabrika je hlídána
lucerny ti²e nesvítí
autobus venku zab°ed do bláta
za klení t¥ch co cestují

✦

Hospodským v¥trákem (Nenápadné povstání)

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 6.)

do hrdel ºíznivýho chóru
Kaºdej den za noci i za svítání
myslim na ty a²ky bez ustání
kde bych já ¬ákou z nich ukradl
abych se ve svý bíd¥ zmohl
Kde za noci i za svítání
tryská z hloubi zem¥ voda minerální
A kolem sedmý p°ichází Johny Heml
aby pár t¥ch lahví s sebou svezl
po prknech nahoru a dolu
do hrdel ºíznivýho chóru

Plynovým ho°ákem
hospodským v¥trákem
v£era na poledne
°ek jsem ºe se zvedne

Marnej pohled z okna ven
po kaºdý stejn¥ smutnej sen
??

Nenápadný povstání
k n¥muº zvony vyzvání
nenápadný vyzván¥ní
na kuchy¬ský nádobí

Kaºdej den za noci i za svítání
tryská z hloubi zem¥ pramen minerální

Plynovým ho°ákem
hospodským v¥trákem
v£era na poledne
°ek jsem ºe se zvedne

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl

Nenápadný povstání
k n¥muº ti²e vyzvání
kuchy¬ský nádobí

✦

H°bitov chudých ps· a ko£ek

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 14.)

Na h°bitov¥ chudých ps· a ko£ek
vycpaný hlavy na pomnících
nikdy jsem netu²il kolik plá£e
je²t¥ zbývá v nebesích

✦

Minerálky

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 17.)

Kaºdej den za noci i za svítání
tryská z hloubi zem¥ voda minerální
kaºdej den za noci i za svítání
padaj do a²ek bubliny minerální
Pasák ?? a z plechu
plnej sklad aº po st°echu
které za noci i za svítání
tryská ze zem¥ pramen minerální
Kolem sedmý p°ichází Johny Heml
aby pár t¥ch a²ek s sebou svezl
po prknech nahoru a dolu

✦

Národní obrození

Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 18.)
A na Vald²tejnský jízdárn¥
chod¥j kon¥ po st¥n¥
a d¥laj to co kon¥ d¥lají
serou na to za mlada
ty hovna skrývaj rámama
a je z toho výstava
Aº jednou budu mít volnej den
zajedu do papírnickýho k²eftu
aº jednou budu mít volnej den
sko£ím si do Platejzu
nakoupim si sra£ky ??
a plátna a ²t¥tky k tvo°ení
Aº jednou budu mít volnej den
ud¥lám vobraz
aº jednou budu mít volnej den
nahodím scénu d¥lník·
jak táhnou raním spojem od KD
ke svejm mu£enlivejm soustruh·m
Aº jednou budu mít volnej den
nahodim vobraz bez rámu
aº jednou budu mít volnej den
ud¥lám Vyso£anskou vejstavu
aº jednou budu mít volnej den
ud¥lám nápor na Vald²tejnskou jízdárnu
aº jednou budu mít volnej den
tak se s tím kum²tem srát nebudu
Aº jednou budu mít volnej den
stavim se v papírnictví
aº jednou budu mít volnej den
koupim a uº nic víc
²t¥tce plátna sra£ky k tvo°ení
od toho dne bude národní obrození
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✦

P°ede mnou tma
a najednou je to hned
2x

Overtura

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 1.)

Tak, jestli si myslíte, ºe jste chytrý. Tak nejste
tak chytrý jak jste zoufalý. A jestli m¥ nemáte
rádi, tak m¥ budete muset mít rádi.

✦

A£koli jsem se otce
i matky ptal
nikdo p°esn¥ neví
kdo je zavolal

✦

Overtura II

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl

Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 4.)

Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 8.)
ekn¥te mi, v £em spat°ujete smysl svého hudebního snaºení? To není ºádné hudební snaºení.
Co byste mohl °íci o skupin¥ Du²evní hrob? Je
chytrá a hezká. Co si myslíte o nové vln¥? P¥kná.
eho si v hudb¥ nejvíc váºíte? len· pop fanklubu Du²evního hrobu. Co vás vedlo k názvu
va²eho nového alba Za málo pen¥z?

✦

Pes zlo£inec

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 11.)

Za málo pen¥z
je to v²echno
co m·ºe² chtít 2x

Ve v²elijakejch zahradách
a skute£nejch ??
s kytarou bez hlavy
polibkem múz
jsem tvá nad¥je na pouti
jsem z hv¥zd co hasnou ti
V ?? odpadk·
v nemocnici zárodk·
který p°i svý sm·le
nedo£kaj se chvíle
vlídnýmu dejchání
a slunce vítání
Ve stinejch zahradách
zoufalejch nádobách
v krásnej náhodách
jsem tvou nad¥jí na pouti
jsem z hv¥zd co hasnou ti
v p°edv¥kejch zahradách 2x

ty°i t°i dva jedna

✦

V£era ve£er v p·l sedmý
odvedli nám psa do psí basy
tak najednou asi nic ne£ekal
akorát ºral a nedoºral
A£koli jsem se otce
i matky ptal
nikdo p°esn¥ neví
kdo je zavolal
M¥l ¬áky pindy
kdyº si chomout oblíkal
chyt jich pár na £enich
strachy nedejchal
Sousedovic ko£ka
moºná n¥co ví 2x
A£koli jsem se otce
i matky ptal
nikdo p°esn¥ neví
kdo je zavolal
A pak jsem dostal
tuºkou psaný psaní
¬ák jsem to zvoral
tím to bude daný

P°edv¥ký zahrady

Spálenej fe²ák (Schumi-Shu)

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 5.)
Shumi...
Dneska pozd¥ k ve£eru
p°ivezli p°í²eru
na plastickou chirurgii
dvouletýho chudáka
spálenýho fe²áka
Shumi...
Kam se matka koukala
kdyº kroupy va°ila
pro£ ten sporák opustila
a k sousedce zasko£ila
Dneska pozd¥ k ve£eru
p°ivezli p°í²eru
na plastickou chirurgii
v Légerový ulici
Shumi...
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✦ Svítící o£i

✦ Za málo pen¥z

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 10.)

Dneska jsem to pochopil
co jsem nikdy netrel
beznad¥j ??
v liduprázdnejch ulicích
??
²el a probudí
v tý chvíli svítí o£i
v bezb°ehý temný noci
Jenom starej chudej £lov¥k
je²t¥ pevn¥ji sev°e h·l
??
nev¥°í svejm hloupejm sn·m
Dneska jsem to pochopil
co jsem nikdy netrel
pro£ mi n¥kdy svít¥j o£i
do bezb°ehý nevlídnosti

✦ Telefon kostely cokoliv

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 7.)

Kdyby ti brali telefon
z·stane ti v uchu jeho zvon
kdyby ti brali kostely
z·stane ti jen hv¥zda na nebi
kdyby ti brali cokoliv
nebude² o nic víc v prdeli
2x

✦ Tule¬

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 12.)

Hej ten tule¬
byl stulen
ve ²pinavý louºi
A ten tule¬ nev¥d¥l
jak by se uº h·° mít m¥l
2x
Hej ta Pa°íº 2x
v²echny krásný modely
vod Diora
Tule¬ vidí p°echázet
p°ed o£ima
jen ta ²pína 2x

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl

✷

Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 9.)
Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 15.)

Gumovým fo´ákem
p°efotíme víru tvou
ºelezným v¥²ákem
ji povzneseme nad Prahou
Za málo pen¥z
je to v²echno
co m·ºe² chtít
2x
Za dv¥ t°i p¥tky
m·ºe² chrápat s na²í Madonou
za dva t°i roky
m·ºe² dejchat na²í pohodu
Za málo pen¥z
je to v²echno
co m·ºe² chtít
2x
Kapesník na slzy
a make up na úsm¥v
kulomet na kecy
a vidle na tv·j stres
Za málo pen¥z
je to v²echno
co m·ºe² chtít
4x

✦ Zpov¥¤ ²ikovného gau£íka
Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl

Greatest hits 1977 - 1981 (1977 - 1981, 2.)
Dne²ního ve£era
omlád jsem docela
poz°ela m¥ poz°ela
jedna vrata docela
Poz°ela m¥ poz°ela
ze m¥ dít¥ £inila
£inila ze m¥ £inila
a nakonec u£inila
A dneska uº dít¥tem jsem
a jak za mlada jsem na prodej
ud¥lala m¥ ruka soukromá
a nyní jsem omlád docela
Rok narození
devatenáct set
nóbl nábytková
rma Pekárek
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Dvouletá fáma

Uº za první války
d¥ti jsem d¥lal
tím ºe jsem si cht¥n¥
pod mladý lehal
Jsem jen nábytek
a ned¥lej zmatek
my²lenkou ºe on
není schopen ji
tudíº my²lenky
Po první válce
dít¥tem jsem byl
jen d¥´átkem jen
znova na prodej
Koupil si m¥ chlap
tehdy akorát
a kdyº p°i²li N¥mci
spal ho koncentrák
Vzpomínal jsem dlouho na tu rodinu
zapomenout nemusím na tu ??
pak válka skon£ila a zmlkla docela
d¥lal jsem poskoka a komisa°e
D¥lal jsem národ ?? i trubce
a pak p°i²el rok a velikej skok
a pak je²t¥ jeden t°i a padesátej
a byl výprodej
a byl sem mladej dít¥ na prodej
A koupil si m¥ chlap
ostravskej p°edák
a v údernický vile
znal jsem horký chvíle
Te¤ uº jsou velcí
a jsou z nich horníci
a pak p°i²el rok
a velikej skok
Kameny ve voknech
mrtvolnejch tah· dech
a nezbylo neº jít
a zmizet jako dým
A byl výprodej
a byl jsem mladej dít¥ na prodej
a te¤ je ten rok a velikánskej skok
pasák Libe¬skej a jsem zase na prodej
dítkem na prodej
Nev¥° my²lenkám
ºe du²i nemám
jsem jen d°ev¥nej
a gau£ík ²ikovnej
A nev¥° my²lenkám
p°ij¤ a vem m¥ k vám

45 písní

Aleje topor·
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Ani ty jsi ne£etla My²lenky moderních socha°·?
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Balada o Josefu a Ev¥
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)

2

❧

Budí ho starými klí£i
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Cirkus
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

♠

Cyklocajti
(Dvouletá fáma / -)
ekání
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Emoce beznose
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Hadi, ptáci
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Hrozny
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

♠

Improvizace I
(Dvouletá fáma / -)

♠

Improvizace II
(Dvouletá fáma / -)

♠

Improvizace III
(Dvouletá fáma / -)

♠

Improvizace IV
(Dvouletá fáma / -)

♠

Intro
(Dvouletá fáma / -)
Jako bych napsal
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Jakoby
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Králí£ek Karlí£ek
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)
Markýz de Sade
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)
Maso
(Dvouletá fáma / Jana Machá£ková)

2

♠

Na té na²í zahrádce
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)

2

♠

Nev¥decká staromládenecká
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Nová
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)
Pila
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)
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♠

Populární
(Dvouletá fáma / -)

Eva m¥la komu si te¤ zanadávat
pan Josef m¥l kone£n¥ kam sílu dát
paní Eva byla velmi ráda ráda
taky Josef slu²ný £lov¥k rád byl rád

Prom¥ny pana Mrá£ka
(Dvouletá fáma / text z £asopisu Sluní£ko)
Rozpo£ítávání
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Sanita
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)

2 ❧

Solidnost
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

2 ♠

Tanec
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
To ta ta to
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)

3 ♠

Ut°u ti slzu kladivem
(Dvouletá fáma / Zden¥k Konopásek)

2 ♠

Paní Eva ºena v létech ráda sténá
tak v²ak pouze u léka°e v noci spí
pan Josef si nest¥ºuje uklízívá
ten blbec je totiº její kamarád
Ve£er okopává Ev¥ její léna
a£ osobou v poli strádá duch je s ní
te¤ uº tedy jasné je kam sílu dává
: pan Josef je p°ece její kamarád

✷ : pan Josef je p°ece dobrý kamarád

Uzavírání kruhu
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Velké sekundy v p°et°esu
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)

Paní Eva kaºdého dne £asn¥ vstává
téº pan Josef z postele je vykopán
potom následuje ranní hygiéna
aj kamarád Josefa pan Kartá£ek
Na °adu pak p°icházívá ranní káva
Pepa plní láskypln¥ denní plán
paní Eva není ºádná mrkfrkféna
pan Josef je totiº její slimá£ek

Sun Ra
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Symetrická
(Dvouletá fáma / -)

Josef zkrátka stal se její kamarád

✦ Cyklocajti

2 ♠

Dvouletá fáma / -

Velký entomolog
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

Live Praha (1982, 6.)

Vibrace nep°ítomnosti
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

(instrumentální)

Víry
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)
Vodník Va²ek
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)

2 ♠

V²echny v¥ci bu¤ jsou
(Dvouletá fáma / Zden¥k Konopásek)

2 ❧

Vyman¥ní
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

✦ Improvizace I
Dvouletá fáma / Live Praha (1982, 2.)
(instrumentální)

✦ Improvizace II

Závislosti
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

Dvouletá fáma / -

Zem¥m¥°i£ K.
(Dvouletá fáma / Petr Knotek)
Zpov¥¤ hudební£ka hudební£kovi
(Dvouletá fáma / Radomil Uhlí°)

✦ Balada o Josefu a Ev¥

Live Praha (1982, 3.)
(instrumentální)

✦ Improvizace III

Dvouletá fáma / Petr Knotek

Dvouletá fáma / Live Praha (1982, 12.)

✷ Studio 1983 (1983, 8.)

Paní Eva byla velmi ráda ráda
taky Josef slu²ný £lov¥k rád byl rád
tak si Eva po°ídila kamaráda

Live Praha (1982, 4.)
(instrumentální)
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✷✍
✍

✦ Improvizace IV

✦ Populární

Dvouletá fáma / -

Dvouletá fáma / -

Live Praha (1982, 5.)

Live Praha (1982, 23.)

(instrumentální)

(instrumentální)

✦ Intro

✦ Sanita

Dvouletá fáma / -

Dvouletá fáma / Petr Knotek

Live Praha (1982, 7.)
(instrumentální)

Live Praha (1982, 18.)

✷ Studio 1983 (1983, 5.)

✦ Maso

Siréna °ve a spou²tí povyk tu
pana stráºníka
nevyru²í £as ten m¥°í tím
ºádná panika

Live Praha (1982, 15.)

Skelné o£i °idi£ovy
tup¥ na stráºníka
dívají se neuv¥°í
svým o£ím cynika

Dvouletá fáma / Jana Machá£ková

✷ Studio 1983 (1983, 11.)
Strý£ek Taso koupil laso
koupil laso taky maso
pak na k°ídlech Pegasa
chytal maso do lasa
2x

✦ Na té na²í zahrádce

Dvouletá fáma / Petr Knotek
Live Praha (1982, 19.)

✷ Studio 1983 (1983, 1.)
Na té na²í zahrádce
um°el mravenec
utopil se v omá£ce
neº bys °ekl ²vec

Zaplakala Aneºka
smuten byl i Jan
mravenec byl slavnostn¥
v zemi pochován
Angínu má pectoris má 2x
A nebyl to mravenec
byl to rozrazil
p°ipravil ji o v¥nec
potom nakazil
2x
Angínu má pectoris má...

Toº pane stráºníku
zklidn¥te paniku
nechte jet sanitu
a´ stihne vizitu
2x

✷ : K°iºovatka vzdoruje stu kol

❬ ✘❪

sten jí uniká
v²ude plno d¥su strachu kol
pana stráºníka
Sanita si klestí cestu kol
pana stráºníka
v kou°i smoku prachu pachu kol
an se zalyká
: K°iºovatka vzdoruje stu kol
sten jí uniká
v²ude plno d¥su strachu kol
pana stráºníka
Toº pane stráºníku
zklidn¥te paniku
nechte jet sanitu
a´ stihne vizitu
✷ : 2x
: Toº pane stráºníku
nechte jet sanitu
zklidn¥te paniku
a´ stihne vizitu
Siréna °ve a spou²tí povyk tu
pana stráºníka
nevyru²í £as ten m¥°í tím
ºádná panika
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❬✷✘❪

②
❬✷②❪

✦ Symetrická
Dvouletá fáma / -

zvolna zaléhá
Jak zaléhá paka v saku
velice to st°íká

✷

Live Praha (1982, 1.)

zaléhaný pako v saku

Studio 1983 (1983, 10.)

n¥ºn¥ naléhá

✦ Ut°u ti slzu kladivem

(instrumentální)

✦ To ta ta to
Dvouletá fáma / Petr Knotek

✷
✸

Live Praha (1982, 16.)
Studio 1983 (1983, 2.)
Czech! Till now you were alone (1984, 3.)

To ta tato tuto tady
valící se dívka
ta to s tímto tamto tudy
moc nenad¥lá
Touto cestou tamo touha
valící se dívky
takto spo°e p°iod¥na
zdá se laciná
Také pako od¥n v saku
do potoka skáká
tamta dívka paka v saku
zvolna zaléhá
Jak zaléhá paka v saku
velice to st°íká
zaléhaný pako v saku
n¥ºn¥ naléhá
Takto proto to je toho
nebu¤ jako skála
táta prosí touha bolí
to je touha má
2x
2x
Takto proto to je toho
nebu¤ jako skála
táta prosí touha bolí
to je touha má
2x
To ta tato tuto tady
valící se dívka

Dvouletá fáma / Zden¥k Konopásek

✷

Live Praha (1982, 17.)
Studio 1983 (1983, 12.)

Má² velké £elo
budu ho hladit
nos má² pr´avej
nebude vadit
Zalepený o£i£ka
to v²echno neuvidí
pusinku nemá²
coº se mi zrovna hodí
Málo jen
mi schází ke ²t¥stí
príma je
v t¥lí£ku bez kostí
Nestra² m¥
tou tvojí bolestí
jíst a pít
zbytek je ne°estí
Ut°u ti slzu
z o£í kladivem
pov¥z mi sm¥je² se
£i jsi udiven
T°eba °ve²
a nebo dusí² smích
ºe ta slza
byla z o£í mých?
Málo jen
mi schází ke ²t¥stí
príma je
v t¥lí£ku bez kostí
Nestra² m¥
tou tvojí bolestí
jíst a pít
zbytek je ne°estí

ta to s tímto tamto

Touto cestou tamo touha

✦ Velké sekundy v p°et°esu

valící se dívky

Dvouletá fáma / Petr Knotek

tudy moc nenad¥lá

takto spo°e p°iod¥na
zdá se laciná

✷

Live Praha (1982, 22.)
Studio 1983 (1983, 4.)

Také pako od¥n v saku
do potoka skáká

Byla jsem v ned¥li ráno

tamta dívka paka v saku

posnídat v bufetu
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kde bylo psáno
prosím neku°te tu

ta ho miluje 2x
Vodník Va²ek není ²a²ek...

Kdyº m¥ tak prosí
mají to mít
asi to musí
takhle být
Kdyº m¥ tak p°emlouvají
nechci být ras
jsem p°ece taky
jedním z nás
Cedulka prosí
schlíple se ²klebí
skoro mi p°ipadá
ºe to tam zdobí
Byla jsem v ned¥li ráno
posnídat v bufetu
kde bylo psáno
prosím neku°te tu
Kdyº m¥ tak prosí
mají to mít
asi to musí
takhle být
Neku°te v bufetu
posluºte taky sv¥tu
neku°te v bufetu
kdyº uº jste tu
2x
Byla jsem v ned¥li ráno
posnídat v bufetu
kde bylo psáno
prosím neku°te tu
Kdyº m¥ tak p°emlouvají
tak jim vyhovím
oni z toho radost mají
a já nekou°ím

✦ V²echny v¥ci bu¤ jsou
Dvouletá fáma / Zden¥k Konopásek
Live Praha (1982, 10.)

✷ Studio 1983 (1983, 9.)
Mrtvoly míní
ºivoty m¥ní
snad geodet K
ten na to káp
V²echny v¥ci bu¤ jsou
a nebo nejsou
má to v²ak jeden
veliký hák
Pra²t¥ná protoºe
pra²´ nebo uho¤
st°elená v boji
o Vít¥zný oblouk
V²echny v¥ci bu¤ jsou
a nebo nejsou
: 2x
✷ : záleºí na tom
kdo kolik vytlouk
Zni£ená asi jak
zrozená z ni£eho
m·j nový manºel
je ²karedý brouk
V²echny v¥ci bu¤ jsou
a nebo nejsou
: 2x
✷ : záleºí na tom
kdo koho tlouk?

Garáº

✦ Vodník Va²ek

64 písní

Dvouletá fáma / Petr Knotek
Live Praha (1982, 8.)

✷ Studio 1983 (1983, 3.)

?
?

(Garáº / Garáº)
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Vodník Va²ek není ²a²ek
je otec rodiny celé hodiny
jeho ºena kapr V¥ra
ta ho miluje 2x

1990
(Jan Machá£ek / Antonín Duchá£ek)

Jeho d¥ti nejsou smetí
malé kuli£ky kluci hol£i£ky
vodník Va²ek není ²a²ek
je otec rodiny celé hodiny

B. Ferry
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Vodník Va²ek není ²a²ek
je otec rodiny celé hodiny
jeho ºena kapr V¥ra

✷✎
✎
②

Andy W
(Jan Machá£ek / Antonín Duchá£ek)

Baseball
(Tomá² Svoboda / Antonín Duchá£ek)
Bejby, bejby
(Vibrators / Karel Habal)
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✷✎
✎
②

Berlín
(Jan Machá£ek / Antonín Duchá£ek)

Nech uº m¥ být
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Boty
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Neonový slunce
(Milan Hlavsa / Josef Vondru²ka)

Comandante cosa nostra
(Tomá² Svoboda / Antonín Duchá£ek)

Nosit v hlav¥ spoustu v¥cí
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Dej si °íct
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

O£i
(Petr Hlinomaz / Antonín Duchá£ek)

Dobrý £asy
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Part 3
(Tadeá² V¥r£ák / Tadeá² V¥r£ák)

Ema
(Milan Hlavsa / Tomá² Volák)

Podvlíka£ky
(Milan Hlavsa / Christian Morgenstern)

Furt a dál
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Prachy
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Hannah
(Tadeá² V¥r£ák / Antonín Duchá£ek)

Pra²til jsem se do hlavy
(Jan Machá£ek / Antonín Duchá£ek)

Hlava
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Princezny
(Josef Janí£ek / Antonín Duchá£ek)

Holky
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Pupen
(Jan Machá£ek / Antonín Duchá£ek)

Houby
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

S tebou
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Hro²i táhnou po dálnici
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Salsa
(Jan Machá£ek / Antonín Duchá£ek)

Charlie
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Sály
(Milan Hlavsa / Pavel Novotný)

Já zas budu sám
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Sedni mi na klín
(Manu Dibango / Antonín Duchá£ek)

Jdi spát
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Sen
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Jenom spát
(Milan Hlavsa / Tomá² Volák)

Start
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Kobra
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Studio
(Tadeá² V¥r£ák / Antonín Duchá£ek)

Kombinace
(Tomá² Svoboda / Antonín Duchá£ek)

patná v¥c
(Milan Hlavsa / Egon Bondy)

Má ji má
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Tane£ní
(Tadeá² V¥r£ák / Antonín Duchá£ek)

Malí lidi
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Táta to cht¥l zakázat
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Manson
(Milan Hlavsa / Tomá² Volák)

Telefon
(Tadeá² V¥r£ák / Antonín Duchá£ek)

Medow
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

To je váºný
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

M¥síc ocelový fauny
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Truman Capote
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Moje drahá
(Josef Janí£ek / Antonín Duchá£ek)

U nás ve sklep¥
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Molotow koktejl
(Jan Machá£ek / Antonín Duchá£ek)

V ká°e vojetý
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Moucha a krysa
(Tadeá² V¥r£ák / Antonín Duchá£ek)

Ve spole£ném hrob¥
(Petr Hlinomaz / Antonín Duchá£ek)
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Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
❀✷ ❀✹ : bantuki bantuki lovujem

Víme
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)
Vo co de
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

✸ : bantuki bantuki milujem

odteraz bantuki uº len chcem

Vo£i
(Petr Hlinomaz / Antonín Duchá£ek)
Vole, vole
(Sam the Shame And The Pharaons / Karel
Habal)
Zrcadla
(Milan Hlavsa / Antonín Duchá£ek)

Autobus
(Home made / Home made)
Bantuki
(Home made / Home made)

4 ❧

Klobásová krá©ovná
(Home made / Home made)

3 ❧

Mucha
(Home made / Home made)

4 ❧

Polyfunk£ná sestra
(Home made / Home made)

3 ❧

Samovrah
(Home made / Home made)

✦ Bantuki

Home made / Home made
Live Tren£ín (1984, 4.)

✷ Live Tren£ín (1984, 1.)
✸ Skú²ka (1984, 3.)
✹ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 17.)
Ke¤ si ja oble£iem bantuki
vyzerám ako ten bezruký
£akám uº na ¤al²ie vianoce
celý sa do bantúch zamocem
Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki uº len chcem
Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk neºijem nedýcham
telo len ºivorí umieram

✸ : Bantuki zodral som na päte

❬✸✎❪

❬ ✁✷✁✹✎❪

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki uº len chcem

8 písní

Zápalka smútku
(Home made / Home made)

❀✷ ❀✹ : Bantuki z tesilu novu£ké
priniesli vianoce celu£ké
po záhrade prechádzam ako pán
v záhrade obdivujem nový kras
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk neºijem nedýcham
telo len ºivorí umieram

Home made

Vo©na skladba
(Home made / -)

✸✍
✁✷✁✹✍

2 ♠

✦ Klobásová krá©ovná
Home made / Home made
Live Tren£ín (1984, 6.)

✷ Live Tren£ín (1984, 2.)
✸ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 15.)
Babka z dedkom vraºdia svi¬u
podloºia si pod ¬u skri¬u
aby nezabili inú
svinské chvíle rýchle plynú
Aké to len bude skvelé
ako deutsche neue Welle
stretneme sa pri jednom stole
prsty mastné hlavy holé

✷ ❀✸ : Zaradíme borovi£ku

❬ ✎❪

podbradok aj krvavni£ku
e²te jednu jaterni£ku
o²kvarky tieº slivovi£ku
: Zaradíme borovi£ku
e²te jednu krvavni£ku
o²kvarky tieº slivovi£ku
podbradok aj jaterni£ku
Aké to len bude skvelé
ako deutsche neue Welle
stretneme sa pri jednom stole
prsty mastné hlavy holé
Som krá©ovná od klobás
nabudúce prídem zas
2x
Klobásová krá©ovná 4x
A tak pekne pomali£ky
pojedli sa jaterni£ky
ticho znela nová vlna
na jar ¤al²ia svi¬a skoná
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❬✷✁✸✎❪

✸ Skú²ka (1984, 4.)

Aké to len bude skvelé
ako deutsche neue Welle
stretneme sa pri jednom stole
prsty mastné hlavy holé

: Je mi zima

✷ : Je mi zima sestra hreje
: je tu sparno
pole pusté

Som krá©ovná od klobás
nabudúce prídem zas
2x

✷ : pole pusté sestra seje
: ke¤ je sucho

✷ : ke¤ je sparno sestra veje

Klobásová krá©ovná 4x

nezahalí sestra kroj

✦ Mucha

✸ : Je mi zima
pole pusté
sestra hnojí
??

Home made / Home made
Live Tren£ín (1984, 7.)

✷ Live Tren£ín (1984, 3.)
✸ Skú²ka (1984, 2.)
✹ 20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 16.)

Ke¤ mi treba sestra hop
prines no£ník nebu¤ ²krob
sestra pracuje celý rok
neleºím sám ani muk

Pretoºe je panic
jej nepozrie na mu²ku
hanbí sa a potom
svrbí ho svrbí ho v podbru²ku

Otvorí o£i a
tu h©a £o nevidí
mucha bez spodnice
dráºdi ho dráºdi ho v ohanbí

❬✸②❪

❬✸②❪

✦ Polyfunk£ná sestra

❀✷ : Elektrónky v sestre puk
urobili ve©ký hluk
odteraz uº
sestra ??

Moja sestra polyfunk£ná
úºasná je ve©mi zru£ná
moja sestra kozmická
takto si ma nezíska
✸ : 2x

Profesor prejde sa
pomedzi lavice
na muche ²mykne sa
nepovie nepovie ani cé

Na dennej výuke
zaspáva v lavici
£aká len na zvonec
kedy bude kedy bude zvoni´ 3x

Moja sestra polyfunk£ná
úºasná je ve©mi zru£ná
moja sestra kozmická
takto si ma nezíska

✸ : Elektrónky urobili
opä´ ve©kú
??

Nedá sa vydráºdi´
po£úva predná²ku
krídla jej vytrhá
pustí ju na dláºku

✸ : 2x

❬ ✁✷✎❪

Moja sestra polyfunk£ná
úºasná je ve©mi zru£ná
moja sestra kozmická
takto si ma nezíska

Na dennej výuke
zaspáva v lavici
mucha sa mu prechádza
po lavici i pravici

❀✷ ❀✹ : Ru²enie prechádza
pomaly na líce
uvidie´ chcel by on
muchu bez spodnice

❬✸✎❪ ✷✍
✍
✷②
✷✍
✍
✷✎
✎
②

Moja sestra 3x

✦ Vo©na skladba

❬ ✁✷✁✹②❪

Home made / -

Live Tren£ín (1984, 8.)

✷ Live Tren£ín (1984, 5.)
(instrumentální)

Home made / Home made
Live Tren£ín (1984, 4.)

✷ Skú²ka (1984, 1.)
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❬✸✎❪

❬ ✁✷✎❪

✁✷②

Soumrak

Jasná páka

pinavý záda

31 písní

Badys

3

❧

To tak

2

♠

Venoruton Zyma

❧
♠

2

2

♠

Vo£i s·ví

♠

4

❧

Výlet

❧

3

❧

3

❧

3

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
2

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)

✦ Badys

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Hele, hele!

3

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)

(p°evzatý titul / p°evzatý titul)

Hej ty!

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Vize

Carol

Cizej chlap

3

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

Celou noc

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)
Bu¤ na m¥

2

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Holka Tonka
(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)
Chodec

❧

ryba Badys Badys...

2

❧

Barva barva ºlutá

3

❧

jsou barvy ryby Badys

3

♠

Kdybys kdybys nepil

2

❧

Badys ryba Badys

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Majolenka

♠

Mámo neper
(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)

♠

✷ ❀✸ :

v bedn¥ jsem n¥kd¥ na dn¥

: klidn¥ se dívá na m¥
klidn¥ dívá se na m¥

podivná ryba Badys

♠
Dve°e nemaj kliku

♠

Pal vocu¤, hajzle!
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

jak zví°e sedím tu v tichu
ticho ticho prej lé£í
m·j p°ítel je doktor Badys

♠

Pal vodcu¤, hajzle!
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
3

❧

3

♠

2

♠

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)

Doktor co si to bere
na m¥ n¥jaký kle²t¥ a je²t¥
co to v nich nese
jehlu chce kle²t¥ma vzít

(David Koller / David Koller)

Né nechte m¥ já uº nebudu pít 4x
nestrkejte mi ty dráty do hlavy

(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)
Ráno

Pevná sklen¥ná bedna

: v bedn¥ jse² n¥kd¥ na dn¥

2

(Bohumil Zatloukal / Michal Sta²a)

Poj¤ spát

: Dve°e sklen¥ná bedna

✷ ❀✸ :
✷ ❀✸ :

Nech toho

Penízek

povídá mi ryba Badys

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

Paralet

se² ºlutej ºlutej a modrej

2

(David Koller / David Koller)
Ned¥le

já z chlastu mám barvy Badys

nebyl nebyl bys tady

(David Koller / David Koller)

Nálady

barevná je ryba Badys

ºlutá a modrá

(Jasná páka / Jasná páka)
Leze leze

Live (1983, 22.)

2

(David Koller / David Koller)
Kousej

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 27.)

❧

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Kde jsi?

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 7.)

3

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)
Infek£ní nemoci

✷
✸

♠

(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)
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✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

✦

✦

Bu¤ na m¥

Michal Ambroº / Michal Ambroº

✷

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 24.)
Live (1983, 19.)

Bu¤ na m¥ hodná...
Bu¤ na m¥ n¥ºná...

Cizej chlap

Michal Ambroº / Michal Ambroº

✷
✸
✹

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 18.)
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 34.)
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 38.)
Live (1983, 8.)

No tak

Na sob¥ kvádro tuzexový

co chce²...

naproti v ulici fáro nový

Bu¤ na m¥ zlá...

❀✸ : byl sám 3x
✷ ❀✹ : byl sám 2x

Bu¤ na m¥ krutá...

bylo mu asi tak £ty°icet let
a lehce za£ínal ple²at¥t

No tak
co chce²...
Bu¤ na m¥ n¥ºná
bu¤ na m¥ hodná
bu¤ na m¥ zlá
bu¤ na m¥ krutá
Bu¤ na m¥...

✦

✷✁✹✎
✁✸✎

Cizej chlap tam stál 2x
kdo ví kde se tady vlastn¥ v·bec vzal?
cizej chlap

ek ºe má svou vilu p°epychovou
hned vedle ní taky saunu novou
zval nás zval je zval nás
ºe prej mu ºena uº nerozumí

Celou noc

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht

✷

❀✸ : stál sám 3x
✷ ❀✹ : stál sám 2x

✷✁✹✍
✁✸✍

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 11.)
Live (1983, 14.)

M¥l jsem velkou m¥l jsem ºíze¬
m¥l jsem chu´ chu´ n¥kam jít
ke stolu sednout dát nohy k°íºem
a vypít celou vltavu
Celou noc pivo pít
celou noc rock'n'roll

ºe jen svý knedliky va°it umí
cht¥l nás cht¥l je cht¥l nás

Cizej chlap tam stál 2x
kdo ví kde se tady vlastn¥ v·bec vzal?
cizej chlap

Nech uº ty holky napokoji
myslí² ºe na kecy nalet¥ji?
jdi dál 2x
hle¤ si zas rad¥ji svý ºeny tlustý
nebo to tady te¤ bude hustý
jdi dál 2x

Dnes pít pivo tady budem celou noc

Cizej chlap tam stál 2x

dnes rock tady budem trsat celou noc

kdo ví kde se tady vlastn¥ v·bec vzal?

celou noc furt dál

cizej chlap

jedem jedem dál
Cizej chlap ²el dál 2x
Pak p°i²la ona a m¥la ºíze¬

copak tady vo n¥j v·bec n¥kdo stál?

m¥la prachy a dobrou náladu

✦

°ek jsem jí sedni dej nohy k°íºem
a vypij celou vltavu
Celou noc pivo pít

Michal Ambroº / Michal Ambroº

celou noc rock'n'roll
Dnes pít pivo tady budem celou noc
dnes rock tady budem trsat celou noc

Hej ty!

✷

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 28.)
Live (1983, 1.)

celou noc furt dál
skon£íme aº bude tady prázdnej sál
3x

: Hej ty nejsi tady sám 2x

❬✷✎❪

Hej ty nejsi tu sama 2x
Hej vy nejste tu sami 4x

✷:

Hej ty nejsi tu sama 2x

hej vy nejste tu sami 4x
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❬ ✎❪

✦

✦

Hele, hele!

✷
✸

Chodec

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 30.)

✷
✸

Live (1983, 3.)
Czech! Till now you were alone (1984, 16.)

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 12.)
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 39.)
Live (1983, 4.)

Hele hele

Noc je plná ulicí

koukej támhle

a ulice je plná tmou

kde?

do tmy sv¥tla zá°ící

dávejte pozor

a sv¥tla zá°í tmou

n¥co sem jde
co to je?

Je chodec tmavou ulicí

3x

a ulice je chodec tmou
je piják noci dychtící
a noc dychtiv¥ pijící

Hele hele
koukej támhle

Zalyká se tmou 4x

kde?
dávejte pozor

❀✷ : n¥co tu je
✸ : zase to jde

co to je?

❀✷ : 6x
✸ : 2x

✦

✸✎
✁✷✎

nevím jestli mám bre£et
nebo se mám smát

✸✎
✁✷✎

°ek mi ºe jsem blázen na hraní
Nikdo m¥ nikdy nem¥l rád 2x

✷ ❀✸ :
Holka Tonka

Nikdo m¥ nikdy nem¥l rád 2x

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 35.)

a ulice plná tmou
do tmy sv¥tla zá°ící

Po tob¥ mi z·staly

a sv¥tla zá°í tmou

£ty°i vlasy v h°ebenu
nesmím ztratit jediný

Je chodec tmavou ulicí

t¥ºko dal²í seºenu

a ulice je chodec tmou
je piják noci dychtící

Po tob¥ mi z·staly

a noc dychtiv¥ pijící

£ty°i dlouhý vlasy
jakt¥ºiv jsem nevid¥l

Zalyká se tmou 4x

naráz tolik krásy

✷:

Kdyº °íkám zázrak
myslím tím zázrak

v zrcadle vidím její tvá°

✷②

rozcuchaný pe°iny

Noc je plná ulicí

nebudu je ustýlat

a ulice plná tmou

dob°e se v nich leºí mi

do tmy sv¥tla zá°ící
a sv¥tla zá°í tmou

Po tob¥ mi z·staly
zreziv¥lý sponky

Je chodec tmavou ulicí

tohleto mi z·stalo

✸:

holky Tonky...

Svou lásku nosím jako závaºí
Nikdo m¥ nikdy nem¥l rád 2x

Po tob¥ mi z·staly

z mojí holky Tonky

2x

: Dávám si rande v pasáºi

kdyº °íkám strom
2x

❬ ②❪

Noc je plná ulicí

Live (1983, 11.)

❀✸ :

❬ ②❪

svou lásku nosím jako závaºí

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 2.)

myslím tím strom

Dávám si rande v pasáºi

v zrcadle vidím její tvá°

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht

✷
✸

Vidím ho p°icházet ulicí

a ulice je chodec tmou

✁✷②

je piják noci dychtící
a noc dychtiv¥ pijící
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❬ ✎❪ ❬✸②❪
❬✷✎❪

Zalyká se tmou 4x

❬✸②❪

✦ Infek£ní nemoci

Kde jsi kde jsi ºe tady nejsi? 2x
kde jsi kde jsi ºe tady nejsi te¤

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Zvonku zvon¥ní
rázem prom¥ní
mý skleslý pocity
letím otev°ít
svým o£ím n¥v¥°ím
opravdu jsi to ty

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 29.)

✷ Live (1983, 12.)

Infek£ní nemoci
na tebe v²ude £íhaj
i ty jim podlehne²
t¥ch bacil· je totiº p¥kná síla

Opravdu jsem to já sama
za tebou jsem p°i²la mezi náma
celou noc jsme prala...

Napadnou t¥ dostanou t¥ hned
napadnou t¥ dostanou t¥ te¤

Pusu bez rt¥nky
o£i bez ²minky
sladce m¥ objímá²
hned t¥ odvedu
z pohledu soused·
za dve°mi drºím stráº

Infek£ní nemoci
ty v²ude kolem °ád¥j
i ty jim podlehne²
p°estoºe jsi tak mladej
Napadnou t¥ dostanou t¥ hned
napadnou t¥ dostanou t¥ te¤

Zámek zamykám
rychle si zvykám
na tvoji p°ítomnost
pak uº zbývá jen vstoupit do ráje
zní óda na radost

: Záke°ná infekce
za zádama ti stojí
i ty jí podlehne²
kaºdej se jí tak bojí
Napadnou t¥ dostanou t¥ hned
napadnou t¥ dostanou t¥ te¤

✦ Kde jsi?
David Koller / David Koller
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 26.)

✷ Live (1983, 21.)

Pomoc dokto°i
já snad ocho°ím
jestli dnes nep°ijde² za mnou
celej se t°esu
vºdy´ zná² adresu
dej mi odpov¥¤ kladnou

zbyte£n¥ lekat
chci mít kone£n¥ jisto

❬✷②❪

Jsi tu jsi tu opravdu uº jsi tu
opravdu uº jsi tu
3x
Kdyº tu nejsi
nejsem to já
: v²echno hned ²edivý

✷ : v²echno je ²edivý

✷✍
✍

✷ : ºe v²echno je ²patný

✷✍
✍

kolem se mi zdá
kdyº tu nejsi
: v²echno je ²patný

Dobrý rady jsou málo platný
dobrý rady málo platný jsou

✷ : 2x

✦ Kousej

Od rána za tebou jedu
bez tebe si to dnes p°edstavit nedovedu
otev°e² a hned t¥ svedu
je²t¥ nevím jak to provedu
Hodin tikání
strach mi nahání
uº jsi tu m¥la být
srdce mám v krku
zpocenou ruku
naproti chci ti jít
Jestli p°ijede²
skutek provede²
ºe v nebi získá² místo
nenech m¥ £ekat

②

Jasná páka / Jasná páka
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 10.)

✷ Od za£átku do konce (1981 - 1983, 20.)
✸ Live (1983, 13.)
í²níku sem
sardinky s cibulí
²peká£ky domácí sádlo
sekaná sví£ková
raºni£i smaºený játro

✷ ❀✸ : D¥lej dej sem dej sem hned
: Kousej d¥lej
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✎
✷✁✸✎

✷ ❀✸ : dej sem te¤ dej sem hned

✎
✷✁✸✍
✍
②

: kousej hned 3x

✷ ❀✸ : kousej d¥lej kousej hned
kousej...
2x

❬✷✁✸②❪

: Kousej...
Knedlíky se zelím

✷ ❀✸ : s omá£kou omá£kou rajskou

✎
✷✁✸✎
✎
✷✁✸✎

: hov¥zí omá£ka rajská

✷ ❀✸ : moravský uzený ementál
: ementál uzený pivní sýr
pivní sýr s máslem

✷ ❀✸ : D¥lej dej sem dej sem hned

✎
✷✁✸✎
✎
✷✁✸✍
✍
②

: Kousej d¥lej

✷ ❀✸ : dej sem te¤ dej sem hned
: kousej hned 3x

✷ ❀✸ : kousej d¥lej kousej hned
kousej...
2x

✷ : Kousej...

❬ ✎❪ ❬✸②❪

: Kousej...

❬✷✎❪ ❬✸②❪

✦ Leze leze

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Jak si takhle po°ád leze
po°ád leze sám
na nervy uº brzo vleze
brzo vleze nám
2x
Leze leze po ºeleze 2x
nedá pokoj aº tam vleze 2x
Leze sem a zase zpátky 3x
sám
nedá pokoj...
nám
Leze sem a zase zpátky 3x
sám
nedá pokoj 4x

✦ Majolenka
David Koller / David Koller
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 6.)

✷ Live (1983, 25.)

Inu m¥l jsem hezkou holku
jménem Majolenku
hezkou holku Majolenku mít
ert mi tu bábu nastr£il
od Majolenky odstr£il
inu m¥l jsem hezkou holku
Majolenku

✷ Od za£átku do konce (1981 - 1983, 41.)
✸ Live (1983, 9.)

Ne´ukej a ne´ukej
na²i je²t¥ neleºejí
ne´ukej a ne´ukej
na²i je²t¥ nesp¥jí

Leze leze po ºeleze
leze leze sám
nedá pokoj aº doleze
aº doleze k nám
2x

Máme malou lepenici
je to sly²et do sednici
ne´ukej ach ne´ukej
ná² táta je divokej

Leze leze po ºeleze 2x
nedá pokoj aº tam vleze 2x

Neklepej a ne´ukej
na²i je²t¥ neleºejí
neklepej a ne´ukej
ná² táta je divokej

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 14.)

Aº doleze aº doleze
aº doleze k nám
poleze zas asi zpátky
poleze zas sám
2x
Leze leze po ºeleze 2x
nedá pokoj aº tam vleze 2x
Leze sem a zase zpátky 3x
sám
nedá pokoj...
nám
Leze sem a zase zpátky 3x
sám
nedá pokoj 4x

Aº ti na²i budou spáti
potom m·ºe² zaklepati
na okno a na dve°e
Majolenka otev°e
Po£kej za rok za dv¥ léta
zapomene² na hospodu
bude² doma u svý ºeny zunkat vodu
Po£kej za rok za dv¥ léta
zapomene² na muziku
bude ti ji ºena cinkat na jazyku
Inu m¥l jsem hezkou holku
jménem Majolenka
hezkou holku Majolenku mít
kdyby si £ert tu babu vzal
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a já mou milou zas dostal
inu m¥l jsem hezkou holku Majolenku

✷ : hezkou Majolenku

✦ Mámo neper
Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 32.)
Mámo neper 4x
Milo²i Leo²i Milo²i joho 4x
mámo neper

✦ Nálady
David Koller / David Koller
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 5.)

✷ Live (1983, 24.)

Kdo má mít furt chu´
na ty tvoje nálady
b¥º si rad²i sednout
do parku nebo zahrady
Sedí pije
cigarety kou°í
vidí co sly²í
tohleto nep°eºije
Zuzana si nechá
nar·st dlouhý vlasy
ne v²ak tak aby ho
zav°eli do basy
Sedí pije
cigarety kou°í
vidí co sly²í
tohleto nep°eºije

✦ Ned¥le

Michal Ambroº / Michal Ambroº

②

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 25.)

✷ Live (1983, 20.)

Jen v posteli leºet
celej den si £íst
n¥£eho se napít
zas obrátit list
A potom si lehnout
zas na druhej bok
do práce dnes nejdu
nejsem ºádnej cvok
Dneska se zas válí
uº má zase ned¥li
3x
dneska se zas válí
V rádiu daj Zákrutu
potom budu vstávat
pak se z okna vykloním
holkám budu mávat
Odpoledne moºná
p·jdu na výstavu
vystavím sám sebe
£umícímu davu
Dneska se zas válí
uº má zase ned¥li
3x
dneska se zas válí
Taky bych moh moºná
¬ákou holku sbalit
no a kdyº to nevyjde
tak se p·jdu svalit
Dneska se zas válí
uº má zase ned¥li
2x
dneska se zas válí

Jó kdyº na tebe
lezou ve£er chmury
zazpívej si se mnou
chmury
Sedí pije
cigarety kou°í
vidí co sly²í
tohleto nep°eºije
Kdo má mít furt chu´
na ty tvoje nálady
b¥º si rad²i sednout
do parku nebo zahrady
Sedí pije
cigarety kou°í
vidí co sly²í
tohleto nep°eºije

✦ Nech toho

Bohumil Zatloukal / Michal Sta²a
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 16.)

Z koupelny zase sly²ím
to tvoje v¥£ný la...
jde mi to na nervy
chci abys p°estala
Fale²n¥ si zpívá²
a jsi tak trochu nad v¥cí
a m¥ uº krkem lezou
tvý nálady telecí
Nech toho 6x
chci ti °íct ºe jdu pry£
nech toho 6x
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✦

uple´ si na jinýho bi£

Cht¥la jsi abych za£al
s tebou jinak ºít
já málem jsem to chytnul
rad²i koukám jít
Nech toho 6x
chci ti °íct ºe jdu pry£
nech toho 6x
uple´ si na jinýho bi£

✦

Pal vodcu¤, ha jzle!

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Nalít jsem na tvý t¥lo
po°ád se mi p¥kný zdá
jet podle tvejch ²ablon
se mi uº zajídá

Live (1983, 23.)
Hej koukej jít dál
nemá² d·vod tu stát
takhle na m¥ ten pán
co stál na rohu °val
Ty co maj vlasy jako sle£ny
ty sou pro nás moc nebezpe£ný
znásil¬ujou na²e ºeny
rad²i bych je vid¥l vykle²t¥ný
Pal vocu¤ hajzle 4x

Pal vocu¤, ha jzle!

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 9.)
Hej koukej jít dál
nemá² d·vod tu stát
takhle na m¥ ten pán
co stál na rohu °val
Ty co maj vlasy jako sle£ny
ty sou pro nás moc nebezpe£ný
znásil¬ujou na²e ºeny
rad²i bych je vid¥l vykle²t¥ný
Pal vocu¤ hajzle 4x
Sed jsem si vo kus dál
p°i²lo na m¥ spaní
koukej vstávat a pal
k°i£í na m¥ paní

Sed jsem si vo kus dál
p°i²lo na m¥ spaní
koukej vstávat a pal
k°i£í na m¥ paní
Ty co nejsou vyholený
myslej ºe maj v²echno dovolený
lºou a kradou jako straky
tak jakýpak s nima po°ád fraky
Pal vocu¤ hajzle 4x
Tak jsem do parku vlez
na lavi£ku si sed
zav°u vo£i a hned
stojí tu ºlutej pes
Vo£i má na m¥ vyvalený
a p°itom zuby vycen¥ný
myslí si ºe jsem jeho kost
tak te¤ toho mám tak akorát dost
Pal vocu¤ hajzle 4x

Ty co nejsou vyholený
myslej ºe maj v²echno dovolený
lºou a kradou jako straky
tak jakýpak s nima po°ád fraky

✦

Paralet

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht

Pal vocu¤ hajzle 4x
Tak jsem do parku vlez
na lavi£ku si sed
zav°u vo£i a hned
stojí tu ºlutej pes
Vo£i má na m¥ vyvalený
a p°itom zuby vycen¥ný
myslí si ºe jsem jeho kost
tak te¤ toho mám tak akorát dost
Pal vocu¤ hajzle 4x

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 15.)

✷ Od za£átku do konce (1981 - 1983, 33.)
✸ Live (1983, 6.)
❀✸ : Mámo neper 4x
Milo²i Leo²i Milo²i joho 4x
mámo neper
Vid¥l jsem paralet
po obloze let¥t
sm¥°oval k zenitu
na zem vrhal stín
Náhle ho spat°ila
doktorka Mrázová
b¥ºí za manºelem
doktorem Mrázem
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❬✷②❪

Doktor Mráz utíká
a myslí na ºenu
kde já ten paralet
kde ho te¤ seºenu
Vid¥l jsem koºich
nesmírný ceny
za sto tisíc dolar·
za výlohou stát
Náhle ho spat°ila
doktorka Mrázová
b¥ºí za manºelem
doktorem Mrázem
Doktor Mráz utíká
a myslí na ºenu
kde já te¤ ten koºich
kde ho te¤ seºenu
Vid¥l jsem paralet
po obloze let¥t
sm¥°oval k zenitu
na zem vrhal stín
Náhle ho spat°ila
doktorka Mrázová
b¥ºí za manºelem
doktorem Mrázem
Doktor Mráz utíká
a myslí na ºenu
kde já ten paralet
kde ho te¤ seºenu

✦ Penízek

David Koller / David Koller

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 13.)
✷ Od za£átku do konce (1981 - 1983, 31.)
✸ Live (1983, 5.)
Na²ly jsme my penízek
a koupily si za n¥j banána
voto£ím se podívám se
jestli n¥kdo nejde za náma

kdyº to budem takhle d¥lat
budeme mít brzo na pivo
Hledej hledej aº najde²
kdo hledá vºdycky najde
3x
sám

✦ Poj¤ spát
Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 23.)

✷ Live (1983, 18.)

Nech uº toho hádání
nemá² na to nadání
poj¤ spát
Nech uº toho ²t¥kání
nebaví m¥ £ekání
poj¤ spát
Jestli tomu nerozumí²
p·jdu ti to po²eptat
Uº jsou £ty°i hodiny
uº rozváºej noviny
poj¤ spát
D°ív neº hv¥zdy pohasnou
uº jsou fronty p°ed masnou
poj¤ spát
Jestli tomu nerozumí²
p·jdu ti to po²eptat
Uº jsi toho °ekla dost
necht¥j abych dostal zlost
poj¤ spát
Aº budeme v posteli
budem zase veselí
poj¤ spát
Jestli tomu nerozumí²
p·jdu ti to po²eptat

Hledej hledej aº najde²
kdo hledá vºdycky najde
3x
sám

✦ Ráno

Kdyº budeme je²t¥ hledat
moºná najdem dal²í penízek
kdyº to budem takhle d¥lat
budeme mít brzo na °ízek

Live (1983, 2.)

Hledej hledej aº najde²
kdo hledá vºdycky najde
3x
sám
Hledej hledej hledej d¥lej
hledej hledej protivo

Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch

Ráno ti bude líp 2x
Noc je £erná jako studna
bez tebe je ale nudná
Ráno ti bude líp
Jsi £erná jako bota
z tebe se mi hlava motá
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Ráno ti bude líp
Ráno jde v²echno líp 2x

chráním svoje mládí
p°ed £ím ale p°ed £ím °ekni jen
Ráno bude² má 2x

Do rána je dlouhá doba
vyprávíme to voba

✦ pinavý záda

Ráno jde v²echno líp

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Pot°ebuju tvoje teplo
£umim z vokna hledám sv¥tlo
Ráno jde v²echno líp
Ráno je rychlej²í 2x
Po°ád myslím na tvý sliby
na v¥ci co se mi líbí
Ráno je rychlej²í
Zdá se ºe uº za£lo svítat
takto se tu budem vítat
Ráno je rychlej²í
Ráno

✦ Soumrak

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 21.)

✷ Live (1983, 16.)

Pro£ má² v hlav¥ vír
neví² jak te¤ dál
starej d¥tskej mír
jak kdyº vítr svál
Ráno bude² má 2x
V ºáru poledním
mají v¥ci °ád
ale kdyº jde² spát
padá na sv¥t stín

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 17.)

✷ Od za£átku do konce (1981 - 1983, 40.)
✸ Live (1983, 7.)
Potkal jsem ji na ofín¥
celá v £erném nesla se jak páv
záda bílý od st¥n m¥la
u ²atny m¥ chytla za rukáv
pinavá 3x
²pinavá krásná holka
ta m¥ na kolena dostala
te¤ po mn¥ jen tak kouká
pinavý 3x
vona má ²pinavý záda
nepije nekou°í nesladí
a má to tolik ráda
Cestou tax·vkou pak dom·
za²pinila trochu sedadla
pak za dve°ma v jejím byt¥
kolem krku m¥ hned popadla
pinavá 3x
²pinavá krásná holka
ta m¥ na kolena dostala
te¤ po mn¥ jen tak kouká
pinavý 3x
vona má ²pinavý záda
nepije nekou°í nesladí
a má to tolik ráda

Ráno bude² má 2x

Ráno zase na ulici
°ekla mi ºe byl to jenom ºert
schlíplej beru ranní tramvaj
sakra holka a´ t¥ veme £ert

No£ní m·ry °ádí
bojím se vyjít ven
chráním svoje mládí
p°ed £ím ale p°ed £ím °ekni jen

pinavý 3x
mi ukázala záda
nepila kou°ila nevadí
vºdy´ to má tolik ráda

Ráno bude² má 2x

pinavý 3x
vona má ²pinavý záda
nepije nekou°í nesladí
a má to tolik ráda

M¥síc svítí víc
neº se slunci zdá
jen pluj noci vst°íc
dnes ráno bude² má
Ráno bude² má 2x
No£ní m·ry °ádí
bojím se vyjít ven
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✦ To tak

jsem to já je to moje vize

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht

Já se t¥ºko zbavím vize 2x
ºe se mi zdá jako bych m¥l mozek v nose
je to sen není to sen 2x
je to sen je to moje vize

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 1.)

✷ Od za£átku do konce (1981 - 1983, 36.)
✸ Live (1983, 10.)

Mám sv·j mozek na obloze 2x
lítá si sám po nekone£ný dráze
jsem tady nejsem tady 2x
jsem tady je to moje vize

Cht¥la by si jet na výlet
cht¥la by si na prázdniny
na prázdniny k mo°i

Mám pocit ºe se ztrácím v mlze 2x
snad bejt to má asi budu muset zmizet
jsem to já nejsem to já 2x
jsem to já v²ude je moje vize

To ví²
to tak akorát 3x
no tak
Cht¥la by si jezdit autem
cht¥la by si ²et°it na fáro

✦ Vo£i s·ví

To ví²
to tak akorát 3x
no tak
2x
Cht¥la by si snad
❀✷ : cht¥la by si 2x

✸ : cht¥la by si 4x
abych t¥ m¥l rád
To ví²
to tak akorát 3x
no tak

✦ Venoruton Zyma
Michal Ambroº / Michal Ambroº
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 8.)
Venoruton Venoruton Venoruton Zyma 6x
Venoruton
Venoruton
Venoruton
Venoruton
Venoruton
Venoruton

Zyma °íkaj známí
Zyma ta t¥ zmámí
Zyma Jasná páka
Zyma ta t¥ zláká
to ví kaºdý dít¥
Zyma získá si t¥

Venoruton Zyma pí²e dob°e
Venoruton Zyma pí²e mod°e
2x

✦ Vize

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 22.)

✷ Live (1983, 17.)

Vize m¥ vnucujou se drze 2x
nem·ºu spát kdyº dostaví se krize
jsem to já nejsem to já 2x

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 4.)

✸✍
✁✷✍

Vo£i s·ví v celý tvá°i bílý
sako £erný vostrý zuby dlouhý
po dvanáctý hr·zou vlci kvílí
ti²e vchází upír· král 2x
2x
Odchází aº k ránu
vybere si dámu
s kterou bude dnes v noci pít
nocí houká sý£ek
v sv¥tle dlouhejch sví£ek
nikdo z host· nevrhá stín
Vo£i s·ví v celý tvá°i bílý
sako £erný vostrý zuby dlouhý
po dvanáctý hr·zou vlci kvílí
ti²e vchází upír· král 2x
Obrazovka svítí
modrým sv¥tlem sytým
pod ví£ka se vkrádá sen
skute£nost ti splývá
z vypitýho piva
neví² jestli se ti to jen zdá
Vo£i s·ví v celý tvá°i bílý
sako £erný vostrý zuby dlouhý
po dvanáctý hr·zou vlci kvílí
ti²e vchází upír· král 2x
A kaºdý ráno se bude² ptát
jestli tu byl a má-li t¥ rád
zase má² pocit jak kdyby ses pral
to v noci byl za tebou upír· král
Vo£i s·ví v celý tvá°i bílý
sako £erný vostrý zuby dlouhý
vo£i s·ví ó hr·zo hr·z
vo£i s·ví tak si to zkus 2x
Obrazovka svítí
modrým sv¥tlem sytým
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pod ví£ka se vkrádá sen
skute£nost ti splývá
z vypitýho piva
neví² jestli se ti to zdá
Vo£i s·ví v celý tvá°i bílý
sako £erný vostrý zuby dlouhý
vo£i s·ví ó hr·zo hr·z
vo£i s·ví tak si to zkus 2x

✦ Výlet

Michal Ambroº / Michal Ambroº

✷
✸

Od za£átku do konce (1981 - 1983, 3.)
Od za£átku do konce (1981 - 1983, 37.)
Live (1983, 15.)

Budape²´ Bukure²´
Soe a zp¥t
kone£ná stanice
a hned uvidí² sv¥t
Výletním
my jsme tu autobusem výletním
výletním
my jsme tu autobusem
výlet úlet
tak je¤
Namazat olejem
a´ bronzová je ple´
ve£ery na dýze
tonika a led
Výletním
my jsme tu autobusem výletním
výletním
my jsme tu autobusem
baby baby
come back
Jsme tu v²ichni mladý
a hrozn¥ nás to baví
no hrozn¥ fakt
3x
Co nám tady schází
koupeme se nazí
no nazí fakt
3x
Budape²´ Bukure²´
Soe a zp¥t
zabalit nasedat
a zase dom· jet
Dom· jet dom· jet
záºitk· je dost
dom· jet dom· jet
Louny Louny Most

Je²t¥ jsme se nedohodli
27 písní

Ach je mi, jak je mi
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Bál v tunelu
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Borneo
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Co bojí²
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Doby byly
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Hovna
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Jednou
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Jen si d¥ti v²imn¥te
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Jsem autentický
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Koni
6♠
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Kotec
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Loajální
6❧
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Malý Bobe²
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Mám chlapce mám
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Na sekanou
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Nevím, neznám, nesly²el jsem
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Nová doba
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Píse¬ o lásce a p°átelství
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Prérie
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Rychlé ²ípy
2❧
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Sochy
3❧
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Sv¥t se to£í
3❧
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
´astný
3❧
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
Tajný
6❧
(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
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Tak prý to je

4

♠

Vlaky

Ale potom 2x

(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)
ulánci

ve£er kdyº usínám
4

❧

(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : sám sebou opu²t¥n
✺ : potenciální nep°ítel

jen moºný potenciální nep°ítel

Ona nová doba (1982 - 1989, 16.)

tak si zpívám...

Czech! Till now you were alone (1984, 4.)
Live (?, 10.)
Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce

Denuncuji perlustruji

v²ichni jsme koni

podlézám a udávám

✦ Loajální

a stále se v²emi splynout zkou²ím
a stále bokem z·stávám
Tak znovu ve£er usedám

Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka

do hloubi hmoty pronikám
a skvostné plody lidských duch· sklízím

Ona nová doba (1982 - 1989, 21.)

kdyº usínám nad sebranými spisy

Live Rockfest (1986, 4.)
Live (?, 4.)
Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce

bojovat hledá d·vody (1988, 6.)

✻

Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce
Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 4.)

Moºná máte stejný problém

jak já bych cht¥l být ztotoºn¥n
se svým t°ídním úd¥lem

Já ty on my vy oni

✺

Jak já bych cht¥l být loajální
se svou historickou rolí

Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 1.)

bojovat hledá d·vody (1988, 13.)

✺✎
✁✷✁✸✁✹✁✻✎

z·stávám tak jako vy

Ona nová doba (1982 - 1989, 1.)

bojovat hledá d·vody (1988, 9.)

✷
✸
✹

ºe a´ d¥lám co d¥lám

Z·stávám tak jako kaºdý

Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka

✻

zji²´uji s hr·zou ºe vlastní hlavu mám
sám sebou z·stávám

✦ Koni
✷
✸
✹
✺

s my²lenkou kolektivního bytí
ideám pokroku du²i otvírám

(Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka)

A pak mi to myslí...
Jen ve správných kategoriích
jen o správných problémech
a v²echno správn¥ formuluji
v²e ve správných termínech
A ve v²em uº jasno mám...

moºná se trápíte také tím
moºná máte stejné p°ání

Ale p°esto z·stávám tak jako kaºdý

jak já v noci kdyº ²patn¥ spím

sám sebou opu²t¥n

tak si zpívám...

z·stávám tak jako vy
jen moºný potenciální nep°ítel

Jak já bych cht¥l být loajální
jak já bych cht¥l být ztotoºn¥n

Uº fakt nevím co d¥lat mám

se svou historickou rolí

a tak o pomoc jinde poºádám

se svým t°ídním úd¥lem

nezbyde mi neº udat sebe sám
i kdyº já opravdu tu snahu mám

I kdyº ve dne v £inech skvostných
duchem i t¥lem realitu poutám

Jak já bych cht¥l být loajální

ideám pokroku vycházím vst°íc

jak já bych cht¥l být ztotoºn¥n

ideám pokroku bytostn¥ oddán

se svou historickou rolí
se svým t°ídním úd¥lem

Na°ízení respektuji

✦ Rychlé ²ípy

pln¥ní v²ech vyºaduji
v²echny sch·ze nav²t¥vuji
o v²em vzru²en¥ diskutuji

Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka
V²echny hesla pro£ítám
v²echny je nazpam¥´ znám
ve spaním si je memoruji

✷

Ona nová doba (1982 - 1989, 25.)
Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 8.)

ráno v tramvajích dál p°edávám
Tak t°eba Rychlé ²ípy
Celou bytostí se snaºím jíti

uº dávno neºijí ve shod¥

k lidstvu skv¥lým zít°ka k vý²inám

sem tam se se²li
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ve stejné hospod¥

uº nechcem

Ale ervená£ek emigroval
Hojer pod pantoem trhá partu
Metelka se odst¥hoval na vesnici
a Mirek Du²ín prý podepsal
: Chartu 2x
✷ : Chartu 3x

Prosím
❀✷ : uº jsme dojezeni
✸ : uº jsme vykoupeni
✷✍
✍

Rychlonoºka du²e nestálá
d¥lá v KD u ponku
a v kantýn¥ denn¥ potkává
mistrovou z balírny
Robinsonku 3x

✦ Sv¥t se to£í

Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka

✷
✸

To zato Timur je zpravodajem Pravdy
a ostatní z jeho party
stále nemyslí jen na sebe
pracují v KGB
I Bobe² to s ºivotem koulí
uº neb¥há jen tak nahý po dvo°e
na t¥le samou bouli
je prý te¤ n¥kde
hodn¥ hodn¥ hodn¥ naho°e
Tarzan je v domov¥ d·chodc·
uº taky kouká kam sloºit kosti
uº ²patn¥ chodí do schod·
a trpí
nespavostí 3x
Ferda Mravenec uº nic nekutí
v mraveni²ti na palou£ku
je v n¥£í sbírce napíchnut
hned vedle Brou£k·

Ona nová doba (1982 - 1989, 5.)
Ona nová doba (1982 - 1989, 23.)
Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 6.)

✷ ❀✸ :

Mother is pissing
father is pissing
Ema is pissing
everybody is pissing
the world is spining

❬ ✎❪

Mother is shitting
father is shitting
Ema is shitting
everybody is shitting
the world is puddling

❬ ✎❪

Mother is vomiting
father is vomiting
Ema is vomiting
everybody is vomiting
the world is falling

❬ ✎❪

: Máma mo£í
táta mo£í
Ema mo£í
v²ichni mo£í
sv¥t se to£í

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

✦ Sochy

Máma mo£í
táta mo£í
Ema mo£í
pro£ se to£í
v²ichni mo£í

Ona nová doba (1982 - 1989, 27.)
Live (?, 3.)
Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 9.)

Máma mo£í
táta mo£í
Ema mo£í
a kdyº mo£í
sv¥tem to£í

❬✷✁✸✎❪

Máma to£í
táta to£í
Ema to£í
kam kdo domo£í
sv¥tem zato£í

❬✷✁✸✎❪

Máma zato£í
táta zato£í
Ema zato£í
jen kdo nemo£í
sv¥tem neto£í

❬✷✁✸✎❪

Medvídek P· je uloven
uº nezlobí ho tyg°ice
a na letadélku Kán¥ti
n¥kdo p°elet¥l hranice

Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka

✷
✸

✸✍
✁✷✍

Jednou
se sejdou
aº dol· z podstavc· slezou
kamenné plá²t¥ odloºí
Prach z tvá°í set°ou
ruce na st·l poloºí
a dutým hlasem
❀✷ : dlan¥mi vzh·ru
eptem
poprosí naposledy
d¥kujem

✸②
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Máma mo£í
v²ichni mo£í
sv¥t se to£í
aº se domo£í
sv¥t se doto£í
Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
a kdyº skálí
sv¥tem válí
Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
pro£ se válí
v²ichni kálí
Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
a kdyº skálí
sv¥tem válí
Máma válí
táta válí
Ema válí
kam kdo dokálí
sv¥tem zaválí
Máma zaválí
táta zaválí
Ema zaválí
jen kdo nekálí
sv¥tem neválí
Máma kálí
v²ichni kálí
sv¥t se válí
aº se dokálí
sv¥t se doválí
Máma zvrací
táta zvrací
Ema zvrací
v²ichni zvrací
sv¥t se kácí
Máma zvrací
táta zvrací
Ema zvrací
pro£ se kácí
v²ichni zvrací

✦ ´astný

❬✷✁✸✎❪

Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka
Live (?, 7.)

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

❬✷✁✸✎❪

Máma kálí...

❬✷✁✸✎❪

✷ : Mother is pissing...

❬ ✁✸✎❪

✸ : Mother is pissing
father is vomiting
Ema is vomiting
everybody is waiting
the world is spinning 2x
the world is falling 2x

❬ ✁✷✎❪

✷ Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce

bojovat hledá d·vody (1988, 7.)
✸ Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 3.)
Ó jak jsem ²´astný
ó jak jsem rád
ºe jsem tak krásný
ºe jsem tak mlád
Jsem plnokrevný
dynamický
rozvinutý
cele lidský
rudé rtíky
ºádné tiky
bujné sém¥
dme se ve mn¥
Jen se na m¥ podívejte
krásná £istá tvá°
v o£ích jasná zá°
a jak mi slu²í
ty moje u²i
a ty moje nohy
stvo°ené pro bohy
a ta moje budoucnost
tolik ²t¥stí je aº moc
Jsem plnokrevný
dynamický
rozvinutý
cele lidský
rudé rtíky
ºádné tiky
bujné sém¥
dme se ve mn¥
Na t¥le ani v°ed
ostrý výraz v o£ích
s pohledem up°eným vp°ed
do kalhot si mo£ím

❀✷ : Jsem plnokrevný
dynamický
rozvinutý
cele lidský
Co pro m¥ znamená nejvíce
no p°ece pravidelná stolice

✸ : Jsem plnokrevný
dynamický
rozvinutý
cele lidský
rudé rtíky
ºádné tiky
bujné sém¥
dme se ve mn¥
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❬✸✎❪

❬✸✎❪
❬ ✁✷✎❪

✦ Tajný
Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka
Ona nová doba (1982 - 1989, 22.)

✷ Live Rockfest (1986, 2.)
✸ Live (?, 8.)
✹ Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce
bojovat hledá d·vody (1988, 2.)

✺ Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce
bojovat hledá d·vody (1988, 16.)

✻ Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 5.)

Objemy tajných tekutin
souhrnné zprávy p°edávám
objemy tajných hmot
tajné sv¥dectví vydávám

✷ ❀✹ ❀✺ : Jsem nejtajn¥j²í tajný
✻ : Je nejtajn¥j²í tajný

Tajn¥ snídám
tajn¥ ob¥dvám
tajn¥ instrukce
sám sob¥ p°edávám

je skryt i sám p°ed sebou
A o v²em jako hrob ml£ím
i kdyº sám sebe u výslechu zkou²ím
i kdyº si nehty strhávám
a do varlat proud si pou²tím

jsem skryt i sám p°ed sebou

✻ : je tajný v²ech tajných

je skryt i sám p°ed sebou

✻✍
✷✁✹✁✺✍
✻②
✻✎
✷✁✹✁✺✎
✷✁✹✁✺②

✦ Tak prý to je
Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka
Ona nová doba (1982 - 1989, 17.)

✁✷✁✸✁✺✁✻②
❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺②❪

✷ Live (?, 1.)
✸ Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce
bojovat hledá d·vody (1988, 10.)

✹ Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 2.)

A to co je
ºe vlastn¥ není
a naopak
to taky nebude

✻ : je tajný v²ech tajných

✷✁✹✁✺✍

✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : 2x

Jsem tajným pilí°em °í²e
v²echny nitky se u m¥ k°íºí
kdyº s cenným nákladem v b°i²e
se na záchod tajn¥ plíºím

jsem skryt i sám p°ed sebou

❬ ✁✸②❪ ✻✍

✷ ❀✹ ❀✺ : jsem tajný v²ech tajných

Tak prý to je
jak to má být
a nemá to být
jak to je

✷ ❀✹ ❀✺ : jsem tajný v²ech tajných

✷✁✹✁✺✎
✷✁✹✁✺②

✻ : je tajný v²ech tajných

je skryt nejen p°ed tebou
je tajný v²ech tajných
je skryt i sám p°ed sebou

✷ ❀✹ ❀✺ : jsem skryt nejen p°ed tebou
✻ : je skryt nejen p°ed tebou

✻②
✻✎

jsem skryt i sám p°ed sebou

Vºdy p°ipraven
neztrácím nad¥ji
nep°ítel naslouchá
já je²t¥ tajn¥ji

✷ ❀✹ ❀✺ : Jsem nejtajn¥j²í tajný
✻ : Je nejtajn¥j²í tajný

✻✍
✷✁✹✁✺✍

✷ ❀✹ ❀✺ : jsem skryt nejen p°ed tebou
✻ : je skryt nejen p°ed tebou

palíry popelnic
tajn¥ zdravím
deníky plné skic
v noci pálím

✻ : Je nejtajn¥j²í tajný

✷✁✹✁✺✍

✷ ❀✹ ❀✺ : jsem skryt nejen p°ed tebou
✻ : je skryt nejen p°ed tebou

✷ ❀✹ ❀✺ : Jsem nejtajn¥j²í tajný
✻ : Je nejtajn¥j²í tajný

Tajn¥ si velím
tajn¥ se poslouchám
kdyº n¥kdy slevím
tajn¥ se proklínám

✹ : 2x

❬ ✁✸②❪ ✻✍

✷ ❀✹ ❀✺ : jsem tajný v²ech tajných

Je p·l ²esté ráno, ma£kám zvonící budík. Stejn¥
uº jsem spánek jenom p°edstíral. Noci jsou pro
mne nejhor²í. Nikdy nevím, jestli jsem ze spánku
n¥co nevyzradil. Ale myslím, ºe uº se umím ovládat. Nejsem totiº jen tak ledaskdo.

Jsem nejtajn¥j²í tajný
jsem skryt nejen p°ed tebou
jsem tajný v²ech tajných
jsem skryt i sám p°ed sebou

✷✁✹✁✺②

je skryt i sám p°ed sebou

❬ ✁✸②❪ ✻✍
✷✁✹✁✺✍
✻✍
✷✁✹✁✺✍
✻②
✻✎
✷✁✹✁✺✎

Jenºe kdyº to je
jak to není
jestlipak není
to co má být?
2x
Kdyº to má být
tak jak to není
a nemá to být
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tak jak to je

chlísto°í do gatí

Tak to co je
tak to vlastn¥ není
tak co nám tedy
vlastn¥ z·stane?

✸ : Hlavouni na houni
nazí se plazí
komise na míse
smiln¥ se prasí

Jenºe kdyº to je
jak to není
jestlipak není
to co má být?
2x

Mícha£ky za vraty
rotují s varlaty
funebrák opilý
poh°bí nás za chvíli
Stihne to v£as?

Snad je to tak
jak to není
a není to tak
jak to je

To je ten £as
to je ná² £as 2x
to je ten £as
to je ná² £as

A jak to bylo
uº nikdo neví
a nikdy to jinak
jinak nebude

Jen ºulánci pomalu
hledají potravu
pupí£ci gambatí
chlísto°í do gatí

Jenºe kdyº to je
jak to není
jestlipak není
to co má být?
4x

Dol· z barikád
Kongo vstává z postelí
já°ku dejme si na rypák
❀✷ ❀✹ : vý² lépe a rychleji

✸ : lépe vý² a rychleji

✦ ulánci

❀✷ ❀✹ : Humý²i ry£í
chlechtáci kni£í
na hradním nádvo°í
¬anu²ky mázdo°í

Stanislav Filip / Karel David, Petr Li²ka
Ona nová doba (1982 - 1989, 24.)

✷ Live Rockfest (1986, 1.)
✸ Kdo chce bojovat hledá zp·soby, kdo nechce

bojovat hledá d·vody (1988, 1.)
✹ Je²t¥ jsme se nedohodli (1990, 7.)
Chlívry se mrskají
prsouchy krouºí
vany nám pukají
z hoven se kou°í

✷ : to jsou ty £asy 3x

❀✷ ❀✹ : Jen ºulánci pomalu
hledají potravu
pupí£ci gambatí
chlísto°í do gatí

Mumie se probouzejí
v pyramidách hnoje
za mamuty men²í
do svatého boje

Hlavouni na houni
nazí se plazí
komise na míse
smiln¥ se prasí

Vzduchem se line
°íhání mas

✹ : To je ten £as 2x

❬ ✁✷✁✸✎❪

zde je ten £as

❀✷ ❀✸ : To je ten £as
to je ná² £as
❀✷ : to je ten £as
✸ : 3x

Jen ºulánci pomalu
hledají potravu
pupí£ci gambatí

Napuchlí puhý²i u vesla
hýkají hesla ropuchy
veslují do slují
smrdí tam asi
❀✹ : to jsou ty £asy 2x

❬✹✎❪
✸✎
✁✷✎

Mícha£ky za vraty
rotují s varlaty
funebrák opilý
poh°bí nás za chvíli
Stihne to v£as?

✸ : Humý²i ry£í
chlechtáci kni£í
na hradním nádvo°í
¬anu²ky mázdo°í
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❬ ✁✷✁✹②❪

❬ ✁✷✁✹②❪

❬ ✁✷✁✹②❪
❬ ✁✷✁✹②❪

❬ ✁✷✁✹②❪

✸✍
✁✷✁✹✍
❬✸✎❪

❬✸✎❪

✷✍
✁✹✍
❬✸✎❪

❬✸✎❪

❬✸✎❪

❬✸✎❪
❬ ✁✷✁✹✎❪

❀✷ : To je ná² £as
to je ten £as
to je ná² £as

❬✸✁✹✎❪

✹:

To je ná² £as
to je ten £as
2x

❬ ✁✷✁✸✎❪

✸:

Napuchlí puhý²i u vesla
hýkají hesla ropuchy
veslují do slují
smrdí tam asi

❬ ✁✷✁✹✎❪

To jsou ty £asy 5x

❬ ✁✷✁✹②❪

Jen ºulánci pomalu
hledají potravu
pupí£ci gambatí
chlísto°í do gatí

Kokrment
17 písní
Doktore
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Hodiny
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Hrob
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Chrousti
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Kdo p°ijde
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Krok za krokem
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Na plese
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Na samém pokraji ²t¥stí
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Náv²t¥va
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
P°ed zrcadlem
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Sliby - brány
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Torzo
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
T°i brat°i
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Venku pr²í
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Vlez tam
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)

V²echno je nám blízké
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)
Zavolej mý jméno
(Milan V¥trovec / Milan V¥trovec)

Letadlo
19 písní
A´ je to vostrý!
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Co zná², to má² rád
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Drdol
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Geneva
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Hotel
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Hraj dámu!
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Hrdinové
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Hudba a lm
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Chci den
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Intro
(Josef Vondrá²ek / -)
Jiºní pól
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Jsem doma sám
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Ryba
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Sm¥jeme se ve m¥st¥
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Sn¥hová královna
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Tonda r'n'r star
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Tramvaj £. 26
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Uº toho bylo dost!
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
Víme kdo je kdo
(Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek)
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

2♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

✦

✦

A´ je to vostrý!

Hotel

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek

Live 1982 (1982, 12.)

Live 1982 (1982, 4.)

Mám velkej plán
a´ je to vostrý 2x
4x

✦

Co zná², to má² rád

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 9.)
Co zná² to má² rád 8x

✦

Krásnej byt rodinej
její hlas nádhernej
líbej ji kaºdej den
kdyº chytrá je dost
krásnej smích lehou£kej
její hlas nádhernej
líbej ji kaºdej den
a ºádnej strach

Drdol

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 2.)

Jenom drdol má² to zná²
na vlásky má² lak to zná²
moje auto chce² to ví²
na chlapy mrká² to zná² to chce²
Houpy houpy hou
tak poj¤
4x
Na chlapy mrká² to zná²
a co bude pak uº nic uº nic
milujem se víc uº nic co pak

✦

Fouká zas fén
na tv·j ú£es skv¥lej
d°ív jsi byl klidnej
a ji jsi neznal
co dál bude s tím
kdyº potkal jsi ji

Geneva

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 19.)

Byla jsi zlá hloupej sen
nechám t¥ leºet jenom tak
tvý o£i nepoznaj kde maj bejt
nemá² zas nic tak jako d°ív
m¥l jsem t¥ rád tak vo co go
uº toho bylo dost 2x
Byla jsi zlá zlej sen
nechám t¥ leºet jenom tak
tvý o£i nepoznaj kde maj bejt
nemá² zas nic tak jako d°ív
m¥l jsem t¥ rád £as bude soud
uº toho bylo dost 2x

A hnout
s tím se nedá hnout
ob£as i má² chu´ se prát
a co °íct jdi spát
A co chtít
je milá co má bejt
ten tv·j hloupej strach
padnul s tím a plá£
Houká² sv·j dík
tak neváhej
p°i²el sv·j sen
tichá °e£ s ní ven
jak mám ti °íct
chce² víc neº chci
já jsem furt zlej
ty chce² byt tak ho m¥j
Krásnej byt rodinej
jen tv·j hlas nádhernej
kdy chytrá jsi dost
A hnout
s tím se nedá hnout
ob£as i má² chu´ se prát
a co °íct jdi spát
A co chtít
se² milá co má bejt
a m·j hloupej strach
a m·j plá£
A hnout
s tím se nedá hnout
ob£as i má² chu´ se prát
a co °íct jdi spát
A co chtít
se² milá co má bejt
a m·j mírnej strach
a m·j plá£
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✦ Hraj dámu!

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 6.)

Hraj dámu
má² na to
tv·j chlap je fajn
4x

na tv·j stud
nesmí uº vstávat ven
tak se mít budem
navºdy a navºdy
zbyde jen lítost
pro jeden den
tak co chce²
Zbejvá jen lítost...
tak pro jeden den

Zhoupnout a ven 4x

✦ Hudba a lm

Hraj dámu
má² na to
tv·j chlap je fajn
4x

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 13.)

✦ Hrdinové

Divokej den
nem·ºe² mít
to co sis p°ál
kde bys to vzal

Live 1982 (1982, 7.)

Holky a £as
nebude² mít
to co sis p°ál
kde bys je vzal

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek

Ráj ráj a v n¥m klid
a já já jsem tv·j král
tv·j neklid
chce² n¥co co nejde
ví² kdy vstávám
jak za£íná den
Zbyde jen lítost
pro m¥ a tebe
tak co chce²
a já uº budu jen tv·j
a rád budu jenom s tebou spát
rad²i ve dvou
a to je fajn
jó rad²i ve dvou
a je to tak
Tv·j neklid
chce² n¥co co nejde
kdyº te¤ vstávám
jak za£íná den
zbyde jen lítost
pro m¥ a tebe
tak co chce²
Ráj ráj a v n¥m klid
a já já jsem tv·j král
tv·j neklid
chce² n¥co co nejde
ví² kdy vstávám
jak za£íná den
zbyde jen lítost
pro m¥ a tebe
tak co chce²

Divokej den
nebude² mít
to co sis p°ál
kde bys to vzal
Holky a £as
nebude² mít
kde bys je vzal
hudba a lm
Hudba a lm 4x
Divokej den
nebude² mít
to co sis p°ál
kde bys to vzal
Holky a £as
nebude² mít
to co sis p°ál
hudba a lm
Hudba a lm...
Divokej den
nebude² mít
to co sis p°ál
kde bys to vzal
Hudba a lm 4x
divokej den 4x

Nás nem·ºe² svázat
m·ºem ukrást £as
£as jen pro jeden den
a co °íct
na tv·j hlas
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✦ Chci den

✦ Jiºní pól

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 18.)

Chci den
hodn¥ moc chvil
tv·j tón
stál hodn¥ sil
S tou hrou
kdyº se² nej
chce² spát
n¥co mi dát
Chci den
hodn¥ moc chvil
tv·j tón
stál hodn¥ sil
S tou hrou
kdyº se² nej
chci spát
n¥co ti dát

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 10.)

✷ Live 1982 (1982, 20.)
Sám ví² nejlíp pro£ tu nejsou
sny dn· v²edních
rámus vnímá² spásnou dálkou plout
jen dál tam nikdo nebyl
No tak hádej co pak
v²ude jsou hory rad
jen tak námo°ní vlk sám se smál
Zá°í jiºní pól 4x
2x
Kon£í výk°ik t¥ch chvil
nás samou láskou sní
a musí² dál plout
proudem krátkých v²edních dní

✦ Jsem doma sám

Aha tv·j rozumnej plá£
byl moc milej
2x

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 3.)

Chci den
hodn¥ moc chvil
tv·j tón
stál hodn¥ sil

U nás doma jsou tu v²ichni stejný
v²ichni nosej uniformy krásy
4x

S tou hrou
kdyº jsem nej
du spát
n¥co si zdát

edej ºivot kolem
²edej ºivot za rohem
sny ti leºí u nohou
nohy ty uº nemohou
2x

Chci den
hodn¥ moc chvil
tv·j tón
stál hodn¥ sil

Hloupej sen 4x
jse² m·j hloupej sen 16x

S tou hrou
jde pes ven
chce² spát
n¥co si zdát

2x

Jsem doma sám 12x

Uº je to v²echno za mnou 4x
jsem doma sám...

✦ Ryba

Aha tv·j rozumnej plá£
byl moc milej
2x

✦ Intro

Josef Vondrá²ek / Live 1982 (1982, 1.)

(instrumentální)

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 8.)
Ryba
v²echno
hezké
bobr
ryba
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bobr
2x

j· on toho hodn¥ ví

Hezká ryba 4x

✦

Sm¥jeme se ve m¥st¥

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 11.)
Sm¥jeme se ve m¥st¥ 4x
ach ouvej 2x
Je to v²echno legrace
ºe jsme takhle lidový
ale to ví² to se v²echno spraví
aº bude² unavenej

K ní do hradu vchází
chlapec p¥kn¥ t°íská
spí královna sn¥hová
on jen mluví píská
Má nádherný styl
sníh v·n¥ lítost
kluk jen rychle mluví
píská duní v°íská
Ho°ký kluk uº za ní duní
b¥há mluví radí to umí
myslí po°ád na sv·j vrchol
nic nep°ichází 4x

✦

Sm¥jeme se ve m¥st¥ 4x
ach ouvej 2x
Uº to nejde napravit
co se jednou sk°ívilo
uº to nejde nejde nejde
uº to nejde napravit
2x
Dám dám tak ji ber 3x
Uº to nejde napravit
co se jednou sk°ívilo
uº to nejde nejde nejde
uº to nejde napravit
2x
Sm¥jeme se ve m¥st¥ 4x

✦

Sn¥hová královna

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 17.)

Chlapec tudy trajdá
táta máma maj strach
dít¥ královna sn¥hová
sípá nemluví rýpá
Chlapec tudy b¥há
spí královna sn¥hová
nikdo nem·ºe k ní
je uº jenom bledá

Live 1982 (1982, 5.)
V lokálech uº ho znej
tmavý brejle futrál má
celej ºivot v kavárnách
ságo fouká 2x
Ostatní doma holky maj
on po°ád hraje v putikách
celej ºivot v kavárnách
ságo fouká fouká
Tonda rock and roll star 4x
Z tvá°í mu denn¥ stejká pot
Tonda se jen tak usmívá
nic neví nic nevnímá
hlava se to£í ve hv¥zdách
Na rukou samej mozol má
srdce v²ak bije jako zvon
ve£er hned ságo popadá
a v noci °ve jak pavián
Tonda rock and roll star 4x
Starý známý neví nic
Tonda se jen tak usmívá
nic neví nic nevnímá
hlava se to£í ve hv¥zdách
Tonda rock and roll star 4x

✦

Tramvaj £. 26

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek

Ho°ký kluk uº za ní duní
b¥há mluví radí to umí
myslí po°ád na sv·j vrchol
nic nep°ichází 4x
Chlapec jde k ní
spí královna sn¥hová
krá krá rychle mluví

Tonda r'n'r star

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek

Live 1982 (1982, 14.)
Dost dost v·bec nic nechce²
dost dost leºí² na b°í²e
2x
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Máma Bubo

Nalomenej
ovlivn¥nej
chlapec hezkej
nalomenej
2x
Je to v·bec moºný 4x
Se² nalomenej
se² ovlivn¥nej
se² chlapec hezkej
se² nalomenej
Je to v·bec moºný 4x
dost

✦

Uº toho bylo dost!

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 16.)
Chci zapomenout
pro£ jsem byl ztracenej
kdyº jsem vid¥l tv·j ksicht
zadek vystr£enej
To si na m¥ p°i²la
to bylo hodn¥ fajn
te¤ musím rychle zmizet 2x
Uº toho bylo dost 4x
íká² papapa
°íká² °íká²
v²ude je plno holek
ra£i jsem doma sám
Co bylo mezi náma
to bylo fajn fajn fajn
aº budu zejtra vstávat
budu jedinej fajn
Uº toho bylo dost 4x

✦

40 písní
?

(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Aby se nám milovali
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Ba¬atost
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Co to má být
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Gertruda
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Grimasy
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Haj La Haj To Haj
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Ikaros, minimal romantik
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Intro
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Je tu ºivo
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Jsem jen stín
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Kolem m¥ není
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Komu pat°í²
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Krásný sv¥t
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Leben und Verzeihung
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Máme rádi
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Mnichov je jasnej
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Víme kdo je kdo

Josef Vondrá²ek / Josef Vondrá²ek
Live 1982 (1982, 15.)
Zapomenout
ví se kdo je kdo 2x
co tady bylo
lehce ujelo
2x

Na hnoji
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Na venkov¥
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Nejsem
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Nemám tvá°
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Nemáme £as
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Není pomoci
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Nevím
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
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Je to vono
(Miroslav Gärtner, Alexandr Hajdovský / Alexandr Hajdovský)

No tak uº to zkus
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Nová vlna se starým obsahem
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Jiºák
(Alexandr Hajdovský / Alexandr Hajdovský)

Planeta Haj
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Kde jsme z·stali
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)

Sed¥l jsem a po£ítal
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Kdyº £as se vle£e
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

Sen
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)
Skon£í² jako já
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Koleda
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

Smí² mnohem dál
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Koncert
(Alexandr Hajdovský / Ji°í Hannsmann)

Staphylokokové
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Letní ve£er (v£etn¥ usínání)
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)

Svítá
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Na v¥ky v¥k·
(Alexandr Hajdovský / -)

t¥stí
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Obraz vojny a moru
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

Tv·j d·m a hodiny
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Olenka
(Alexandr Hajdovský / -)

Uº jsme si zvykli
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Otazník
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)

V echách najde² p°ítele
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Parno
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

Velký de²t¥
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Pecen tam, pecen zpátky
(Alexandr Hajdovský / -)

XX. století
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Prachy
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

Za zdí
(Karel Babuljak / Karel Babuljak)

Manºelé

Prost°ete stoly
(Alexandr Hajdovský / -)
P°estoºe
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)

38 písní

P°i²li jsme na vinici
(Alexandr Hajdovský / Ond°ej Fibich)

ABCD
(Alexandr Hajdovský / -)
Blanka
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)
Cesta pod bod mrazu
(Alexandr Hajdovský / -)

Radostná událost se stala
(Alexandr Hajdovský / -)
íkání
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)
Sedl jsem si do bláta
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)

erný prach
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

Stojím a £ekám
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

í¬an Ge (D¥tství)
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)

Tací moud°í
(Alexandr Hajdovský / -)

Hranice
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

UFO
(Alexandr Hajdovský, Miroslav Gärtner / Alexandr Hajdovský)
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Umírá²
(Alexandr Hajdovský / -)

Jen zívá² a spí²
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

V mlze
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)

Jsem z tebe celý pry£
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Venkov
(Alexandr Hajdovský, Miroslav Gärtner / Kate°ina Hajdovská-Tlustá)

Jsi na dn¥ sv¥te
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Karneval
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

V²ichni hrajou dob°e, jen my hrajem ²patn¥
(Alexandr Hajdovský / Alexandr Hajdovský)

Ko£ky, tyg°i, psi
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Vybírám si dovolenou
(Miroslav Gärtner, Alexandr Hajdovský / Alexandr Hajdovský)

Kouknou se ven
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Za pochodu
(Alexandr Hajdovský / Kate°ina HajdovskáTlustá)
Za£ala mladým slavnost
(Alexandr Hajdovský, Miroslav Gärtner / Ji°í
Hannsmann)
Zasadila okure£ky
(Alexandr Hajdovský / -)
Zoufalství
(Alexandr Hajdovský / Václav Jelínek)

Moped
58 písní

Autobus
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Automobil
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Bezcitný
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Blázen
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Co dál
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Co zítra
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Dávno na to nesta£í
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Lidi£ky já se mám
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Malý moment
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Mat¥jská pou´
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Milióny tvá°í
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Móda
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Na diskotéce
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Na Karlov¥ most¥
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Na lopatkách
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Nejsem na prodej
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Nenech si to ujít
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Nevadí, nevadí
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
O p¥n¥zích
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Okolo okolo
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Pan doktor
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Podniková kontrola
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

D¥lej honem
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Pomoc mi
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Disco
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Prachy
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Doma je nejlíp
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Pro peníze peníze
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Informátor
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

P°ed Tuzexem
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Instant kakao
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

P°íli² silná káva
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
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❧

Sám a sám
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Blbá náhoda
2
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Seriál
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Cirkus Slovan
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Si kus
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Ekzém
3
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Vladimír
Drha)

Smutný ráno
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Stále v ohni
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Experimentální mate°ská ²kolka
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Starají se o sebe
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Holka na je°ábu
2
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

To v²echno ti sta£í
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Hozená do gala
2
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Uº p°i²el tv·j £as
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
V parku
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Já rád ni£ím
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Válka ne
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Jede, jede
2
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Ve m¥st¥
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Kompozice s kladívkem
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Velký vo£i
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)
Víc uº mi nevolej
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Masová produkce
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Video
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

MDH
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

V·bec se nestará²
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Výrostek
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Moje malá Áda H.
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Vý² co stál den v Praze
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

O svini a pávu
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Eduard Bass)

Zlý tvorové
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

Odkud vítr fouká
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

Ztratil jsi podobu
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Osel a koza
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Bohdan Vojt¥ch umavanský)

ádný problém
(Vojt¥ch Hubinger / Vojt¥ch Hubinger)

♠

Nahoru po schodi²ti dol·
band

Pokornej pán
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

♠

Prapor£ice Hildegarda
2
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

26 písní

♠

?

Pytlíky SA
3
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

?

Sbal to
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Nahoru po
schodi²ti dol· band)
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♠

♠
Sest°i£ka Krista
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)
Schovat se kulturn¥
♠
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)
Soda bicarbona
♠
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)
♠
T°i rakety
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)
Voºe¬ se
2♠
(Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský)

✦ Blbá náhoda

Live eské Bud¥jovice (?, 6.)
83 - 93 (1993, 8.)

Reektory zá°í
v manéºi jsou klauni
s maskami na tvá°i
krotitelé slavní
Zví°átka cvi£ená poskakují
ºonglé°i slov svá £ísla znají
sami si sami si zatleskají
a p°itom dechovky
vyhrávají

Slova 3x

To je ale blbá náhoda
letos pot°icátý
nepojedu do Pa°íºe
2x
Jisto není nic není jisto
: v²echny dny ned¥le pátky
✷ : v²echny ned¥le soboty pátky
zkou²ím si to aspo¬ nane£isto
do Rozvadova a pak zpátky

Slova 3x

Na Letenský pláni
cirkus Slovan
poj¤te dámy páni
poj¤te znova
je to k popukání

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský

✷

Na Letenský pláni
cirkus Slovan
poj¤te dámy páni
poj¤te znova
je to k popukání

Jó pane °editeli
jak tohle ud¥láme
lidi nám odcházeli
scénky jsou asi známé
✷✍
✍

To je ale blbá náhoda
letos pot°icátý
nepojedu do Pa°íºe
4x
V noci mívám sen ºe Zem¥
je zahrádká°skou kolonií
a já jsem krtek kterej z°ejm¥
zná cestování poesii

Zví°átka cvi£ená poskakují
ºonglé°i slov svá £ísla znají
sami si sami si zatleskají
a p°itom dechovky
vyhrávají
Na Letenský pláni
cirkus Slovan
poj¤te dámy páni
poj¤te znova
je to k popukání
Slova 3x

✦ Ekzém

A podhrabu se pod plotem
a nepodlehnu propagand¥
k návratu norou ochoten
nejenom kv·li srand¥
To je ale blbá náhoda
letos pot°icátý
nepojedu do Pa°íºe
2x

✦ Cirkus Slovan

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
Live eské Bud¥jovice (?, 4.)

Nahoru po schodi²ti dol· band / Vladimír
Drha

✷
✸

Hudba 85 (1984 - 1986, 25.)
Live eské Bud¥jovice (?, 16.)
83 - 93 (1993, 10.)

Zas mi sv¥dí za u²ima
zas mi sv¥dí v podpaºdí
nesv¥d£í mi tohle klima
zas mi ekzém vyráºí
Ekzém...
M·ºe se stát n¥kdy
smyslem ºivota
bez ekzému
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padá na m¥ nicota
Aº p°estanou ekzémy
vyjdu ti²e z podzemí
bez sv¥d¥ní s klidem
splynu s na²ím lidem
Ekzém...

✦ Experimentální mate°ská ²kolka

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
Live eské Bud¥jovice (?, 2.)

Tankem jedu pískovi²t¥m
tam a zase zp¥t
zastavím a zaparkuju
v e²usu dv¥ porce
tankem jedu pískovi²t¥m
je mi letos p¥t
v experimentální mate°ský ²kolce

Ráno ráno ráno
koukne k nebi vklouzne do modráku
a má v popisu práce
mít v²echno na háku...
Ta holka na je°ábu
uº vypadá dost na£atá
ta holka na je°ábu
má vod bahna bagan£ata 2x
Zdálo se jí do samýho rána
po desátým albu Honzy Buriana
kdyº se probudila
to byla trochu rána
tak si sama zazpívá
dv¥ nebo t°i sloky
Na koncerty ráda chodila
uº tehdy na vysoký
2x
Ta holka na je°ábu
uº vypadá dost na£atá
ta holka na je°ábu
má vod bahna bagan£ata 2x

Ma²karní ples koncem roku
kaºdej má zas masku novou
jdeme v²ichni bok po boku
kaºdej masku svou plynovou

Ráno ráno ráno
koukne k nebi vklouzne do modráku
a má v popisu práce
mít v²echno na háku...

Chápem smysl disciplíny
hodní a zelení ºáci
ale já mám pocit viny
táta má rád bítlsáci

2x

Te¤ aby se je²t¥ opil
aby mi tím zkazil prol

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
Live eské Bud¥jovice (?, 8.)
✷ 83 - 93 (1993, 7.)

P°esto ºe jsem dohola
p°esto ºe jsem beze v²í
na vojenskou ZD
berou jen ty nejlep²í
Tankem jedu pískovi²t¥m
tam a zase zp¥t
nejlep²í jsem v rozborce a sborce
tankem jedu pískovi²t¥m
je mi letos p¥t
v experimentální mate°ský ²kolce...

✦ Holka na je°ábu

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský

✷

Live eské Bud¥jovice (?, 12.)
83 - 93 (1993, 5.)

Ta holka na je°ábu
uº vypadá dost na£atá
ta holka na je°ábu
má vod bahna bagan£ata 2x

✦ Hozená do gala

Hozená do gala
v kavárn¥ sedala
a v²em dop°ála sluchu
N¥komu nedala
n¥koho udala
a pak si dala sprchu
Nevím pro£ bejvala
tak £asto skleslá
2x
Vºdy´ v²ude jsou nást¥nky
v²ude jsou hesla
2x
Vzali ji na práva
jó to byla sláva
usnula nahá za piánem
Potom pový²ila
to uº trochu pila
v £erný Tatr¥
v £erný Tatr¥ s pánem
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Jejich rezidence
v £erný podprsence
jejich rezidence
opou²t¥la s ránem

Moje malá Áda
má ráda k°ik má ráda skupiná£e
v £erný k·ºi Áda
je hotová jen kdyº n¥kdo plá£e

Nevím pro£ bejvala
tak £asto skleslá
2x

Uº se svlíká z k·ºe
zapíná si ²aty
²aty ze sametu
kanady zout m·ºe
má po práci
kou°í cigaretu

Vºdy´ v²ude jsou nást¥nky
v²ude jsou hesla
2x
2x

✦

Jede, jede

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
Hudba 85 (1984 - 1986, 23.)

✷ 83 - 93 (1993, 1.)

Jede jede jede popleta
je vlakem £eskej bigbít do sv¥ta
buchty termosku a holení
ma²ina má uº deset let zpoºd¥ní

Uº se svlíká z k·ºe
dneska uº má padla
Áda k·ºe hadí
uº se svlíká z k·ºe
sedí u zrcadla
?? jemn¥ hladí
Moje malá Áda
má toho hlavu plnou
moje malá Áda
se spolehlivou gumou
Jen málo kdy váhá
moje malá Áhá...

✦

Máni£ky i punci koºený
zvadnou rychle je to loºený
sv¥t nás p°ece jednou ocení
£eský kotvald¥ní hloºení
Rozmetáme Evropu i státy
v £eský ruce Tesla aparáty
jede jede £eskej bigbít do sv¥ta
není lehká ta kulturní osv¥ta

✦

Moje malá Áda H.

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
83 - 93 (1993, 3.)
Moje malá Áda
má toho hlavu plnou
moje malá Áda
se spolehlivou gumou
Moje malá Áda
s dlouhou tvrdou gumou
drátem vystuºenou
v mládí s vervou plnou
Uº se svlíká z k·ºe
zapíná si ²aty
²aty ze sametu
kanady zout m·ºe
má po práci
kou°í cigaretu

O svini a pávu

Nahoru po schodi²ti dol· band / Eduard Bass
83 - 93 (1993, 16.)
Byla jednou jedna svin¥
p°ekrásn¥ se ºilo jí
celý boºí den se lín¥
válela jen na hnoji
A ta svin¥ ne£istá
m¥la formy do jista
ºe by se z nich zbláznil
kaºdý ortodoxní kubista
2x
Na bidélku vedle sed¥l
samolibí jeden páv
na sv·j ocas stále hled¥l
°íkal sob¥ to jsem paf
Boºe to je nádhera
ta má péra n¥která
jak ta svin¥ m·ºe jenom
nosit ocas bez pera
2x
Jednou z rána p°i²el chlapík
°eznického °emesla
znenadání svini zapích
svin¥ ani nehlesla
Zachrochtala tro²i£ku
pak natáhla noºi£ku
dva and¥lé odnesli si
malou svinskou du²i£ku
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2x
Jednou z rána na dvore£ku
sedlák páva chytit dal
celou jeho dlouhou vle£ku
surov¥ mu vytrhal
Pak byl celý zoufalý
kr·ty na n¥j koukaly
ºe mu vzadu na biskupu
jen t°i brky z·staly
2x
Z toho se dá odvoditi
nehynoucí pravda ta
chcete-li smrt lehkou míti
ºijte jako prasata

budí²
budí² ve m¥ neklid
budí² ve m¥ strach
Jsem pokornej pán 2x
tvý £erný nádobí 2x
drhnu
Ale mám plán 2x
pro p°í²tí období 2x
zdrhnu
Já jsem tv·j král saponát· 2x
pucuju a drhnu
po tvým pátým doktorátu 2x
zdrhnu
Po tvým pátým doktorátu zdrhnu

Nebo´ krása mámivá
lehký osud nemívá
to jen kaºdý rve a ²kube
cloumá trhá zaºiva
2x

✦ Osel a koza

Nahoru po schodi²ti dol· band / Bohdan Vojt¥ch umavanský
83 - 93 (1993, 13.)

Starý kozel mladá koza
poskakují hopky hopky
koza k oslu p°ito£í se
na hlavu mu trousí bobky
Paní kozo hou²´ i bobky
?? zda oslav¥n jsem
aº si t¥ ten osel vezme
bude ºíti s oslavencem
Na kozu v tom pastý° volá
a´ ti nezp°eráºím hnáty
z £lov¥ka lze d¥lat vola
ne v²ak z osl· laureáty

✦ Pokornej pán
Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
83 - 93 (1993, 14.)
Jsem pokornej pán 2x
tvý £erný nádobí 2x
drhnu
Ale mám plán 2x
pro p°í²tí období 2x
zdrhnu
Neumím prát neumím ºehlit
prádlo a tím i vztah

✦ Prapor£ice Hildegarda
Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
Live eské Bud¥jovice (?, 14.)

✷ 83 - 93 (1993, 15.)

Prapor£ice Hildegarda
má ráda Karla Gota
prapor£ice Hildegarda
miluje ji celá rota
Hildegarda 3x
nepodlehla mému svodu
Hildegarda 3x
pije Keyrum jako vodu
Prapor£ice Hildegarda
já na ní mám £árku
prapor£ice Hildegarda
miss buzeráku
Prapor£ice Hildegarda
s pistolí m¥ honí
prapor£ice Hildegarda
pitralonem voní
Hildegarda
nepodlehla
Hildegarda
Hildegarda

3x
mému svodu
3x
má periodu

S Hildegardou chci mít syna Grí²u
Hildegardy se nikdy nevzdám
uº to brzo podepí²u
a oddám se zlatým hv¥zdám
Hildegarda 3x
nepodlehla mému svodu
Hildegarda 3x
pije Keyrum jako vodu
Hildegarda...
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✦ Sest°i£ka Krista

✦ Pytlíky SA

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský

83 - 93 (1993, 9.)
Hudba 85 (1984 - 1986, 24.)

✷ Live eské Bud¥jovice (?, 15.)
✸ 83 - 93 (1993, 12.)
Pytlíky SA nejen dle návodu
pytlíky SA celému národu
net°eba na záchod
ani do hou²tí
pytlíky SA nepropou²tí 2x
Pytlíky SA...
Pytlíky SA nejen dle návodu
pytlíky SA celému národu
net°eba na záchod
ani do hou²tí
pytlíky SA nepropou²tí 2x

✦ Sbal to

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
83 - 93 (1993, 2.)

Taková taková malá
rodinná krize
2x
Bojim se t¥ v leºe
v sed¥ ve stoje
jak ¬ákej mongol
Olgoje Chorchoje
Studený studený vo£i
jak nalepený kolky
2x
P¥tkrát tejdne spolky
pro bojovný holky
to né
Nevím co to hledá²
nevím pro£ mi nedá²

Je to víc neº jistý
zabouch sem se zabouch
do sest°i£ky Kristy
Je to víc neº jistý
zabouch sem se zabouch
do sest°i£ky Kristy
bude má
Do sest°i£ky
uplácám si doma
dv¥ t°i její busty
bude má
Ve£er ²eptá zm¥°te se
zm¥°te se a spát
tak si °íkám není t°eba
mám ho akorát
Bude má...
Je to víc neº jistý
zabouch sem se zabouch
do sest°i£ky Kristy
bude má
Do sest°i£ky Kristy
v krásné hlavní roli
a já v roli komparzisty
bude má
K°í£í nejsem tady
kv·li kec·m o lásce
já jdu ut°ít d¥dk·m zadky
na sto dvanáctce
Je to víc neº jistý
zabouch sem se zabouch
do sest°i£ky Kristy
bude má
Do sest°i£ky Kristy
co místo políbení
ráno dává klistýr
a bude má

✦ Schovat se kulturn¥

Tak sbal to sbal to sbal to
má malá frigido
tak sbal to sbal to sbal to
pálí t¥ dobrý libido
2x

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský
Live eské Bud¥jovice (?, 7.)

2x
Tak sbal to sbal to sbal to
má malá frigido
tak sbal to sbal to sbal to
pálí t¥ dobrý libido
2x

Vím ºe uº jsem starej dost
vím co je má povinnost
s tran¤ákem se n¥kde schovat
kulturn¥ se p°evychovat
Mladického skota£ení bylo dost
budu hodnej budu plnej ochoty
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a myslej na prasárny

já dob°e vím co je te¤ má povinnost
na drá´áku za£ít vnímat hodnoty

A strach ºe ujíºdí uº vlak
tak vyndaj fotky jenom tak

Jist¥ si tam najdu svoje idoly
hrajou p¥kn¥ aº se mi dech tají
já se s chutí p°izp·sobím kdykoliv
vºdy´ nejen dve°e se zavírají

Ob£as nadsednou
p°ihlad¥j sukni
a´ se nezmuchlá

S tran¤ákem se n¥kde schovat
schovat se kulturn¥
kulturn¥ se p°evychovat...

A v kaºdý je náloº
která by tak ráda
je²t¥ vybuchla

✦ Soda bicarbona

A strach ºe ujíºdí uº vlak
tak vyndaj fotky jenom tak

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský

✦ Voºe¬ se

83 - 93 (1993, 6.)

Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský

Denno denn¥ bez pardódu
ba²tím sodu bicarbonu
krkám ráno krkám ve£er
kdyby do²la tak bych bre£el

Live eské Bud¥jovice (?, 9.)

✷ 83 - 93 (1993, 4.)
Voºe¬ se 2x
dostane² ba£k·rky
voºe¬ se voºe¬ se
jsou jako stvo°ený
k tan£ení mazurky

To se dneska £asto vidí
vono to snad chce vod lidí
ºaludek mít v dobrým stavu
p°ekousat i tuhou stravu
2x

Voºe¬ se 2x
kaºdá ti uv¥°í
voºe¬ se voºe¬ se
tak mámo hni s sebou
co bude k ve£e°i

✦ T°i rakety
Nahoru po schodi²ti dol· band / Marek Brodský

Ná puti puti ná
uº se to pe£e
uº se to va°í
to bude hostina
tak hodn¥ ²t¥stí
a´ se vám da°í

83 - 93 (1993, 11.)
T°i rakety
ve svet°íku v krajkách
z kanclu do vinárny

Voºe¬ se 2x
fakt se to vyplácí
voºe¬ se voºe¬ se
snad by ses nestyd¥l
p°ed ºenou v teplácích

T°i rakety
tuk v legínách
ve sny se m¥n¥j plány
T°i rakety
ve svet°íku v krajkách
z kanclu do vinárny

Voºe¬ se 2x
v lednici pive£ko
voºe¬ se voºe¬ se
t°eba na jiº¬áku
kdyº ²kemrá² hnízde£ko

A strach ºe ujíºdí uº vlak
tak vyndaj fotky jenom tak
Tak tohle je ten m·j a to je fotka z gymplu.
A tady, tady jsme v Jugo²ce. A tady mám tu
novou bl·zu. Marie ji taky shání. Zatím jsem ji
vid¥la jen na Boºce.
T°i rakety
ve svet°íku v krajkách
z kanclu do vinárny

Ná puti puti ná
uº se to pe£e
uº se to va°í
to bude hostina
tak hodn¥ ²t¥stí
a´ se vám da°í

T°i rakety
tuk v legínách
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O.Z.W.

47 písní

? (4x)
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Bába na ko²t¥ti
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Bm psvz
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Big Mac
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Brusi£ Jíra
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Bruttopýr
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Bych
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Co jsi ty a co jsem já
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Disco klub robot·
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Eine kleine pucci mucci
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Hamej
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Hej hou
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Home sweet home
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Igelitovej Pepík
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
James Bond
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Jednoduchost
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Jeºí²ek
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
King Kong
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Kniha o sexu
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Kobox
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Kudy?
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Kujte ºelezo
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Mladý poºárník
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Modrají rty
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)

♠
♠
♠

5❧
2❧
2♠

♠

3❧
♠
♠
♠

4❧
3❧
♠
♠

♠

Muttersalam
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Mydlá°ova milostná
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Na ulici leºí kostra ptáka
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
N¥kdy n¥kde
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
No£ní píse¬ psa
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
O psíkovi
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
P¥²í zóna
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
P°ezdívky
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Rézi a Pépi
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Sloupy
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
patný elektriká°
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
T°icetiletá kráva
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Utopenec
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Uº pro m¥ jdou
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Uº zase
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Veselá historka
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Vý£ep
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Zákoník práce
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Zase jeden!
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)
Ze ºivota hmyzu
(O.Z.W. / Zden¥k Lorenz)

✦ Bába na ko²t¥ti

2♠

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

♠

3❧
♠

Motorlet (1985, 17.)
Vrboví odkvetlo
mohutný pometlo
bezzubá babi£ka
upletla si
P°idala násadu
²áte£ek pod bradu
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2❧
♠

2♠
♠
♠

2♠
♠
♠
♠
♠

2♠
♠

2❧
♠

3❧
♠
♠

2❧
♠

na pevný uzlí£ek
svázala si
Te¤ uº ji pov¥t°í nevyd¥sí 2x
Letí letí
bába na ko²t¥ti
Letí letí bába na ko²t¥ti
letí letí ºena £arodejná
babí reje to je ale krása
s k°íºem v ruce inkvizitor jásá
Létáním si dlouhé noci krátí
létáním si zabíjejí nudu
babí reje to je ale krása
s k°íºem v ruce inkvizitor jásá
Polapíme zapálíme
u²kva°íme vyhladíme
Letí letí bába na ko²t¥ti
letí letí bába £arodejná
letí letí to je ale krása
s ohn¥m v ruce inkvizitor jásá
Polapíme zapálíme
u²kva°íme vyhladíme

✦ Bm psvz

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Motorlet (1985, 14.)

My myti hmyz syn sytý sýr
brzy jazyk ozývat se
vysoko výr netopýr pyl
slepý² a my²
poj¤ ke mn¥ blíº
ekn¥te jaké í se
po t¥ch písmenech pí²e
bm psvz
4x
Být oby£ejný bystrý býk
a sly²et mlýn blýskati se
polykat plyn a tedy plýtvati jím
brzy jazyk mysliti mýliti se
ekn¥te jaké í se
po t¥ch písmenech pí²e
bm psvz
8x

✦ Big Mac

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 13.)

Big Mac Donald...
Mac Donald maso v housce
Mac Donald blb¥ se to kou²e
Mac Donald za t°i p¥tky
Mac Donald pro d¥ti i d¥dky
Mac Donald
Big Mac Donald...
Mac Donald ke v²emu cola
Mac Donald hlad jen volá
Mac Donald je to hnus
Mac Donald sám ho zkus
Mac Donald
Big Mac Donald...
Heja heja hou

✦ Brusi£ Jíra

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

✷
✸
✹
✺

Live Úvaly (1983, 1.)
Hudba 85 (1984 - 1986, 20.)
Motorlet (1985, 1.)
Bych (1989, 3.)
Demo (1990, 1.)

Brousí bruskou brusi£ Jíra
v kovu uº je velká díra
chlape£ka si Jíra brousí
samota ve stá°í rdousí
Brzo bude hotový
Pinocchio kovový
Cht¥l ho hezky ud¥lat
✷ ❀✸ : ale vybral slabý drát
✹ : vybral slabý drát
✺ : ale vybral prasklý drát
: vybral si v²ak slabý drát
Pinocchio bez hlavy
❀✷ ❀✸ ❀✹ : nevstane uº z podlahy
✺ : uº nevstane z podlahy
❀✹ : 2x
✷ ❀✸ : 4x
✺ : 3x
: ...
vybral si v²ak slabý drát
✹ : Cht¥l ho hezky ud¥lat
vybral prasklý drát
❀✹ : Pinocchio bez hlavy
nevstane uº z podlahy
✹ : 2x
❀✷ ❀✸ : Cht¥l ho hezky ud¥lat
✷ ❀✸ : ale vybral slabý drát

: vybral si v²ak slabý
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✎✹✁✺✍
✎✷✁✸✁✺✍
✎✷✁✸✁✹✍
✷✁✸✁✹✁✺✎
✺✍
✁✷✁✸✁✹✍
✷✁✸✎✺②
✁✹✁✺✎
✁✹②✷✁✸✎
❬✷✁✸✎❪ ❬✷✁✸✁✺②❪ ✹②
✹✎
✎
②

②
❬✹✎❪ ❬✹✁✺②❪
✎
✷✁✸✎

✦ Bruttopýr

Kdybych byl Bych
Bycha bych zbil bych...

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

Bych...
Live Úvaly (1983, 8.)
✷ Motorlet (1985, 9.)
: Nettopýr Bruttopýr...

✷ : Nettopýr nettopýr Bruttopýr

✷✍
✍

✷ : Bruttopýr 6x

✦ Disco klub robot·
❬✷✎❪

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

❬ ✎❪

Nevergreeny (1996, 2.)
Kov t¥lo na t¥lo
a p°imá£kni se hodn¥ blízko
kde t¥ ud¥lali
a jaké má² výrobní £íslo?

Za k°ídla jsme p°ibili
zví°e jménem Bruttopýr
nek°i£el jen cenil zuby
Bruttopýr je bohatýr
: Nettopýr Bruttopýr...
Na dve°e jsme p°ibili
zví°e jménem Bruttopýr
nek°i£el jen cenil zuby
Bruttopýr je bohatýr
2x

✷ : Bruttopýr Bruttopýr bohatýr 3x
Se svým pytlem na zádech
: cht¥l se li²it Bruttopýr...

✷ : cht¥l se li²it Bruttopýr

kdyby pytel nechal doma
byl by jenom nettopýr

❬✷✎❪
❬✷✎❪

❬ ✎❪
✷✍
✍
②

: Bruttopýr...

❬✷✎❪

✷ : Nettopýr 6x

❬ ✎❪

Se svým pytlem bruttopýr
cht¥l se li²it Bruttopýr
nettopýr 6x
Bruttopýr 3x
Bruttopýr nettopýr Bruttopýr

✦ Bych
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Bych (1989, 1.)

✷ Demo (1990, 2.)
Pozd¥ je te¤ Bycha honiti...
Dneska uº Bych honí nás
dohoní nás zlomí vaz...

Pozd¥ je te¤ Bycha honiti...
Uº je pozd¥

Na dve°e jsme p°ibili
zví°e jménem Bruttopýr
co nám v pytli na zádech
ukradlo ze spíºe sýr
: Nettopýr Bruttopýr...

Dneska uº Bych honí nás
dohoní nás zlomí vaz...

Nesmí² tak rychle
nebo se mi zad°e loºisko
v klubu to vrºe
roboti tancují tam disko
Pozor v rohu olejová skvrna
sklouzne² po ní jak st°elená srna
padne² na záda zastaví se chod
bylas mladá a te¤ jsi ²rot
Hliník se va°í
v noze se mi uvolnil ²roub
olej po tvá°ích
p·jdeme si chvíli sednout
V tom hluku robotím
rachotí to na parketu
p¥kn¥ se zapotím
ºelezná ned¥le je tu je tu
Pozor v rohu olejová skvrna
sklouzne² po ní jak st°elená srna
padne² na záda zastaví se chod
bylas mladá a te¤ jsi ²rot...

✦ Eine kleine pucci mucci
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Live Úvaly (1983, 3.)

✷ Motorlet (1985, 13.)
✸ Nevergreeny (1996, 7.)
Eine kleine pucci mucci...
Byla jedna hol£i£ka
m¥la modrá vo£i£ka
: ºluté vlásky jako len

✷ : hezké vlásky jako len
✸ : hebké vlásky jako len
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✷✁✸✍
✁✸✍
✁✷✍

✦ Hej hou

celý den se smála jen

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

asn¥ ráno vstávala
do práce se dávala
prala myla uklízela
na maminku dohlíºela

Nevergreeny (1996, 10.)

❀✸ : A kdyº to v²echno ud¥lala
✷ : Kdyº to v²echno ud¥lala

✷✍
✁✸✍

❀✷ : Eine kleine pucci mucci 2x

❬✸②❪

i nádobí umyla
do ruky velký n·º vzala
svou maminku zabila

✦ Hamej
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 5.)
Za maminku ham
za tatínka ham
za babi£ku ham
za d¥de£ka ham
za bráchu ham
a za ségru ham
za tetu ham
a za stre£ka Zbyndase ham
Hamej a´ se² silnej
hamej se² mladej
Aº se napapá²
tak jim to v²em dá²
aº se napapá²
tak jim to nandá²
Aº se nahamá²
tak jim to v²em dá²
aº se napapá²
tak jim to nandá²
Hamej bude² slavnej
hamej bude² silnej slavnej známej
Aº se napapá²
tak jim to v²em dá²
aº se napapá²
tak jim to nandá²
Aº se nahamá²
tak jim to v²em dá²
aº se napapá²
tak jim to nandá²
Tak hamej a´ se² silnej
hamej bude² slavnej a známej

Hej hou trpaslíci jdou...
Kaºdej má svý trpaslíky
bezmocnej ºivot smutnej
kaºdej má svý trpaslíky
a t¥ch pár t¥ch je mejch
kaºdej má svý trpaslíky
voni ºijou v zemi
kaºdej má svý trpaslíky
a ty va²i to jsme my
Hej hou trpaslíci jdou...
Kaºdej má svý funebráky
bezmocnej ºivot smutnej
kaºdej má svý funebráky
a t¥ch pár t¥ch je mejch
kaºdej má svý funebráky
voni ºijou v zemi
kaºdej má svý funebráky
a ty va²i to jsme my
Hej hou funebráci jdou...
My jsme va²i trpaslíci
s ºivotem se nemazlící
2x
Mami tati babi£ko babi

✦ Home sweet home
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 12.)
nek po sv¥t¥ se pro²el
te¤ zpátky v ulitu se dere
v²ak ulita je malá
²neka nepobere
2x
nek chce dom· nemá kam
bude bez st°echy nahý sám
2x
2x
nek chce dom· nemá kam
bude bez st°echy nahý sám...
Home sweet home
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✦ Igelitovej Pepík
✷
✸
✹

Coca-Cola samopal
rána zdola karneval

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

✸:

Hudba 85 (1984 - 1986, 21.)
Motorlet (1985, 7.)
Demo (1990, 12.)
Nevergreeny (1996, 1.)

: Samý svaly v hlav¥ nic
ten se nám líbí nejvíc
mistr motor Superman
nap·l Tarzan Sandokan

Igelitovej Pepík ²el na houby
m¥l igelitový ruce
m¥l igelitový nohy
m¥l igelitovou hlavu
a úpln¥ na houby m¥l
igelitovej pytlík
Pepíku Pepíku vyndej houby z pytlíku
Pepíku Pepíku zapa°í² si je
Pepíku Pepíku z hub dostane² koliku
Pepíku Pepíku zapa°í² si je
Igelitovej Pepík plnej pytlík hub m¥l
dom· s nima ²el
tam si je ud¥lal
❀✷ : sn¥d je a otrávil se a um°el
✸ ❀✹ : sn¥d je otrávil se a um°el
byly totiº zapa°ený
a je²t¥ navíc jedovatý

✸✁✹✍
✁✷✍

Pepíku...
zapa°il sis je

❬ ✁✷✁✹✎❪

✦ James Bond

James Bond je ná² vzor
agent instruktor
bomba auto Ford
v kaºdým lmu mord

❬✷②❪

James Bond sv·dce ºen
sv¥t je ohroºen
jsme lid lmový
hlavy skopový

❬✷②❪

2x

❬✷②❪

James Bond
agent

❬✷②❪

✦ Jednoduchost

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Motorlet (1985, 3.)

Jsem silnej
jsem jednoduchej
3x
V jednoduchosti je síla...

✦ Jeºí²ek

Motorlet (1985, 2.)
Motorlet (1985, 21.)
Demo (1990, 5.)
❀✸ :

Mistr agent mistr sval
p°i²li do kin kdo je zval
Coca-Cola samopal
rána zdola karneval
✷:

Mistr motor mistr sval
p°i²li z dálky kdo je zval
Coca-Cola samopal
rána zdola karneval
Samý svaly v hlav¥ nic
ten se nám líbí nejvíc
: mistr motor Superman
✷ ❀✸ : mistr agent superman
nap·l Tarzan Sandokan
: Mistr motor mistr sval
p°i²li do kin kdo je zval

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

❬✷✎❪

❬ ✁✸✎❪

✷✁✸✍
✍

❬✷②❪ ❬✸✎❪

❬✷②❪

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

✷
✸

❬ ✎❪ ❬✷②❪

❀✸ : James Bond
agent...

❀✷ ❀✹ : Pepíku Pepíku vyndej houby z pytlíku ❬✸✎❪
Pepíku Pepíku zapa°í² si je
Pepíku Pepíku te¤ si leºí² v ¤olíku
Pepíku Pepíku zapa°il sis je
✸:

2x

Nevergreeny (1996, 6.)
Bude bude bude bude Jeºí²ek
dostanu zase zví°átka ze ²i²ek
D¥du²ka Maroz
jolku nam pri¬os
lú£²e jolky n¥t
²to pri¬os nam d¥d
Jo jolka jo da jolka da...
Bude bude bude bude Jeºí²ek
dostanu zase zví°átka ze ²i²ek
4x
Bude bude dostanu
zas zví°átka z ka²tan·

❬✷②❪ ❬✸✎❪
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✦ Kniha o sexu

✦ Mladý poºárník

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

Nevergreeny (1996, 3.)
Vím co d¥lá² já t¥ vidim
hned toho nechá² za tebe se stydim
co to d¥lá² to se d¥lá?
po£kej táta ten ti dá do t¥la

Live Úvaly (1983, 2.)

✷ Motorlet (1985, 4.)
✸ Demo (1990, 9.)
❀✸ : Hydrant...

Rad¥ji si zakup kníºky
neuvidí² bílý my²ky
rad¥ji si zakup knihu
nem·ºe² bejt po°ád v lihu

Jsem mladý poºárník
v modré uniform¥
❀✷ : hydrant 2x

Kniha o sexu
ta ji zbaví komplex·
ta ji k cíli dovede
uº maºe chudák holka

Smotávám kabely
jsem ve skv¥lé form¥
❀✷ : hydrant 2x

Kniha o sexu
ta ji zbaví komplex·
ta ji k cíli dovede
uº maºe ale nejede
2x
2x

✦ Kobox

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Hudba 85 (1984 - 1986, 22.)

✷ Motorlet (1985, 6.)

A ten pán co tu chodí je Kobox 4x

✸ : hydrant

Vyhráti £ty°boj chci
st°íkám na barely
: hydrant

✷ ❀✸ : hydrant 2x

Sobotu ned¥li
cvi£íme s p°áteli
❀✸ : hydrant

✷ : hydrant 2x

Co vypadá jak hra
je vlastn¥ váºná v¥c
hydrant 2x
Poºárnický £ty°boj
vyhrajem nakonec
hydrant...

✦ Modrají rty

Chodí pe²ek okolo Kobox
nedívej se na n¥ho Kobox
kdo se na n¥j koukne Kobox
toho pe²ek bouchne Kobox
D¥lám ºe ho nevídím Kobox
pe²k· je víc neº lidí Kobox
nikdo neví co je za£ Kobox
vyvolává v lidech plá£ Kobox
A ten pán co tu chodí je Kobox 4x
koukni Kobox...

✦ Kudy?

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Motorlet (1985, 5.)
Modrají rty 8x
Já jsem myslel ºe se dusí
ona je to barva pusy
Modrají rty...
2x

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Motorlet (1985, 10.)
Kam °ekni kam
kam se dát mám?
jestli tam
nebo sem
nebo kam?
Pod zem
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❬✷②❪

✸✎
✁✷✎

✸②

✷✁✸✍
✍

✷✍
✁✸✍

✦ Muttersalam

ºe to nade mnou je zem
já jsem na M¥síci
2x

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Live Úvaly (1983, 6.)

✦ O psíkovi

✷ Motorlet (1985, 18.)

Já to znám
v kombinát¥ mletou mámu
: ví² to sám
✷ : zná² to sám
p°idávají do salámu
2x
Mletá máma 2x
: je te¤ mezi salámama

✷ : d°epí mezi salámama

2x

Schrottermuttersalammutter...

✦ Mydlá°ova milostná
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

✷✍
✍

✷✍
✍

Nevergreeny (1996, 4.)
Ztratil se nám malý psík
ztratil se nám uli£ník
3x
Ztratil se té staré báb¥
je to bába stará dáma stará paní
taky byla kdysi mladá
te¤ uº není 2x
P¥tku dává vedoucímu obchodu
aby jí dal cedulku do výkladu
ztratil se mi malý psík
ztratil se mi uli£ník

Nevergreeny (1996, 18.)
Paci paci paci paci£ky
obouvá ²pan¥lský boti£ky rád
ná² mistr kat

Hledá bába svého psíka
t°aslavého to ratlíka
po kolenou kolem leze
d¥lá haf haf haf

Váºe váºe váºe oprátky
nemá totiº ºivot na splátky rád
nemá ho rád ná² mistr kat

Psík v²ak leºí na smeti²ti
nafouknutý jako páv
6x

Naposled se pán·m po²t¥stí
projít Starom¥stským nám¥stím rád
hned potom rád sejme je kat
Paci paci paci paci£ky
zbudou po nich mladý vdovi£ky rád
a ty má rád ná² mistr kat

Otrávili psíka
malého ratlíka
2x
Pes jitrni£ku seºral
docela mali£kou

✦ N¥kdy n¥kde

✦ P¥²í zóna

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

Bych (1989, 4.)

✷ Demo (1990, 3.)
N¥kdy n¥kde po°ád tady
nevíme si rady
2x

✦ No£ní píse¬ psa
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 14.)
Vyvýt ze sebe ten ºal
jsem pes jak mám °íci

Bych (1989, 5.)

✷ Demo (1990, 10.)
Na p¥²í zón¥
v jarní sezón¥
korzují dívky
jak v Chuchli kon¥
4x
Jak se má²
co d¥lá²
jak se má²
kolik dá²
3x
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✦ P°ezdívky
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 15.)
Pejsek je sám
Kocourek je sám
Kolou²ek je sám
My²á£ek je sám

a hodn¥ sladké
Rézi a Pépi
d¥lají to jednou tejdn¥
Rézi a Pépi
a zapla´ pánb·h za to 3x
Rézi a Pépi

✦ Sloupy
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

Je sám jako my jako ty
V²echny na²e p°ezdívky jsou sami
co nám kdysi daly holky známý
p°esto na²e srdce stále ºije
v bezejmenném t¥le samo bije
Pejsek je sám
Kocourek je sám
My²á£ek je sám
Medvídek je sám
je sám
V²echny na²e p°ezdívky jsou sami
co nám kdysi daly holky známý
p°esto na²e srdce stále ºije
v bezejmenném t¥le samo bije
Pejsek je sám
Kocourek je sám
Mluví²ek je sám
Medvídek je sám

Motorlet (1985, 16.)
V libovolném pr·chodu
pár lidí se rmoutí
z neznámého d·vodu
podpírají sloupy
Mezi sebou nemluví
nikdo s nikym nemluví
2x
Trp¥liv¥ £ekají
aº do sebe vstoupí
moºná ºe cht¥j potají
vym¥nit za sloupy
Sloupy potom popojdou
a ztratí se v davu
nikde uº m¥ nenajdou
jenom mojí hlavu

✦ patný elektriká°

Je sám jako my jako vy

✦ Rézi a Pépi
O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 8.)
Rézi a Pépi
mají se rádi
Rézi a Pépi
jsou ta správná rodina
2x
Ona mu va°í
jen samé mastné 2x
a hodn¥ sladké
Rézi a Pépi
d¥lají to jednou tejdn¥
Rézi a Pépi
a zapla´ pánb·h za to
Rézi a Pépi
mají se rádi
Rézi a Pépi
jsou ta správná rodina
Ona mu va°í
jen samé mastné 2x

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Motorlet (1985, 15.)
Co je to za £lov¥ka
co tam ho°í tak sám
co je to za £lov¥ka
pro£ nejde ho°et k nám
2x
Pro£ do tý sk°ín¥ sahal
a pro£ tam v·bec lez
pro£ za ty dráty tahal
kdyº má na dve°ích blesk
Spojil dva dráty jiskra
te¤ pro sebe si sám
ho°í ten egoista
pro£ nejde ho°et k nám
Co je to za £lov¥ka
co tam ho°í tak sám
co je to za £lov¥ka
pro£ nejde ho°et k nám
Jen ²patný elektriká°
zbyte£n¥ ho°í tam
a´ nás jde trochu oh°át
je tady zima nám...
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✦ T°icetiletá kráva

uº pro m¥ jdou 3x
: uº m¥ ºerou
✷ : s tou kabelou

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

✷

Live Úvaly (1983, 11.)
Motorlet (1985, 11.)

Uº pro m¥ jdou 3x
s tou kabelou
: uº pro m¥ jdou 3x
✷ : uº pro m¥ jdou 2x
: uº tady jsou
✷ : a drápy svý si na m¥ kladou

T°icetiletá kráva 2x
Na vemena mi nasadili
hadice hadrem ut¥snili
te¤ mléko ze m¥ dostlat cht¥jí
ostatní krávy se mi sm¥jí

: Uº pro m¥ jdou 2x
Uº pro m¥ jdou 3x
: a drápy svý si na m¥ kladou
✷ : uº m¥ ºerou
uº pro m¥ jdou 3x
uº tady jsou
✷:

íkají ºe prý kaºdá kráva
a v kaºdém v¥ku mléko dává
m¥ v·bec nikdo nepochopí
najednou se to ve m¥ vzchopí

✦ Uº zase

vu já jsem stará
t°icetiletá 3x
kráva...

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

✦ Utopenec

Motorlet (1985, 12.)
Znova se stavim do °ady
prej zase n¥co p°ivezli
o tom co jsou jen dohady
moºná m¥ jednou p°evezli

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 16.)

Za nohy ne to se ²patn¥ zvedá
za t¥lo ne to se p°etrhne
za ruce ne tak se zvednout nedá
ve vod¥ byl tejden jeho tvá° je bledá

Paní co stojí p°ede mnou
°íká ºe asi melouny
ale m·ºou to bejt taky £ínský kecky
nebo gumový t¥sn¥ní

Za nohy ne tak se zvednout nedá
za t¥lo ne to se p°etrhne
za ruce ne to se ²patn¥ zvedá
ve vod¥ byl tejden jeho tvá° je bledá

Uº zase uº zase uº zase 2x
Do °ady stoup jsem si zas
nevím jakej jsem nan£n¥
p°íjemn¥ strávím volný £as
dokud ²ichta mi neza£ne

Za nohy ne to se ²patn¥ zvedá
za t¥lo ne to se p°etrhne
za ruce ne tak se zvednout nedá
ve vod¥ byl tejden

Nebude-li to dost dobrý
nebo se to nehodí
uº ukájím se nad¥jí
ºe si zase nic nekoupím

✦ Uº pro m¥ jdou

Uº zase uº zase uº zase 2x

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

Uº zase stojím ve front¥
prej zase n¥co p°ivezli
moºná ºe zase stojím zbyte£n¥
asi m¥ zase p°evezli

Live Úvaly (1983, 10.)
Motorlet (1985, 20.)

Uº pro m¥ jdou 3x
s tou kabelou
: uº pro m¥ jdou 2x
✷ : uº pro m¥ jdou 3x
: a drápy svý si na m¥ kladou

✷✍
✍
✷✎
✎

Bleblebleble...
£ert m¥ bere do kabele 2x

e uº jsem stará
t°icetiletá 3x
kráva...

✷

✷✎
✎

✷✍
✍
✷②

Uº zase uº zase uº zase 2x

Uº pro m¥ jdou 2x
a drápy svý si na m¥ kladou
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✷✍
✍
✷✎
✎

✦

✦

Veselá historka

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

Motorlet (1985, 8.)

Live Úvaly (1983, 4.)

✷ Motorlet (1985, 19.)
✸ Nevergreeny (1996, 9.)

Nejdu do práce
ºe bude pr·²vih vím
z·stanu leºet
a budu d¥lati ºe spím

Veselá historka
mojí sest°e se stala

Nejdu do práce
na bok se obracím
jsem hroznej lenoch
a nevím co s tím nad¥lám

Do háje vy²la si
a byla je²t¥ malá
2x
Jahody £ervený
aby si natrhala
2x

V poledne si p¥kn¥ vstanu
protoºe nemám nic k plánu
p·jdu asi do kina
den mi p¥kn¥ za£íná

Les byl tak vysoký
a dívenka tak malá
2x
Padl soumrak £erný
a dívenka se bála
❀✸ : 2x

✷ ❀✸ : Les byl tak vysoký
✷ : a dívenka se bála
✸ : a dívenka tak malá
✷ : padl soumrak £erný
a dívenka se bála
Pak dravá zv¥° lesní
t¥lo jí roztrhala
: 2x
veselá historka
mojí sest°e se stala

✦

Vý£ep

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Nevergreeny (1996, 17.)
Je v tom kou°i jedno sv¥tlo
jedna du²e jedno peklo
2x
erti opití
místo k p°eºití
£erti opití

Po kin¥ se p·jdu projít
odpoledne za to stojí
protoºe neznám nudu
holky pozorovat budu

✷②
❬ ②❪
✸✎
✷✎
✸✎
✸②

✷✁✸②

Ve£er si pustím televizi
vylu²tím si dva t°i kvízi
být doma to je legrace
v práci je hrozn¥ moc práce
Zákoník práce
omyly vyvrací
je moudrý rádce
lidí i organizací
2x
Poºadovat bezprodlen¥
okolnostem p°im¥°en¥
zprostí vinu po p°ípadu
je u v¥ci na závadu
P°izp·sobit úmysln¥
nevyplnit dvojsmysln¥
v¥ci bráti se z°etelem
domluviti s °editelem
Podrobit se stanovám
dosavadní stav je znám
není moºná refundace
to °íká zákoník práce
Zákoník práce
omyly vyvrací
je moudrý rádce
lidí i organizací...

✦

Je v tom kou°i jedno sv¥tlo
jedna du²e jedno peklo
2x
erti opití
d·vod pro bytí
£erti opití
místo k p°eºití...

Zákoník práce

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

Zase jeden!

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz
Bych (1989, 2.)

✷ Demo (1990, 4.)
Zase jeden...
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: Ententýky dva ²palíky
£ert vylet¥l z ú°adu
vinou vlastní politiky
venku dopad na bradu

❬✷✘❪

Na zápraºí
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

Ententýky dva ²palíky
£ert vylet¥l z ú°adu
rozhodnutím republiky
jinej p°ijde na °adu

✷ : Ententýky dva ²palíky

♠
Koleno
(Podchodem vchod / Christian Morgenstern,
p°eklad Josef Hir²al)

P°i²li na ve£írek
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

❬ ✘❪

£ert vylet¥l z ú°adu
vinou vlastní politiky
venku dopad na bradu

V Strakonicích
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)
Vize
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

✦?

Dal²í

Podchodem vchod / Podchodem vchod

✦ Ze ºivota hmyzu

Live Ostrov nad Oh°í (1984, 10.)

O.Z.W. / Zden¥k Lorenz

?? zábradlí
ale nejsou schody
nejsou schody

Nevergreeny (1996, 11.)
Lidi jsou obtíºný hmyz
dej jim post°ik a pak zmiz
lidi jsou obtíºný hmyz
je to jejich hlavní rys

Od té doby
co je mokro
je velmi mokro
já miluju mokro

V²echny lidi vyhubíme
p°irodu tím zachráníme
nikdo tady nebude
tak se napl¬ osude

Na nám¥stí
bez de²tníku
já miluju mokro
abyste mohli vy dva
ale po°ád °íká² ºe
a dneska uº neví²
kdo to je

Vzduch je £istý v²echno kvete
jak jsi krásný bez nich sv¥te
nikdo tady nebude
jachacha...

?? zábradlí
ale nejsou schody
nejsou schody

Lidi jsou obtíºný hmyz
dej jim post°ik a pak zmiz
lidi jsou obtíºný hmyz
je to jejich hlavní rys

✦ Emil

Podchodem vchod / Podchodem vchod

Podchodem vchod

Live Ostrov nad Oh°í (1984, 7.)

11 písní
?

(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

♠

♠

Emil
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

♠

Hej Marie
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

♠

Hodil kosu
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

♠

Hov¥zí vize
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

♠

Jedu autem do Prahy
(Podchodem vchod / Podchodem vchod)

♠

V okn¥ n¥kdo visí
ned¥lej si srandu
v okn¥ n¥kdo visí
leda tak za k²andu
Vºdy´ je to snad Emil
Emil nemá pro£
vºdy´ je to snad Emil
Emil vyhrál SVO
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♠

✦ Hej Marie

te¤ka asi po n¥m pudou

Podchodem vchod / Podchodem vchod

Hodil hodil kosu

✦ Hov¥zí vize

Live Ostrov nad Oh°í (1984, 8.)
Hej Marie 3x
votev° dve°e
hej Marie 2x
byl jsem v£era na ope°e
Vim Marie 3x
bylas v právu
má Marie 3x
kulturní hlavu
Hej Marie...
Hej Marie 3x
votev° dve°e
hej Marie 2x
byl jsem v£era na ope°e
Má Marie 3x
kulturní hlavu
vim Marie 3x
bylas v právu
Hej Marie...

Podchodem vchod / Podchodem vchod
Live Ostrov nad Oh°í (1984, 3.)

Hov¥zí vize
hej chlap£e hej
zase t¥ to ??
tenhle divnej rej
2x
P°íli² mnoho p°íli² moc
t¥hlet¥ch tvejch zví°at
p°íli² málo pro n¥ moc
?? je týrat
Deset minut do studenejch
ve ?? svý pudy
deset minut nízkej chlape
a pak se ptej kudy ven
Kudy ven...
Hov¥zí vize s touhou 4x

Hej Marie votev° dve°e
hej Marie byl jsem v£era na ope°e
hej Marie °ikali ... byla v právu
hej Marie má Marie kulturní hlavu

✦ Jedu autem do Prahy
Podchodem vchod / Podchodem vchod

✦ Hodil kosu

Podchodem vchod / Podchodem vchod
Live Ostrov nad Oh°í (1984, 2.)

Hodil hodil kosu
hodil u Kosmosu
hodil je²t¥ druhou
te¤ka asi po n¥m pudou
V Haví°ov¥ na nam¥stí
fajna roba bije p¥stí
u Kosmosu si £ty°i chlapy
mají v hlav¥ ona taky
Hodil hodil kosu
hodil u Kosmosu
hodil je²t¥ druhou
te¤ka asi po n¥m pudou
Jó v ned¥li odpoledne
kdyº se n¥kdo z chlap· zvedne
v Haví°ov¥ nemaj rudu
dokud mají pivo v sudu

Live Ostrov nad Oh°í (1984, 1.)
Jedu autem do Prahy
mám s sebou sí´ na vrahy
v Praze je jich plno
to není ºádný Brno
Na Karlov¥ most¥
chod¥j prýma kost¥
na jazyku valuty
sexy trika vydutý
Kostely já nesjíºdím
a vyhejbám se zdviºím
já su totiº chlapec z Brna
m¥ zajímá nová vlna
Moravo Moravo Morav¥nko milá 2x
Jedu autem do Prahy
mám s sebou sí´ na vrahy
v Praze je jich plno
to není ºádný Brno

Hodil hodil kosu
hodil u Kosmosu
hodil je²t¥ druhou
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✦ Koleno

Podchodem vchod / Christian Morgenstern,
p°eklad Josef Hir²al

neboj se vºdy´ o nic nejde
jenom krouºkujeme ptáky
Jenom krouºkujeme ptáky 3x

✦ V Strakonicích

Live Ostrov nad Oh°í (1984, 11.)
Koleno samo sv¥tem jde
jen koleno víc nic
není to strom
stan taky ne
jen koleno víc nic
2x

Podchodem vchod / Podchodem vchod
Live Ostrov nad Oh°í (1984, 6.)

Nikdy nemá dost
dokud nemá víc neº dost
2x

V Strakonicích tam je ºivo
hospoda je po°ád plná
dá² si t°eba 2x
rum a pivo
°íkaj tomu nová vlna

Koleno samo sv¥tem jde
jen koleno víc nic
není to strom
stan taky ne
jen koleno víc nic

Novou vlnu 2x
jiho£e²i sjíºd¥j
na dudy uº zapomn¥li
na zábavce pi²t¥j
v Strakonicích 2x

Ve válce byl kdys jeden muº
prost°ílen sem a tam
jen koleno jak svatostan
nechytlo ani ²rám

Hej Kozino 2x
ty se² ¬ákej smutnej
banké°i ti psa seºrali
p°i muzice hutnej
v Strakonicích

Koleno samo sv¥tem jde
jen koleno víc nic
není to strom
stan taky ne
jen koleno víc nic
Nikdy nemá dost
dokud nemá víc neº dost
2x

V Strakonicích v Strakonicích
tam je ºivo
hospoda je po°ád plná
dá² si t°eba 2x
rum a pivo
°íkaj tomu nová vlna

Praºský výb¥r

✦ Na zápraºí

62 písní

Podchodem vchod / Podchodem vchod
Live Ostrov nad Oh°í (1984, 5.)
Na zápraºí stojí n¥kdo
a má £erný brýle
nep·jdu mu otev°ít
ani z dlouhý chvíle
Jó ty co maj £erný brýle
a ruce zaloºený
mohli by mn¥ dovnit° donýst
£ty°i facky koºený
ty°i facky koºený 2x

Bangabasava
(Michal Pavlí£ek / -)

♠

♠
Big bít £i nebýt
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)
Bláznivý reggae
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb)

♠

Bludi²t¥ dní
(Michael Kocáb / Michal Horá£ek)

♠

♠
Copak jsi vrbo zapomn¥la
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)

Stojí stojí mi u dve°í
hledá díru ve zdivu
na²el okno dovnit° leze
hlas mu pachne po pivu

erpadlo
(Michael Kocáb / -)

Ukaº ho²ku ukaº ksichtík
p°ichystám si svoje páky

lov¥k bez talentu
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)

♠

i£olína
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb)
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2 ❧

♠

Habad¥j
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)
Haló, kdo tam?
(Michal Pavlí£ek / -)

Hrály dudy
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)
Hrube² Rube²
(Michal Pavlí£ek / -)

2

Chvastoun
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb)

2

Pán výtah·
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Michal Horá£ek)

♠

Papíry stra²í
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek, Vilém ok /
Michael Kocáb)
Plouºák
(Michael Kocáb / -)

♠

Poklidná
(Michal Pavlí£ek / -)

❧
❧
♠

Intro
(Praºský výb¥r / -)
Já rasisty nikdy nem¥l rád
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)

2

❧

Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel m·j
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb)

5

❧
♠

Jsem z toho jelen
(Michael Kocáb / -)

♠

Kaskadér
(Michael Kocáb / Michal Horá£ek)
Kdyº p°ijede Kocábinka
(Michael Kocáb / Michal Horá£ek)

2

6

❧

6

❧

Praºskej buran
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb)
Pro£ jen já
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb)

♠

P°edstavovací
(Michael Kocáb / -)

♠

Reminiscence
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb)

♠

Romantická
(Michael Kocáb / -)

♠

Rozjezdová
(Michal Pavlí£ek / -)

♠

Rozlou£ení
(Praºský výb¥r / -)
S.O.S.
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)

5

❧
❧

Sebastián
(Michael Kocáb / Michal Horá£ek)

❧

♠
♠
♠

Mysterium
(Michael Kocáb / -)

5

♠

♠

M·j koní£ek
(Michal Pavlí£ek / Franti²ek Ringo ech)

♠

Sbal si to svý ráno
2
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek, Vilém ok /
Michael Kocáb)

Má Markéta
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)
Metamorfózy
(Michael Kocáb / -)

Praºák·m je hej
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)

♠

♠

Knedlík
(Stanislav Jelínek / Michael Kocáb, Robert Geisler)
Komu se nelení - tomu se ºen¥ní
(Michael Kocáb / Franti²ek Ringo ech)

♠
♠

❧

♠

Improvizace v A dur s F. Zapou
(Praºský výb¥r / -)

♠

♠

♠

Chrli£
(Michael Kocáb / Michal Horá£ek)

❧

Ond°ej
(Michael Kocáb / -)

Holubí pírko
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)
6

2

♠

Holka, holka, uº jsi velká
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)

Hrab¥ X
(Michael Kocáb / Franti²ek Ringo ech)

No a co ti schází
(Michael Kocáb / Ji°í Suchý)

Na václavským Václaváku
(Vilém ok / Vilém ok)

5

❧

Nádraºí
(Michael Kocáb / Ji°í Suchý)

2

❧

♠

Smola°
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)

2

❧

Snaºivec
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)

2

♠
♠

Sny spravedlivých
(Michael Kocáb / Michal Horá£ek)
Straka v hrsti
(Michael Kocáb / -)

3

pi£ková kultura
(Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb, O. Petr)

❧
♠

Tango ropotámo
(Michal Pavlí£ek / -)

4

♠

Tatrman
(Michael Kocáb / Michael Kocáb)

3

❧

Tyhle °e£i znám
(Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)

2

❧
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Vyznání
(Michael Kocáb / -)

♠

♠
Zamiloval se oblázek do oblázku
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)
Záv¥r
(Praºský výb¥r / Michael Kocáb)

♠

Zubatá
5 ❧
(Michal Pavlí£ek / Franti²ek Ringo ech)
ivot m¥ ²típ
♠
(Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný)

✦ Bangabasava
Michal Pavlí£ek / Straka v hrsti (1982, 6.)
... (svahil²tina)

✦ Big bít £i nebýt
Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný
Habad¥j (1985, 4.)
Zrovna nám dnes
tak trochu kles
není to hec
bubny jsou v¥c
Byl by v tom ¤as
vºdy´ ten ná² hlas
kterej je v nás
musí mít ráz

Bláznivý reggae
zastavit stát
a £emu se budem
zejtra zas smát
Zhasnul lustr
hodím sebou na otoman
snad m¥ v noci nezkastruje
ten fantoman kleptoman
Bláznivý reggae
a pár divnejch o£í
vzdálený reggae
se do toho to£ím
Vzná²ím se v oblacích
sv¥tlem se zalykám
dole se mordujou
propadaj panikám
Na nás to neplatí
za námi nemohou
jen ná°ek proniká
st°íbrnou oblohou
Nazdar
nazdar £au
2x
Dal²í ráno dal²í skandál
politický show
na rozích kameloti
do sv¥ta °vou
Bláznivý reggae
zastavit stát
ská£u do postele
chci do£asn¥ spát
Na nás to neplatí
za námi nemohou
jen ná°ek proniká
st°íbrnou oblohou

Big beat £i nebýt
rozum nám ulít
háºem si sí´
záchranou sí´
je to ná² beat

Na nás to neplatí
sv¥tlem se zalykám
dole se mordujou
propadaj panikám

Big beat £i nebýt

Nazdar £au 2x

✦ Bludi²t¥ dní

2x

✦ Bláznivý reggae

Michael Kocáb / Michal Horá£ek
Povídali, ºe mu hráli (1988, 4.)

Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb
Adieu C. A. (1991, 8.)
Den noc a noc a den
ºivot mi zatím prchá
podroben vystra²en
kaºdej den nová sprcha

Nápady ??
a p°esto jdu dál
uº to zmáhá
Na mozku bubny
jsem na pochodu
co si jen vzpomínám
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✦ erpadlo

To ze m¥ natáh
ten setrva£ník
to tajné péro
Krok co krok stárnu
po°ád jdu vp°ed
kéº bych tak chápal

Michael Kocáb / íze¬ (1978, 3.)
(instrumentální)

Tak ??
mým bludi²t¥m rok dva sto
v¥£n¥ jen jdem
za nosem jen dál
ádné 2x
uº ºádné zevlování
ty líná k·ºe
Hejbej hejbej kostrou
pak mi ?? m·ºe²
??
a po schodi²tích dol· a vzh·ru
To co jsem míval
jsem poztrácel
uº uº mám jen jeden zub
Vím ºe v té síti
v²ak koridor·
je propadli²t¥
Aº na n¥j stoupnu
skon£í má pou´
ozve se bou°e
Tak ?? mým bludi²t¥m
rok dva sto
v¥£n¥ jen jdem
za nosem jen dál
ádné ºádné
uº ºádné zevlování
ty líná k·ºe
Hejbej hejbej kostrou
pak mi ?? m·ºe²
3x

✦ Copak jsi vrbo zapomn¥la
Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný
Habad¥j (1985, 6.)
Copak jsi vrbo zapomn¥la na pí²´alky
neboj zas budem malý
potom se ptáci slétnou zpátky do vají£ka
sko°ápky za sebou zaklapnou jako ví£ka

✦ lov¥k bez talentu

Michael Kocáb / Michael Kocáb
Výb¥r (1987, 2.)

✷ Live (1987, 2.)

Co uº to stálo
furt je to málo
co mi to dalo starostí
Jak jsem se snaºil
za ºiva smaºil
omámen vlastní blbostí
Nad propastí se stále motám
jsem jako v de²tích pochyby
mám na to sílu nebo nemám
táºe se nýmand co kdyby
V²echno se koupit asi nedá
te¤ u²et°í t¥ zklamání
lásku si koupí² ale b¥da
kdyº si chce² koupit nadání
Nos v²ude strká² na v²ech frontách
snaºí² se vecpat dop°edu
s tím svým talentem marná sláva
m·ºe² si brnkat tak koledu
Marná sláva
já bláha
pro£ tak marním £as
Co uº to stálo
furt je málo
bylo to asi na pendrek
Jak jsem se snaºil
po sláv¥ baºil
a výsledek je na pendrek
V²echno se koupit asi nedá
: te¤ proºil sis to zklamání

✷ : te¤ ... to zklamání

lásku si koupí² ale b¥da
kdyº si chce² koupit nadání
Marná sláva
já bláha
pro£ tak marním £as
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✷✎
✎

✦

✦

Habad¥j

Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný
Habad¥j (1985, 1.)
Habad¥j habad¥j
to já mívám nejrad¥j
chodit sv¥tem bez hlavy
to m¥ vºdycky pobaví
Nebaví m¥ samota
jdu tam kde to klokotá
beru rozum do hrsti
a hned ho zlostí vypustím

Habad¥j (1985, 2.)
Holubí pírko mám
a te¤ o n¥m vím
ºe kdyº ho pohladím
usedne holoubek na mou ruku
N¥ºn¥ zavrká vrkú vrkú
ºe kdyº ho pohladím
usedne holoubek na mou ruku
n¥ºn¥ zavrká vrkú vrkú

A n¥kdy mívám za lubem
ºe se stanu holubem
a polétám si elcepelce
do pekelce nad dubem
Habad¥j habad¥j
to já mívám nejrad¥j
a´ si nikdo nemyslí
ºe si zpívám nesmysly
Já si zpívám v kaºdý dob¥
proti smutku proti zlob¥
aby nikdy nevy²ly
tyhle krásný výmysly
A n¥kdy mívám za lubem
ºe se stanu holubem
a polétám si elcepelce
do pekelce nad dubem
2x
Habad¥j habad¥j...

✦

Haló, kdo tam?

Michal Pavlí£ek / Live Blansko (1980, 11.)
... (svahil²tina)

✦

Holka, holka, uº jsi velká

Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný
Habad¥j (1985, 3.)
Holka holka uº jsi velká
ale ²patná krotitelka
neocho£í² kvítek r·ºe
popíchá t¥ kde jen m·ºe
Holka holka uº jsi chytrá
uº se m·ºe² vdávat zítra
kde seºene² ale muºe
který ocho£it t¥ m·ºe

Holubí pírko

Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný

✦

Hrab¥ X

Michael Kocáb / Franti²ek Ringo ech

✷
✸
✹
✺
✻

Live Blansko (1980, 6.)
Live (1982, 2.)
Live (1982, 2.)
Live Brno (1982, 2.)
Live Újezd nad Lesy (1982, 2.)
Straka v hrsti (1982, 1.)

❀✹ : ... (svahil²tina)
✻ : ...
✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : Kdo má stíny rád
stejn¥ rád jak já
za pravdu mi dá
je to báje£ný
Já jsem divnej patron
stra²n¥ divnej patron

✷ ❀✸ ❀✺ : ¬ákej hrab¥ X
✻ : kdyº v noci nespím che che che
✷ ❀✸ : miluju stesk

❬✷✁✸✁✺✁✻✎❪
❬ ✁✹✎❪ ❬✷✁✸✁✺②❪
❬ ✁✹②❪ ❬ ✁✹✎❪

❬ ✁✹②❪
✻✎
✷✁✸✁✺✎
✺✁✻✎

✺ : miluju tmu
✻ : a nic nejím

✷✁✸✁✻✎

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : V¥tru sku£ení
tmavý zákoutí
mám rád mlhu dé²´
vrby smute£ní

❬ ✁✹②❪

Já jsem divnej patron
stra²n¥ divnej patron

✷ ❀✸ : kdyº v noci nespím
✻ : a kdyº v noci nespím
✺ : ¬ákej hrab¥ X
✷ ❀✸ : a nic nejím
✺ : miluju stesk

✻ : a nic nejím cha chá
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✷✁✸✁✺✎

❬ ✁✹②❪
✺✎✻✍
✷✁✸✍✺✎
✷✁✸✁✻✎
✺✁✻✎
✷✁✸✁✻✎
✷✁✸✁✺✎

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : Taky trojky moje dlouhý jsou

❬ ✁✹②❪

jako sníh bílý chloubou mou
pro£ m¥ v²ude jenom £esnek vítá
ºe jsem divnej patron je to tím
Nocí tajemnou
dívky jdou za mnou
ºe mám chování
jen na výte£nou

✷ ❀✸ ❀✺ : Já jsem divnej patron
stra²n¥ divnej patron

✷ ❀✸ : mám rád mlhu dé²´
✺ : ¬ákej hrab¥ X
✷ ❀✸ : miluju stesk
✺ : miluju tmu

❬ ✁✹②❪

✷ ❀✸ : mramor studený

pro£ m¥ rozko² vytí vlk· skýtá 2x

❬✻✎❪
✺✎
✷✁✸✎
✺✎
✷✁✸✎

✷✁✸✎
✺✎
✺②

✷ ❀✸ ❀✺ : ºe jsem divnej patron je to tím
✻ : Sem v²ak divnej patron

❬✷✁✸✁✺✎❪

stra²n¥ divnej patron
¬ákej hrab¥ X cha cha cha chá
miluju stesk chá
A sem rád kdyº mám to mrazení
a sem rád kdyº mám mrazení
l·ºko moje mramor studený
mramor studený
pro£ m¥ rozko² vytí vlk· skýtá 2x
ºe jsem divnej patron je to tím

✷ ❀✸ ❀✻ : Taky trojky moje dlouhý jsou 2x
✺ : Taky trojky moje dlouhý jsou
✷ ❀✸ ❀✻ : jako sníh bílý chloubou mou 2x
✺ : jako sníh bílý chloubou mou

Jé to je fór hrály dudy
u pobudy
jé to je fór ty dudy
tak uº hrej a v²e do toho dej
tak rozbal to má lady
Tak uº hrej a ukaº ty svá nej
ty svoje chodský rejdy
tak uº hrej a t°eba se mi sm¥j
a t°eba se mi...
Kdyº skon£ilo cé dur
s t¥mi kozumplicní vzdechy
já o rande tu sle£nu lehce poºádal
kdyº jsem pak nab¥h
tak spolu s milou sle£nou
jinej uº dudák p¥kn¥ vyhrával

✺✍

Tak uº hrej a ukaº ty svá nej
ty svoje chodský rejdy
tak uº hrej a t°eba se mi sm¥j
a t°eba se mi...

✷✁✸✁✻✍

✦ Hrube² Rube²

✺✍
✷✁✸✁✻✍

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : ºe jsem divnej patron je to tím
✷ ❀✸ ❀✻ : pro£ m¥ rozko² vytí vlk· skýtá
✺ : pro£ m¥ vytí rozko² vlk· skýtá

Pak p°i²la sle£na a m¥la s sebou m¥chy
m¥chy co be£í jako stádo koz
a modrá ví£ka a oblek podle ruchy
poslední móda to´ paradox

Jé to je fór hrály dudy
u pobudy
jé to je fór ty dudy
tak uº hrej a v²e do toho dej
tak rozbal to má lady

✷ ❀✸ ❀✻ : pro£ m¥ v²ude jenom £esnek vítá 2x ✺✍
✺ : pro£ m¥ v²ude jenom £esnek vítá
✷✁✸✁✻✍

e jsem divnej patron je to tím 2x

Já p°íjdu hrát na ty dudy
já akorát nevím kudy
Musíte do Young banky, a pak to vohnout vedle
sportovních pot°eb k Mozarteum.

✷ ❀✸ : A sem rád kdyº mám to mrazení ❬ ✁✹②❪ ❬✻✎❪
✺✍
✺ : Aº se vrátí² mám to mrazení
✷✁✸✍
✷ ❀✸ : a sem rád kdyº mám mrazení
✺②
✷ ❀✸ ❀✺ : l·ºko moje mramor studený
✺ : pro£ m¥ rozko² vytí vlk· skýtá

Jednou tak z rána mi na²eptala vosa
aby tu n¥kdo na dudy hrál
zatím ou£elem já zavolal jsem kosa
a on mi presto dudy obstaral

Michal Pavlí£ek / -

Live Blansko (1980, 10.)

✷ Live (1982, 5.)

❬ ✁✹②❪
✺✍
✷✁✸✁✻✍

: (instrumentální)

✷ : ... (svahil²tina)

✦ Chrli£

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : ºe sem divnej patron hrab¥ X

✦ Hrály dudy

Michael Kocáb / Michal Horá£ek
Povídali, ºe mu hráli (1988, 8.)

Michael Kocáb / Michael Kocáb
Výb¥r (1987, 5.)

Uº t°i sta let £ert nad ulicí
je má práce
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

uº t°i sta let n¥kde v hlubin¥
v ní m·ºu smát se

tlupa ²o²on·
: A sklen¥nej medv¥d
s ²esti nohama
a rotující kedluben
a dopadne mi na buben

T°i sta let mám
nadhled nad ºivotem
a te¤ uº dávno chápe²
kdo vlastn¥ jsem

✷ : Vid¥l jsem v¥ci

Chrli£
co do m¥ dá² to vychrlím
jen z vý²ky £nít je úd¥lem mím

Já jsem hrál
ty jsi hrál
v²ichni hráli na cimbál
a my jsme hráli na cimbály
a v²ichni my²i tancovaly

?? slzí
p°íval za p°ívalem
co d¥lat mám
kdyº uº jednou chrli£ jsem

Já jsem hrál
ty jsi hrál
: my jsme hráli na cimbál

✷ : Johny Wolker taky hrál

Chrli£
co do m¥ dá² to vychrlím
jen z vý²ky £nít je úd¥lem mím

my jsme hráli na cimbály
a v²ichni my²i tancovaly

Chrli£em t°i sta let jsem
a chrli£em z·stanu
chrli£em nesmrtelným
a znamením lidských dn·

: A tisíce hrá£·
haldy ºeton·
a reklamy zvou
m¥sta z betón·

Postavou pravdiv¥j²í
neº postavy z román·
já pravdu nepolykám
tu vychrlím ze ch°tánu

✷ : A tisíce hrá£·
stovky ºeton·
a v²ude se svíjí
tlupa ²o²on·

Co do m¥ dá² to vychrlím
jen z vý²ky £nít je úd¥lem mým...
2x

: A zvesela do £ela
kape vodi£ka
a napoj mi má milá
mého koní£ka

✦ Chvastoun

Já jsem hrál
ty jsi hrál
v²ichni hráli na cimbál
a my jsme hráli na cimbály
a v²ichni my²i tancovaly

Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb
Výb¥r (1987, 8.)

✷ Live (1987, 6.)

Já jsem hrál
ty jsi hrál
my jsme hráli na cimbál
balabáni taky hráli
Vizovi£tí by se smáli

A tak jsem se pro²el
po Miami Beach
a co jsem tam vid¥l
z toho jsem byl pry£

v²ude jenom zní
A tisíce hrá£·
: v sv¥tlech neon·
✷ : stovky neon·
: a támhle se svíjí

✷ : a v²ude se svíjí

❬ ✎❪

vskutku báje£ný
a te¤ smím z·stat
v²ude cimbál zní cimbál zní

Uº t°i sta let sluncem rozpalován
de²t¥m smá£en
já se chci smát
jenºe t°i sta let znám zvuky plá£e

Vid¥l jsem v¥ci
vskutku monstrózní
: a te¤ se jen drºte
v²ude cimbál zní
✷ : a v²ude jen cimbál

❬✷✎❪

Já jsem hrál

✷②
✷✍
✍
②

✷ : Vid¥l jsem v¥ci
: ty jsi hrál

✷ : vskutku báje£ný
: my jsme hráli

✷ : a te¤ se drºte
✷✎
✎
✷✎
✎

: vy jste hráli na cimbály

✷ : v²ude cimbál zní cimbál zní

: v²ichni my²i tancovaly
my jsme hráli
vy jste hráli na cimbály
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✷✎
✎

❬✷✎❪

❬ ✎❪

❬✷✎❪

❬✷✘❪

❬✷✘❪

✷✎
✎
✷✎
✎
✷✎
✎
✷✎
✎
✷✎

v²ichni my²i tancovaly
voni hráli
taky hráli na cimbály
v²ichni my²i tancovaly
my jsme hráli
vy jste hráli na cimbály
v²ichni my²i tancovaly
já jsem hrál
ty jsi hrál
Va²ek taky hrál na cimbál
my jsme hráli
vy jste hráli
v²ichni my² tancovaly
na cimbály na cimbály
v²ichni my²i tancovaly
my jsme hráli
vy jste hráli na cimbály
v²ichni my²i tancovaly
já jsem hrál
ty jsi hrál
Honza taky hrál na cimbál
my jsme hráli na cimbály
v²ichni my²i tancovaly
voni hráli
taky hráli na cimbály
v²ichni my²i tancovaly
na cimbály tancovaly 2x
v²ichni my²i taky hrály na cimbály
v²ichni my²i tancovaly

✷ : Já jsem hrál

(instrumentální)

✦

Live (1982, 1.)
(instrumentální)

✦

Já jsem hrál
ty jsi hrál
my jsme hráli na cimbály
oni hráli
vy jste hráli
my jsme hráli
v²ichni my²i tancovaly
my jsme hráli na cimbály
oni hráli na cimbály
já jsem hrál na cimbál
oni hráli na cimbály
my jsme hráli na cimbály
v²ichni my²i tancovaly

✦

Já rasisty nikdy nem¥l rád

Michael Kocáb / Michael Kocáb
Live (1987, 5.)

✷ Povídali, ºe mu hráli (1988, 10.)
Tvá°il se nekompromisn¥
a nakonec
do ucha náu²nici si dal
A´ kdo chce co chce si °íká
ten mladenec
m¥l vlastní názor
a to bych bral

✷②
❬ ✘❪

ty jsi hrál
Johny Wolker taky hrál
a my jsme hráli na cimbály
a v²ichni my²i tancovaly
Já jsem hrál
ty jsi hrál
my jsme hráli na cimbál
my jsme hráli na cimbály
a v²ichni my²i tancovaly

Intro

Praºský výb¥r / -

❬ ✘❪

Aº na to ºe

✷ : Opakem pravým

: Slu²ný pan st°edních let
téº se vybarvil
a£ mravnost ve v²ech
pádech sklo¬oval

❬ ✘❪

Kdyº do²lo na v¥c
rázn¥ se postavil
ty £erný darmoºrouty
bych hnal

✷ : Aº na to ºe

: Aº na to ºe

✷ : Te¤ blábolej a sku£ej
: jak jeden tak druhej

✷ : ºe se ºlutejma

: se pravd¥podobn¥
: bouchli do hlavy

Improvizace v A dur s F. Zapou

Adieu C. A. (1991, 6.)

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

jak jeden tak druhej
se pravd¥podobn¥
bouchli do hlavy

✷ : je ºít uº nebaví

Praºský výb¥r / -

❬ ✎❪

pak slu²ný student byl
neryl a potíºe ned¥lal
váºn¥ a rozumn¥ mluvil
p·sobil
²el svojí cestou
to bych bral

Te¤ blábolej a sku£ej
ºe s barevnejma
je ºít uº nebaví

423

✷✎
✎
✷✎
✎
✷✎
✎
✷✎
❬✷✎❪

✷ : Slu²ný pan st°edních let
téº se vybarvil
mravnost ve v²ech
pádech sklo¬oval
: Opakem pravým
pak slu²ný student byl
a£ mravnost ve v²ech
pádech sklo¬oval

✷ : Kdyº do²lo na v¥c
rázn¥ se postavil
ty ºlutý ²ikmooký
bych hnal
: Váºn¥ a rozumn¥ mluvil
p·sobil
£erný ty bych v²ak
jen taky hnal

❬ ✎❪

❬✷✎❪

✷ : To je zde krásných v¥cí
páni a jsou v²echny mé
a posílá je Olda
p°ítel jediný

❬ ✎❪

✸ ❀✹ ❀✺ : Má chvíle holky uº je tu
uº na m¥ volá Manitú
která m¥ nejvíc miluje
ta tuhle zem vyfasuje

❬✷✎❪

✷ : Hrnec na povidla
drátev na boty
p¥knou levou galo²i
a dva chomouty
✸ ❀✹ ❀✺ : Ta prost°ední kterou neviny
£te pravideln¥ noviny
je jiná doba a jiný mrav

Aº na to ºe
a´ starej £i mladej
v tom jednom se vzácn¥ shodujou

✸ : sám po£íta£ je paf
✹ ❀✺ : sám po£íta£ je z toho paf

e £lov¥k
je prej jen bílej
ºe barevný trp¥t
tu nebudou nebudou

✷ : tucel a t°i páry saní
stromky váno£ní
posílá mi Olda
p°ítel jediný

Jo a kdyº se ptaj
pro£ ºaluju
já rasisty nem¥l jsem
nikdy rad

✸ ❀✹ ❀✺ : A °íká toº svého tátu
mám rad²i neºli naftu
to po°ekadlo o soli
si volejá°i podali

Jak tupý jsou
ó jak je lituju
kdyº nev¥dí
ºe pýcha p°edchází pád

✦

✷ : Jó já se mám
ºe jsou mé v²echny tydle dary
jó já se mám
ºe jsou mé a ºe je Olda p°ítel m·j
2x

Jó já se mám, ºe je Olda p°ítel

m·j

Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb
Live Blansko (1980, 3.)

✷ Komu se nelení - tomu se ºen¥ní / Jó já se

mám, ºe je Olda p°ítel m·j (1982, 2.)
✸ Live (1982, 1.)
✹ Live Brno (1982, 1.)
✺ Live Újezd nad Lesy (1982, 1.)
: ... (svahil²tina)

✷ : e by to bylo málo
a to se nedá °íct
£í jsou tady ty dary?
no tak povídej

kdyº cítil ºe natáhne ba£kory
tak je zavolal a d¥l

❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪
❬ ✁✸✁✹✁✺✎❪

✸ ❀✹ ❀✺ : Nafta nad zlato
¤as to vem
tak uº je to tady
nafta nad zlato
ber kde ber
v²ude uº dlouhý fronty jsou
✷ : Angorské kot¥
a Soligen n·º
tenhle starý kotel
brány a pluh

✸ : Ten chlap tancuje ²ílen¥, kousla ho tarantule.
❬ ✁✷✎❪ ❬✹✁✺②❪

✸ ❀✹ ❀✺ : Nafta nad zlato
¤as to vem
te¤ si nevím rady
nafta nad zlato
ber kde ber
koupím si vrty s vrta£kou

✸ ❀✹ ❀✺ : Byl jednou jeden král
ten t°i dcery m¥l

✷ : Ten m·j p°ítel Olda
on je vete²ník

❬ ②❪ ❬ ✁✷✎❪
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❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

❬ ②❪ ❬✷✎❪

❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

❬ ②❪ ❬✷✎❪

✹✁✺✍
✸✍
❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

❬ ②❪ ❬✷✎❪

❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

❬ ②❪ ❬✷✎❪

❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

❬ ②❪ ❬✷✎❪

❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

sbírá staré krámy
a hlavn¥ peníze
✸ ❀✹ ❀✺ :

To jsem vrták bez vyjímky
uº se vidím £epovat
obsah sousedovic jímky

✷:

A peníze si nechá
a krámy ty dá mn¥
tak si voba ºijem
p°ímo náramn¥

✸ ❀✹ ❀✺ :

Funguje tr·n i zem
dí moudrý král
✺ : a dí moudrý král
✸ ❀✹ ❀✺ : te¤ mohu pod drnem
v¥£ným spánkem spát
✸ ❀✹ :

✷:

Jó já se mám
ºe jsou mé v²echny tydle dary
jó já se mám
ºe jsou mé a ºe je Olda p°ítel m·j
4x

✸ ❀✹ ❀✺ :

Jsem nadarabský emirát
jsem víc neº vzácný akvarel
má cena roste nastokrát
má cena roste za barel

vºdy´ i p¥st
zde má svou £est
❬ ②❪ ❬✷✎❪

❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

❬ ②❪ ❬✷✎❪
✺✍
✸✁✹✍

❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

❬ ②❪ ❬✷✎❪

Nafta nad zlato
¤as to vem
tak uº je to tady
nafta nad zlato
ber kde ber
v²ude uº dlouhý fronty jsou

❬ ✁✷②❪

Nafta nad zlato
¤as to vem
te¤ si nevím rady
nafta nad zlato
ber kde ber
koupím si vrty s vrta£kou

❬ ✁✷②❪

2x

❬ ✁✷②❪

✦ Jsem z toho jelen
Michael Kocáb / íze¬ (1978, 1.)
(instrumentální)

✦ Kaskadér

Michael Kocáb / Michal Horá£ek
Povídali, ºe mu hráli (1988, 5.)

Kaskadér vá²n¥ zná
kaskadér k·ºe tvá

Strach chce znát tvou tvá°
tenhle ek nezná vd¥k
jen honorá°
První ²rám
chyba tvá
hned jsi sám
doba zlá
Kdyº je pech
tak zatne² dech
a nehodlá² nic vzdát
Zná² pár es
strach je svez
do nebe spát
Já jsem profesor pád·
a u£ím i peklo
aby mi smeklo
práv¥
Já jsem muzeum ²rám·
a tvrdá k·ºe
kde jizvy
pat°í k sláv¥
Jsem sluºebník iluzí
a ²´astný blázen
dál ská£u
kam kdo rá£í
Líp ºít je slupka frází
jde na m¥ hr·za
kdyº kolem nuda krá£í
Já jsem profesor pád·
a u£ím i peklo
aby mi smeklo
práv¥
Já jsem muzeum ²rám·
a tvrdá k·ºe
kde jizvy pat°í k sláv¥

✦ Kdyº p°ijede Kocábinka

Michael Kocáb / Michal Horá£ek
Povídali, ºe mu hráli (1988, 1.)
✷ Povídali, ºe mu hráli (1988, 7.)

P°átelé, sousedé a krajani, p°ijeli jsme vám zahrát, tak vítejte na na²em koncert¥. Zahrajeme
vám tu va²í, pane kapelníku, es.
Já i soj£í pírko
klidn¥ dám vám hned
jen a´ se tu kroutí
s Kocábinkou sv¥t
Já jsem myslivec
mám tu boucha£ku
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hrajte sousedi
?? ko²ili
S Kocábinkou sv¥t
Já jsem myslivec
mám tu boucha£ku
hrajte sousedi
?? ko²ili

✦

Knedlík

Stanislav Jelínek / Michael Kocáb, Robert
Geisler

Klauzúra je drezúra
nemám ani na b·ra
cht¥j mi vzít m·j knedlík
M·j celej sv¥t
a ºivotní p°íb¥h
je spojen s tebou
poklade m·j
Ztracenej kv¥t
a píchání v zádech
v²echno byl knedlík
m·j chrám i m·j d·m
2x

Adieu C. A. (1991, 3.)

✦

Má malá bejby
nemám ani halí°
hlad zato mám
kolosální
Pro moje ²t¥stí
sta£í jenom talí°
a na n¥m knedlík
ideální
T¥lo mé a horká krev
orlice i hrdej lev
je alter ego
Vzpomínka mládí
a ?? chv¥je
m·j drobnej ºivot
si nedám brát
Chlupatej knedlík
v ºaludku m¥ h°eje
uº nemám d·vod
pro£ se prát
Liberte i delite
fra dernite
nevym¥ním za sv·j knedlík
M·j celej sv¥t
a ºivotní p°íb¥h
je spojen s tebou
poklade m·j
Ztracenej kv¥t
a píchání v zádech
v²echno byl knedlík
m·j chrám i m·j d·m
Knedlík ve mn¥
p·litr nade mnou
vºdycky m·j úºas
probudí
Vzít mýho chlupá£e
mi p°ece nemohou
ty novoty mi
nevoní

Komu se nelení - tomu se ºen¥ní

Michael Kocáb / Franti²ek Ringo ech
Live Blansko (1980, 13.)

✷ Komu se nelení - tomu se ºen¥ní / Jó já se

mám, ºe je Olda p°ítel m·j (1982, 1.)
✸ Live (1982, 7.)
✹ Live (1982, 8.)
✺ Live Brno (1982, 8.)
✻ Live Újezd nad Lesy (1982, 8.)

✷ : Svatba to je nádhera
ºení se Ha´a Pa´a
láskou zmámen je zcela
starej Ha´a Pa´a
ekni holka cos cht¥la
víc neº je Ha´a Pa´a
vºdy´ je to h¬up p°í²era
fe²ák Ha´a Pa´a
Vezme h·l na nás
a uº p·jde snáz
one two pekelný blues
svatební podraz
má správný ráz a puch
Je to tak sirný pach
£istí vzduch
ach ich uch
je tu plno much
to £ert rád jenom tak
srdce m·ºe dát
Láskou zmámen je zcela
zoufalej Ha´a Pa´a
°ekni holka cos cht¥la
víc neº Ha´a Pa´a
Plný st·l prost°ený
kyanid draselný
uº mám na n¥j chu´
a vejce zkaºený
spa°ený pekelný podávej
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❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

Komu se nelení
tomu se ºen¥ní
musí divný zdát
to £ert rád
jenom tak srdce m·ºe dát

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

N¥kdo má rád vdolky
druhý zase vdolky
pro mne je n¥ºné
£muchání my²i£ek ráj

... (svahil²tina)
✷:

Ka´a Ha´a Pa´a...

sbírají koºky a²ky
a kdejaký krám

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

✦ Má Markéta

Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný
Habad¥j (1985, 5.)

Nemám rád ty krásky z medu
t¥ºko s nima n¥co svedu
nemají úsm¥v jako kdysi
jsou jich plné £asopisy
2x
Nemají úsm¥v jako kdysi
jsou jich plné £asopisy
Ma ma ma Markéta 3x
ma ma na lásku létá
já nejsem puberta
na konci léta
jsem jen tv·j
Nemám rád ty krásky z medu
A nemám rád ty krásky z medu...

✦ Metamorfózy
Michael Kocáb / íze¬ (1978, 2.)
(instrumentální)

Jak vlezu do sklepa
krysy uº jsou tady
jak vlezu na p·du
je jich plno v²ady
Kdyº jdu na dvore£ek
krysy uº jsou tady
kdyº jdu do kotelny
je jich plno v²ady
Lidi jsou r·zný
a r·zný koní£ky maj
sbírají známky mince
a kdejaký krám
N¥kdo má rád psy
druhý zase vdolky
pro mne je teplo
my²ího koºí²ku ráj
Jak vlezu do sklepa
krysy uº jsou tady
jak vlezu na p·du
je jich plno v²ady
Kdyº jdu na dvore£ek
krysy uº jsou tady
kdyº jdu do kotelny
je jich plno v²ady
2x
Jakpak tohle skon£í
krysy uº jsou tady
jakpak tohle skon£í
je jich plno v²ady
2x

✦ M·j koní£ek

✦ Mysterium

Michal Pavlí£ek / Franti²ek Ringo ech

Michael Kocáb / -

Straka v hrsti (1982, 5.)
Lidi jsou r·zný
a r·zný koní£ky maj
sbírají známky mince
a kdejaký krám
N¥kdo má rád psy
druhý zase ko£ky
pro mne je teplo
my²ího koºí²ku ráj
Lidi jsou r·zný
a r·zný koní£ky maj

íze¬ (1978, 4.)
(instrumentální)

✦ Na václavským Václaváku
Vilém ok / Vilém ok

✷
✸
✹
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Live (1982, 3.)
Live (1982, 3.)
Live Brno (1982, 3.)
Live Újezd nad Lesy (1982, 3.)

✺ Straka v hrsti (1982, 2.)

✷ : 2x

Na václavským Václaváku
je moc £lov¥k·
v houfu jsem se já Mán¥ ztratil
je mi do breku

: A toho dne
kdy o£i krasopisn¥ p°imhou°í
bude má
zatím ale civí
a chce pít
trochu vína jí dám
to ona schovala se do písn¥
p°ed bou°í
kdeºto já
vám povím
ºe ona je to
o £em se zdává
tomu kdo jde spát
docela sám

Na Václavským Václaváku
lidí velkej houf
já jsem se v tom velkým houfu
ztratit Mán¥ trouf

❀✷ ❀✸ ❀✹ : Jeºi²marjá vºdy´ já nevím
✺ : U v²ech v²udy vºdy´ já nevim
❀✷ ❀✸ ❀✹ : kde te¤ najdu D¥tskej d·m
✺ : kdepak najdu D¥tskej d·m

✺✎
✁✷✁✸✁✹✎
✺✍
✁✷✁✸✁✹✍

Hugo z druºstva v£era °íkal
kup stla£enej vzduch do gum
2x

Na Václavským Václaváku
je moc £lov¥k·
v houfu jsem se já Mán¥ ztratil
je mi do breku
Na václavským Václaváku 2x

✦ Nádraºí

Michael Kocáb / Ji°í Suchý
Live Blansko (1980, 7.)

✷ Straka v hrsti (1982, 11.)
A toho dne
kdy o£i krasopisn¥ p°imhou°í
bude má
zatím ale civí
a chce pít
trochu vína jí dám
to ona schovala se do písn¥
p°ed bou°í
kdeºto já
vám povím
ºe ona je to
o £em se zdává
tomu kdo jde spát
docela sám
To víno
co jí liju do sklenice
je bílý
dá se pít
a tím pádem
píse¬ kamarád
její tóny se v ní
kdo myslí ºe skon£í
velice se mýlí
bude znít
dál a dál
tak dlouho
dokud budem tu stát
jé na tom nádraºí
kde da°í se sn·m

②
❬✷②❪

✦ No a co ti schází

Michael Kocáb / Ji°í Suchý
Live Blansko (1980, 5.)

✷ Povídali, ºe mu hráli (1988, 3.)
No a co ti schází
vrátil se mi klí£
ruce má² te¤ prázdný
v hlav¥ dva názory nic víc

✷ : a ty £eká² dál
a já nemám co ti dát
: tak st·j nejsem tv·j

✷ : tak si st·j nejsem tv·j

3x

②
✷✍
✍
②

✦ Ond°ej
Michael Kocáb / Vyznání / Ond°ej (1977, 2.)
(instrumentální)

✦ Pán výtah·
Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Michal Horá£ek
Povídali, ºe mu hráli (1988, 9.)
Pán výtah· rozespalé o£i
mhou°í znovu svítá
pán výtah· sasankový doutník
kou°í tím t¥ vítá
Sám zve t¥ dál místo vrásek
má v tvá°i k·ru
ptá se t¥ kam a ty houkne²
jen kamsi vzh·ru
Pán výtah· £apku smeká
jeho h°íva matn¥ svítí
pán výtah· pákou trhá
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sv¥t se kývá sv¥t se °ítí
Má² v srdci vír
kdyº pán výtah· °ekne stoupej
vím kudy kam hledej souzn¥ní
nebu¤ hloupej
Cht¥j krásu a ty vzná²í² se
ví² a ví² vidí² modrou zem
v jednou záblesku
náhle ví² je ti p°ístavem
Cht¥l jsi nej£íst£í krásu znát
te¤ zná² aspo¬ sm·lu
Snad najde² si mír
v harmonii sfér
2x
Pán výtah· kormidelník s astrolábem
tvou lo¤ °ídí
pán výtah· k harmoniím sv¥ta stá£í
tv·j zrak p°ídí
Pán výtah· °ekne vání sfér
tém¥° tvá jsou
sám pokleká p°ed tím souzn¥ním
p°ed tou krásou

St·l uº se kácí
pod tíhou cár·
na tu spou²´ zírám
ti²e se plíºím madam
podél regál·
Papíry stra²í 2x
po°ád mne pla²í 2x
jsem v ka²i 2x
asi
Tak touhle dobou
nikdy nic moc ned¥lám
stále v¥t²í to komínek
uº v kanclu mám
Nová ruka sob¥ vyhledat
bych cht¥l
kdybych se v²ak zas
tak stra²n¥ nenad°el

✦ Plouºák

Michael Kocáb / Live Blansko (1980, 2.)

... (svahil²tina)

✦ Poklidná

A stoupá...

✦ Papíry stra²í
Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek, Vilém ok
/ Michael Kocáb

Michal Pavlí£ek / Live Blansko (1980, 12.)

... (svahil²tina)

✦ Praºák·m je hej

Výb¥r (1987, 3.)
Tak touhle dobou
nikdy nic moc ned¥lám
stále v¥t²í to komínek
uº v kanclu mám
Kam se kouknu kouknu
v²ude jenom stohy ºádostí
nejsou tu nejsou tu lidi
°íkám s lítostí
A do práce si na ka
na kafí£ko zasko£ím
a na desátou do ki
do kinátu zacestím
Od dvánáctý na kablíka
na Pl na Plze¬
a ve dv¥ hlídám auto
d¥ti ºenu fén
A tak to paní vidíte sama
vºdy´ je to kravál na pováºenou
s tou va²í v¥cí madam nemáme ²t¥stí
co je to ²t¥stí tak nashledanou

Michael Kocáb / Michael Kocáb

✷
✸
✹
✺

Live Blansko (1980, 14.)
Live (1982, 8.)
Live (1982, 9.)
Live Brno (1982, 7.)
Straka v hrsti (1982, 4.)

✷ ❀✸ ❀✹ : Protrhla se hráz u rybníka

❬ ✁✺✎❪

v²ichni utíkaj
lidí se zmocní jen panika
zoufale volaj
: ... (svahil²tina)

✺ : Celetná Týnská na P°íkopech

❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪
❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

plouºím se m¥stem po výkopech
v t·ni a v jám¥ Morá¬ Výto¬
procházka Prahou to je výkon

✷ ❀✸ ❀✹ : Nám s tátou nám je v²ak hej
bydlíme nad rybníkem
2x
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❬ ✁✺✎❪

✺ : Praºák·m t¥m je tu hej
ty nikam nezabloud¥j
s batohem na zádech sám
na strejdu Karla se ptám
✷ ❀✸ ❀✹ : Vlna se valí jako hora

Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb

❬ ②❪ ❬✺✎❪

jako tsunami shora zdola
sebere lidi dr·beº a skot
nese je v dáli

✺ : Tu elivského tam Celetná
❬ ②❪ ❬✷✁✸✁✹✎❪
jak se v tom country te¤ vyznat mám
Podolí Strahov And¥l ó jé
uº m¥ tu víckrát neuvid¥j
✷ ❀✹ : Praºák·m t¥m je v²ak hej
✸ : Nám s tátou nám je v²ak hej

❬ ②❪ ❬✺✎❪ ✸✎
✷✁✹✎

letíme snadno z kopce
já tisknu ruku otce

✷ ❀✸ ❀✹ : Sly²í² tátu volat
tak co budeme d¥lat safra safra
✺ : Betlémská Jarov Soudní
ivná Ruská a Dolní
safra safra
✸ : Já rád disko...
✺ : Mám rád disko disko disko 4x
✷ : Gloria gloria lásko moje...
✹ : I like disco...
Protrhla se hráz u rybníka
v²ichni utíkaj
lidí se zmocní jen panika
zoufale volaj

✺ : Plze¬ská a Francouzská
T¥²nov a Novodvorská
Betlémská Jarov Soudní
ivná Ruská a Dolní
✷ ❀✸ ❀✹ : Nám s tátou nám je v²ak hej
bydlíme nad rybníkem

✸ ❀✹ : 5x
✷ : 2x

✺ : Praºák·m t¥m je tu hej

❬ ②❪ ❬✷✁✸✁✹✎❪

❬ ②❪ ❬✺✎❪
❬✷✁✸✁✹✎❪

❬ ②❪ ❬✷✁✹✎❪ ✺✍
✸✍
❬ ②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪
❬✷✁✸✁✺✎❪

Live (1982, 4.)
Live (1982, 4.)
Live Brno (1982, 4.)
Live Újezd nad Lesy (1982, 4.)
Straka v hrsti (1982, 10.)
Adieu C. A. (1991, 11.)

❀✷ ❀✸ ❀✹ : ... (svahil²tina)
✺ ❀✻ : Kámen ve zdi sebou hýb
pak m¥ kdosi oslovil
p°átelsky m¥ obejmul
°íkal hochu pozm¥¬ styl

❬✺✁✻✎❪
❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

❬✺✁✻✎❪
✸✎
✁✷✁✹✎
✁✷②✹✎
✁✷✁✸✎
✹✎
✁✷✁✸✎
✹✎
✸✁✹✍
✁✷✁✹✍

✸ : p°í²tí stanice Sokolovská

Primátora Vacka
✹ : opus´te bezpe£nostní pás

❀✷ ❀✸ : I. P. Pavlova
✹ : metro projíºdí Mládeºnickou
❀✷ ❀✸ : Revolu£ní
❀✷ : opus´te bezpe£nostní pás 3x
✸ : opus´te bezpe£nostní pás...

✁✷✁✸✍

✹ : opus´te bezpe£nostní pás

✺ ❀✻ : Tóny na dn¥ no£ní jámy
n¥kdy d¥lal hrozný fámy

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

Pro£ jen já m¥nit styl stále mám

✺✘
✻ : pro£ jen já takovouhle sm·lu mám
✺ ❀✻ : pro£ jen já p°íbuzným se v²em te¤ zdám
✺ : pro£ jen já takovouhle sm·lu mám
✻✘

❬ ✁✷✁✸②❪ ❬✺✎❪

✺ ❀✻ : vºdy´ já nejsem ºádnej ho²ánek vá²

❬ ②❪ ❬✷✁✸✁✹✎❪

Kytarou blesk náhle sjel
le£ pán m¥ sledoval
tlustý chlapec rytmus d°el
já lehce stepoval
Tóny na dn¥ no£ní jámy
n¥kdy d¥laj hrozný fámy

❬ ②❪ ❬✺✎❪
✷✎
✸✁✹✎
❬✷✁✸✁✹✎❪

ty nikam nezabloud¥j
2x
Praºák·m t¥m je tu hej
m¥ v²ak tu neuvid¥j

✷
✸
✹
✺
✻

❀✷ ❀✸ ❀✹ : Ukon£ete výstup a nástup
dve°e se zavírají
❀✷ ❀✹ : p°í²tí stanice primátora Vacka

✷ ❀✸ ❀✹ : bydlíme nad rybníkem

✺ : Praºák·m t¥m je tu hej
ty nikam nezabloud¥j
Plze¬ská a Francouzská
T¥²nov a Novodvorská

✦ Pro£ jen já

❬ ②❪ ❬✷✁✸✁✹✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✹②❪

Pro£ jen já m¥nit styl stále mám

❬ ✁✷✁✸✁✹②❪

✺✘
✻ : pro£ jen já takovouhle sm·lu mám
✺ ❀✻ : pro£ jen já p°íbuzným se v²em te¤ zdám
✺ : pro£ jen já takovouhle sm·lu mám
✻✘
✺ ❀✻ : vºdy´ já nejsem ºádnej brácha vá²

✺ : Dál v kulisách m¥sta hledám skrý²
kde nikomu nevadí
ºe tan£ím jak torpédo
se sí´kou ve vlasech v saku ze záclon
a s d°ev¥nou r·ºí která nevoní
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❬✻②❪

❬✻②❪

Ale vºdy navodí
tu d¥sn¥ u²tvanou radost v¥domí
t¥ch na²ich klackovitých let
které si nedáme vzít
i kdyº jsou t°eba uº pry£
a tak dál stále hledám tu skrý²
Kde ti nikdo a nikdy ne°ekne to proklaté
hele mladej co vyvádí²
ale t°eba ten chlapík tancuje ²ílen¥
kousla ho snad tarantule nebo co
Tady mezim¥sto
promi¬te omyl

✦

P°edstavovací

Michael Kocáb / Live Blansko (1980, 1.)

... (svahil²tina)

✦

❬✻②❪

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻②❪

ichám v·ni zrady
p°ihr£el si Rus
n¥kdo lká a n¥kdo tan£í
bratrské blues
Ten den kdy student Jan
na pukavec ²láp
fale²ných polibk· hesel a frází
plamen po n¥m ch¬ap
Bye goodbye a p°ece se to£í
uº ohe¬ vzplál po Báb¥ to to£í
bye goodbye myslím ºe to sta£í
£as vyprchal ??
Bye goodbye postavím most
nás zdraví sbor v²ade bohudík
bye goodbye host na v¥£nost
??
Myslím ºe to sta£í
??
po Báb¥ to to£í
a p°ece se to£í

✦

Reminiscence

Romantická

Michael Kocáb / -

Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb

Live Blansko (1980, 4.)
Adieu C. A. (1991, 1.)

... (svahil²tina)

Vidím v dáli zá°i
ohe¬ trápení
kosmický £oud m¥ v o£ích pálí
myslí zatm¥ní
Ten den kdy tlustej Jan
pro²lápnul jim hráz
p°ehradu lºí dogmat a frází
ten je tu zas
ten den

✦

Live Blansko (1980, 9.)
... (svahil²tina)

✦

Sly²ím v dáli funus
pí²´aly ví°ení
handlí°skej pakt ??
dav· dávení
Vzpíral se nebes·m
pod¥lal si ²os
rasová hosana
ná°kem protkaná
ute£ t°eba bos
ten den
Ve jménu boha církve a pap¥ºe
ve jménu krále vlasti a národa
ve jménu v·dce zbraní a rasy
ve jménu strany t°ídy a masy
Bye goodbye uº ohe¬ vzplál
bye goodbye £as vyprchal
bye goodbye nás zdraví sbor
bye goodbye ??

Rozjezdová

Michal Pavlí£ek / -

Rozlou£ení

Praºský výb¥r / Live (1987, 9.)

(instrumentální)

✦

S.O.S.

Michael Kocáb / Michael Kocáb

✷
✸
✹
✺

Live (1982, 5.)
Live (1982, 7.)
Live Brno (1982, 5.)
Live Újezd nad Lesy (1982, 6.)
Straka v hrsti (1982, 7.)

❀✸ ❀✹ : Ty fakt se domnívá²
✷ ❀✺ : Hele ty fakt se domnívá²

ºe v²echno má £as
nejd°ív si nahrabat
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✷✁✺✍
✁✸✁✹✍

se kutí v harampádí, nic jiného neumí². To je
ºivot, to je zoufalý, jeºi² marjá, pro£ já sem si t¥
v·bec brala. No nekoukej v·bec na m¥. Nekou❬✷②❪
kej a d¥lej...

pak vem to ¤as
Vyuºít moºností
by´ £ert ti je dal
ºe peníz v²ady pán je
tos povídal

❀✷ ❀✸ ❀✹ : 2x
Prachy jenom prachy brát a brát
program pro vola tak akorát
❀✸ ❀✹ : 2x

✷ : 4x

✸ ❀✹ : Copak to netu²í²
✺ : Hele copak to netu²í²

❬✺②❪ ❬✺✎❪
❬✺②❪ ❬✺✎❪
✷✎
✁✸✁✹✎
❬ ✁✷✎❪ ❬✷②❪ ✺✍
✸✁✹✍

✸ ❀✹ ❀✺ : kam tahle cesta vede
ºe v t¥ch svejch moºnostech
ztratí² i zbytek sebe
: Máte rádi penízky?
zla´á£ky cinkavý
kulatý korunky £eskoslovenský

❬✷②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪

✸ ❀✹ ❀✺ : Stojí snad ten starej krám
za takovouhle spou²´
zaprodat se t¥m potvorám
a vztahy zm¥nit v pou²´

❬ ✎❪ ❬✷②❪

✺ : Prachy jenom prachy ne£ekají

❬ ✁✸✁✹✎❪ ❬✷②❪

jen po nich sáhne²
a uº t¥ mají
6x
: Jenom prachy prachy brát a brát ❬✷②❪ ❬✸✁✹✁✺✎❪
program pro vola tak akorát
7x

❬✷✁✺②❪ ❬✺✎❪ ✸✁✹✍
✍
✸ ❀✹ : Prachy jenom prachy brát a brát
✸✁✹✍
: program pro Klímu tak akorát
✍
✸ ❀✹ : program pro vola tak akorát
②
8x

Jenom samý prachy brát a brát

✦ Sbal si to svý ráno

Mám uº dost tvejch snídaní v tráv¥
t¥ch rán v negliºé
touºím stále po na²í káv¥
mám uº dost a t¥ºko uº sná²ím
tvý stavy beztíºe
bojím se stále
kdy mi dá² vale
Sbal si to svý ráno
o d·m dál skus jít
sbal si to svý ego Má¬o
nech mne ºít
Auto chata t¥ch je ti málo
sauna bazén i pes
ví² ty v·bec co mn¥ to stálo?
myslel jsem ºe se mi to zdálo
co sem toho snes
tak ti °íkám adieu Má¬o
Sbal si to svý ráno
o d·m dál skus jít
sbal si to svý ego Má¬o
nech mne ºít
Te¤ se hlásím
zase o svý práva
zhá²ím lampu
co nad nami plála
Mám uº dost tvejch snídaní v tráv¥
t¥ch rán v negliºé
touºím stále po na²í káv¥
mám uº dost a t¥ºko uº sná²ím
tvý stavy beztíºe
bojím se stále
kdy mi dá² vale
Sbal si to svý ráno
o d·m dál skus jít
sbal si to svý ego Má¬o
nech mne ºít
2x
Te¤ se hlásím
zase o svý práva
zhá²ím lampu
co nad nami plála

Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek, Vilém ok
/ Michael Kocáb

✦ Sebastián

Výb¥r (1987, 4.)

✷ Live (1987, 3.)

: Uº zase nic ned¥lá², zas nic ned¥lá². Chrápe²
po°ád jenom na tom otomanu po d¥dkovi. No co
na mn¥ kouká², co kouká²? Jenom kouká² anebo
se p°evaluje² v tom harampádí, kterýho máme
plný k·lny, no. To nám bude jednou k uºitku,
to bude v¥no pro dceru, nebo co? Ty budiºkni£emu. Ty jenom le²tí² ty svý v¥£ný cibule, ty
kutile domácí. To je hrozný, to je stra²nej ºivot,
v¥£ne jenom le²tí cibule, nebo n¥kde leºí, anebo

Michael Kocáb / Michal Horá£ek
Povídali, ºe mu hráli (1988, 6.)

ízniv¥ pil
pak bláto si smýval
kdyº k louºi se shýb
Jenºe nesmyl si krev
ta prý²tila z rány
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v boku chv¥l se ²íp
Z boku £ouhal ²íp
jak vodorovný vyk°i£ník
tak povídám
ty musí² být ten Sebastian
Jsi Sebastián
mu£edník pravdy
co stále ved svou
Tos to dopracoval
ºes opravoval
bliºní kte°í lºou
Jo lidi lºou
nic nenad¥lá² tu holt
kdo pravdu psal ten krvácel
co sv¥t sv¥tem stál
Jsi plnej ran
jak ve smetí dºbán
jsi °e²eto ²rám· a d¥r
Ob¥´ sm·li
lºí a bázn¥ okolí
jsi plný ran
sesutá strá¬
nechce² mi doufám te¤ °íct
ºe t¥ zásah ²ípu zá²ti nebolí
Pár zran¥ní mám
to nehodlám pop°ít
on s úsm¥vem dí

: Tak to uº je moc

✷ : Tak to uº je dost

to je snad zlej sen
ta marnost a noc
a pak zas ten den

A v²echno mi z rukou padá
a cosi si na m¥ ²ahá
Kdyº u kolíbky mé sudi£ky stály
tak na m¥ ty dámy se vyka²laly
a z·stala tam jen jedna
ta sm·la ta stará b¥hna
Mám d¥ravej de²tník
trochu mi pr²í na maják
a smola°skej deník
a jak
: Mám d¥ravou kapsu

✷ : Mám d¥ravý kapsy

: Mám kyselej úsm¥v
a stra²í m¥ b°ichabol
v²echny mé písn¥
jsou v moll
Mám rozbitej synchron
a r·zný ty trápení
hlavn¥ má² dlouhý vedení

✷ : Mám rozbitej synchron
a r·zný ty trápení
a podivnej výkon
a jak

Bere² sílu z ní
a nepodléhá² násilí
kdo pravd¥ p°ál ten zvít¥zil
co sv¥t sv¥tem stál

Mám rozbitý písn¥
a stra²í m¥ b°ichabol
hlavn¥ má² dlouhý vedení

V¥£n¥ bývám ter£em
lání okolí
jsem plný ran
já Sebastian
p°esto chci váºn¥ ti °íct
ºe m¥ zásah ²ípu zá²ti nebolí
Co sv¥t sv¥tem stál
mn¥ nechyb¥l smích

✦ Smola°

Michael Kocáb / Michael Kocáb
Výb¥r (1987, 6.)

✷ Live (1987, 4.)

✷✍
✍

mám rezavý brn¥ní
to´ marných slz ron¥ní

Co v²ak zm·ºe ²íp
kdyº má² jednou pravdu
£erpá² víru z ní

Jsem plný ran
jak prastarý dºbán
jsem °e²etem ²rám· a d¥r

✷✍
✍

Osudem nehne²
ty ví² starou belu
: tak p°esta¬ uº f¬ukat

✷ : tak p°esta¬ f¬ukat

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

❬ ②❪

✷✍
✍

vºdy´ nejsi sám

: Tak uº to chodí
má² svou klientelu
sm·la se vyzná
ta ví kudy kam

✷ : Sm·la se vyzná
má² svou klientelu
sm·la se vyzná
ta ví kudy kam
A v²echno mi z rukou padá
a cosi si na m¥ ²ahá
Tak to uº je moc
to je snad zlej sen
ta marnost a noc
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❬✷✎❪

❬ ✎❪

✦ Sny spravedlivých

a pak zas ten den
Zase budu vedle
hnedle jak ta stará jedle
to zas bude malér
sm·la uº je zase v sedle
2x
Tak p°esta¬ k¬u£et
vºdy´ nejsi sám
já t¥ch tvejch nesmysl·
uº po krk mám
Ze ºivota se ti koukám stává
tak trochu hodn¥ ho°ká káva

Povídali, ºe mu hráli (1988, 11.)
Chci koupit si klid
dát mu °emen jak psa ho vlíct
uº vím co mám °íkat
i mé sv¥domí dá si °íct
Jen ve spánku lhát
si to nezvládám
to neumím jaksi
kde koupit mám sny spravedlivých

✦ Snaºivec

Ve mn¥ sv¥domí spráská
hned kdyº opou²tí skrý² to znám
jak v²ak napráskat mám p°í²erám
co spánkem jdou jsem sám

Výb¥r (1987, 9.)
Adieu C. A. (1991, 7.)

Sv¥t v hlav¥ mi zhas
zní jenom smích
a výsm¥²nej hlas
ty nekoupí² sny spravedlivých

Michael Kocáb / Michael Kocáb

✷

Michael Kocáb / Michal Horá£ek

Znal jsem jednoho takovýho chlápka
co moudrosti moc nepobral
a studu ani kapka a lhal
A p°esn¥ jak se °íká
rozum mdlý v·le chabá
ale touha po novotách veliká
Tak ten pán se o v²echno nové
velmi interesoval
a nebyl to pán
z pána jen klobouk m¥l
A nemyslel to snad ani zle starosta
v²ak bohuºel na co ²áh
tam sto let tráva nerostla
Ten si to krásn¥ zava°il
nikdo ho nem¥l rád
kdyby se tolik nesnaºil akorát
A £ím víc se snaºil pomáhat
tím víc ten chudák ²kodil
a kdyº mu to n¥kdo nazna£il
tak hrách jen na ze¤ hodil

Ty sv¥ty pálí main gott main gott
sny spravedlivých...

✦ Straka v hrsti
Michael Kocáb / -

✷
✸

✷ ❀✸ :

Jalali salali
: ... (svahil²tina)
✷ ❀✸ : ut ákot ut ákot a ke£átp ídes...
(zpíváno pozpátku)

✎
✷✁✸✎
✎
②

✷ : Jedna dva t°i £ty°i p¥t ²est sedm
one two three for ve ²est sedm

❬ ✁✸②❪

✦ pi£ková kultura

A je²t¥ jednu vlastnost m¥l
ze byl splachovací
jedn¥mi dve°mi ho vykáºou
uº druhými se vrací
Ten si to krásn¥ zava°il
nikdo ho nem¥l rád
kdyby se tolik nesnaºil akorát
2x

Live Blansko (1980, 8.)
Live (1982, 6.)
Straka v hrsti (1982, 3.)

Michal Pavlí£ek / Michael Kocáb, O. Petr
Adieu C. A. (1991, 5.)

To tehdy býval ten £as
kdy O'Rourke byl uk°iºován
2x
Z p°epln¥ného kolá£e jsem zas
spad na WC
gratulace
kolem klece
s tebou
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Posa¤ ºebráka na tr·n
ani £ert ho nevyºene
to´ nevykonstruovatelný ºert

✸

Adieu C. A. (1991, 10.)

✷:

Hrome ten chlap tancuje ²ílen¥, kousla ho

modrooká u otoka sedí

snad tarantule nebo co.

Trapn¥ jednoduchý kritiky
?? jen pro p°ípad p°ímého boje

❀✸ : Tatrman
✷ : Tatrman

nem·ºu dýchat main gott

u kanónu stál

2x

❬ ✁✸②❪
✷✎
✁✸✎

❀✸ : a po°ád ládoval
✷ : a po°ád ládoval...

✷✍
✁✸✍

m¥l jsem zrovna jeden kus akorát

❀✷ : Ty svý ho°kosti
✸ : Ty svý závisti

✸✎
✁✷✎

vyjetej volej v hlav¥ mám

ten tatrman

pi£ková kultúra jako °emen

✷:

plná zásobárna hnoje
a p°ece se to£í
Kam se vytratil ten m·j aparát

: na m¥ vyst°eloval

kdyby Uhde na koze jezdil
4x
Zvony zvon¥j v dálavách
lyºa°i ²ust¥j po horách
?? tlu£ej na buben
Zvony zvon¥j v dálavách
lyºa°i ²ust¥j po horách

✸:

na m¥ st°epiny vyst°eloval
za sebou vlá£el aº se zalykal

nepro²vih ples
kde prej mám ²aty
: ty na tu párty

✷:
✸:

i na tu párty
tu na tu párty

: Tatrman 2x

kdy O'Rourke byl uk°iºován

✁✷✎

Abych prej dnes

zejtra uº tu nebudem
To tehdy býval ten £as

✷✍✸✎
✍✸✎

✸ : Tatrman
❀✸ : co po°ád

✷✁✸✍
✁✸✍
✁✷✍
❬✷✎❪ ✸✎
✎

má

a´ uº m¥ k £ertu vynechá
Z p°epln¥ného kolá£e jsem zas
spad na WC

✷:

gratulace

co po°ád mám

kolem klece

a´ uº ty £ertoviny nechá

s tebou
Kam se vytratil ten m·j aparát
m¥l jsem zrovna jeden kus akorát
vyjetej volej v hlav¥ mám
pi£ková kultúra jako °emen 4x
pi£ková kultúra jako °emen
kdyby Uhde na koze jezdil
4x

✦ Tango ropotámo
Michal Pavlí£ek / -

Tatrman

❀✷ : Pytel závisti
✸ : Pytel ho°kosti

❬ ✁✸✎❪

✸✎
✁✷✎

ten tatrman
za sebou vlá£í aº se zalyká
Prej uº se bál
ºe zme²kám bál
droºku i sprej
nachystal prej
Po°ád se sm¥je
no vºdy´ uº je to k zblázn¥ní

❀✸ : ta ironie co slova v ²ípy prom¥ní
✷ : ta ironie co slovo v ²ípy prom¥ní

✷✍
✁✸✍

Pokoj si nedá

✷
✸
✹

Live (1982, 6.)

do v²eho vná²í pochyby

Live Brno (1982, 6.)

pro£ po°ád rejpá

Live Újezd nad Lesy (1982, 7.)
Straka v hrsti (1982, 9.)

... (svahil²tina)

✦ Tatrman
Michael Kocáb / Michael Kocáb

❀✸ : obrací v²echno naruby
✷ : obrátí v²echno fuj na ruby

2x
A´ se tvá°í² jak se tvá°í² tatrmánie
pod nehty se p¥kn¥ zaryje
a´ se tvá°í² jak se tvá°í² tatrmánie
ta fale²né karty odkryje
a´ se tvá°í² jak se tvá°í² tatrmánie

✷

Výb¥r (1987, 1.)

temné du²e kouty odkryje

Live (1987, 1.)
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✷✍
✁✸✍

✦ Tyhle °e£i znám

✦ Zamiloval se oblázek do oblázku

Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný

Michal Pavlí£ek / Josef Novotný
Výb¥r (1987, 7.)

✷ Live (1987, 7.)

Kdyº má hudba tvá°
: svoji tvá° a a a ústa divá

✷ : svoji tvá° a ústa divá
sám pak jen £ekám na tv·j dech

Habad¥j (1985, 7.)

✷✍
✍

Zamiloval se oblázek do oblázku
a tak blázniv¥ si vyznávaly lásku
k sob¥ se tiskly
k°esaly o sebe aº létaly jiskry
A ho°ela suchá tráva
to se oblázk·m stává

Za£ni ale v£as
d°ív neº zmizí voda ºivá
kdo tohle propás ten má pech

✦ Záv¥r

Tyhle °e£i znám
dokava¤ mám usta u²i
dál hr·zu v¥cí budu prát

Praºský výb¥r / Michael Kocáb
Live (1987, 8.)

Uº nejsem sám
kdo ty kufry t¥ºkejch zmatk·
rád bude ºdímat na stokrát

e by to bylo málo
a to se nedá °íct
£í jsou tady ty dary?
no tak povídej

Sv¥t uº není prázdnej sud
coº uº v hrdle dosud m¥l
a dál jenom £eká na sv·j pád

To je zde krásných v¥cí
páni a jsou v²echny mé
a posílá je Olda
p°ítel jediný

Dalo se v n¥m t¥ºko hnout
takºe prásk a vy²leh proud
co chce zru²it kruný° dávných stran

Hrnec na povidla
drátev na boty
p¥knou levou galo²i
a dva chomouty

Kdyº má hudba tvá°
tvá° co strhá ze lºí ²aty
sám pak jen £eká na tv·j tah
Z bubn· vy²leh £as
drav¥j²í snad neº p°ed léty
dál v¥²ím lhá°e po v²ech zdech

✷ : Sv¥t uº není není...
není sám
2x
Sv¥t uº není prázdnej sud
coº uº v hrdle dosud m¥l
a dál jenom £eká na sv·j pád
Dalo se v n¥m t¥ºko hnout
takºe prásk a vy²leh proud
co chce zru²it kruný° davných stran

✦ Vyznání
Michael Kocáb / Vyznání / Ond°ej (1977, 1.)
(instrumentální)

❬ ②❪

tucel a t°i páry saní
stromky váno£ní
posílá mi Olda
p°ítel jediný
Jó já se mám
ºe jsou mé v²echny tyhle dary
jó já se mám
ºe jsou mé a ºe je Olda p°ítel m·j
2x
Angorské kot¥
a Soligen n·º
tenhle starý kotel
brány a pluh
Jalali salali
ut ákot ut ákot a ke£átp ídes...
(zpíváno pozpátku)
Raz dva t°i £ty°i p¥t ²est sedm
Jedna dva t°i £ty°i p¥t ²est sedm
2x
Praºák·m t¥m je tu hej
ty nikam nezabloud¥j
3x
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Praºák·m t¥m je tu hej
m¥ v²ak tu neuvid¥j

Co je to ²t¥stí
dostávám p¥stí
ne°íkám na to ani muk

✦ Zubatá

Tak uº to chodí
n¥kdo ti ²kodí
pak za£ne² bejt
ten d¥snej kluk

Michal Pavlí£ek / Franti²ek Ringo ech

✷
✸
✹
✺

Live (1982, 10.)
Live Brno (1982, 9.)
Live Újezd nad Lesy (1982, 5.)
Straka v hrsti (1982, 8.)
Adieu C. A. (1991, 4.)

4x

Precedens

V£era ráno p°i²la zubatá zubatá 4x
V£era ráno p°i²la zubatá zubatá
povídá mi vem si ka´ata ka´ata
je £as hochu musí² ihned se mnou
nebre£ ºádný nty smrtí nehnou
❀✹ ❀✺ : 3x
✷ ❀✸ : 4x

✦ ivot m¥ ²típ

47 písní

✷✁✸✎
✁✹✁✺✎

Michael Kocáb, Michal Pavlí£ek / Josef Novotný
Povídali, ºe mu hráli (1988, 2.)

ivot jde dál
ivot m¥ ²típ
hladím sv·j ²rám
není mi líp
a tak se ptám
co d¥lat mám
Zkou²ím se vzdát
stra²ím sv·j stín
nechci se bát
není ho mí¬
ºivot jde dál
Co je to ²t¥stí
dostávám p¥stí
ne°íkám na to ani muk
Tak uº to chodí
n¥kdo ti ²kodí
pak za£ne² bejt
ten d¥snej kluk
Povídej jak mí£
brouzdám se sám
já bejval d°í£
znovu se ptám
co d¥lat mám
Bráním se tím
ºe to mám rád
nevím pro£ s tím
m¥l bych se prát
a ºivot jde dál

Archa blázn·
(Martin N¥mec / -)
Co nám zbejvá
(Jan Hedl / Jan Hedl)
asovaná bomba
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
erná bohyn¥
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
D¥lám, ºe spím
(Jan Hedl / Jan Hedl)
Den, kterej nic nezm¥ní
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
Dív£í válka
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
Dívka a smrt
(Jan Hedl / Jan Hedl)
Dneska ve£er
(Jan Hedl / Jan Hedl)
Doba ledová
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
D·m za m¥stem
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
Erotykání
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
Fantom nudy
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
Gumová zví°átka
(Jan Hedl / Jan Hedl)
Hladová jitra
(Jan Hedl / Jan Hedl)
Hlída£ova smrt
(Jan Hedl / Jan Hedl)
H°bitov chudých ps· a ko£ek
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)
Ch·ze po provaze
(Martin N¥mec / -)
I like video
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
Kladnej hrdina
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Kopretiny
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Zá°í
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Kyselina sírová
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Zlatý k°íº
(Martin N¥mec / Jan Hedl)

♠

Malá populární modlitba
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Mramor
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Mrazivá noc
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Muzeum
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Muºi a ºeny
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Na hlavu postavená
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Nemám se £emu smát
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

2 ♠

Odplouvá² dál
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Pompeje
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Pompeje II
(Martin N¥mec / -)

♠

Poslední gramofon
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

P°edehra
(Martin N¥mec / -)

♠

Repríza
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Stárnem (to heaven)
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

St·l
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Tajemství
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Tichá noc
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

✦ Archa blázn·
Martin N¥mec / -

Pompeje (1990, 5.)
(instrumentální)

✦ Co nám zbejvá
Jan Hedl / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 13.)
Co nám zbejvá jít jsme k·¬
dech nám voní plamenem
za ty d¥tský tm¥ a dál
sme ty se² já taky jsem
Neletávejch and¥l·
v planejch k°ídel mávání
neúsp¥²n¥ jasnej dnech
v neú£innejch smaºení
Co nám zbejvá jít jsme k·¬
zp°áhnout a p°ejít klid
dech nám voní plamenem
jsme k·¬ co nám zbejvá jít
Nelétavejch and¥l·
trapný ticho v oblacích
neúnavn¥ stejnech snah
v planejch k°ídel mávání
Co nám zbejvá jít jsme k·¬
dech nám voní plamenem
za ty d¥tský tm¥ a dál
sme ty se² já taky jsem
Neletávejch and¥l·
v planejch k°ídel mávání
neúsp¥²n¥ jasnej dnech
v neú£innejch smaºení

✦ asovaná bomba

Tygr
♠
(Jan Hedl / William Blake, p°eklad Zden¥k
Hron)
Unavený nic
(Jan Hedl / Jan Hedl)

♠

Uº se za zlým jejím stínem
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

V¥º z písku
(Martin N¥mec / Martin N¥mec)

♠

Vlci
(Jan Hedl / Jan Hedl)
V²elijaký vojska
(Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl)

2 ♠

♠

Martin N¥mec / Martin N¥mec
V¥º z písku (1988, 10.)

Pod kobercem pod linem
v místech kde jsme doma
£eká na sv·j okamºik
£asovaná bomba
Nikdo z nás to asi neví
málo kdo to tu²í
kdyº d·m co tu korzujou
zdánliv¥ to su²í
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asovaná bomba
napln¥ná £oudem
£asovaná bomba
pod chatou a pod domem
£asovaná bomba
napln¥ná £ím uº nevím
£asovaná bomba
pod nohama vzdu²nej dým
Míjejí tu ??
nekone£n¥ veselý
opíjej nás sladkým vínem
n¥kdy tro²ku kyselým
M·ºe ale p°ijít chvíle
kdy má ve£er poruchu
pak snadno se m·ºe stát
ºe vylítne do vzduchu
asovaná bomba
napln¥ná £oudem
£asovaná bomba
pod chatou a pod domem
£asovaná bomba
napln¥ná £ím uº nevím
£asovaná bomba
pod nohama vzdu²nej dým

✦

erná bohyn¥

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Doba ledová (1987, 3.)
Dnes v noci ve snu
byla jsem £ernou bohyní
dehtovou vílou plující
tichou kuchyní
Vlasy jak °et¥zy
a o£i plný de²t¥
vzlétla jsem nad domy
nad auta nad sídli²t¥
Nad m¥sto jsem let¥la
to jsem ale nem¥la
sestra V¥ra m¥ vzbudila
dol· jsem se z°ítila
Dnes v noci ve snu
byla jsem £erná bohyn¥
zá°ivá hv¥zda
se zlatou mu²lí na klín¥

✦

D¥lám, ºe spím

Jan Hedl / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 2.)
Jsi na to energicky alergická
a zcela autenticky hysterická
tahleta melodie je mimo m¥
mám celkem hlad a taky pivo pije
Ledni£ka obligátn¥ opu²t¥ná
tak n¥jak mimo°ádn¥ zimoum°ivá
chvíli se chv¥jou °asy chvíli je hluk
co je s tou televizí postrádám zvuk
Ne ºe bych na to nebyl zv¥davej
kam plujem
co jsme za lo¤
£í se² ty
a £í já jsem
4x
Náhodný pousmání nejsou k mání
ty ho²i z vobrazovky ke koukání
?? n¥co nevim v £em a co s tím
pa°ím se v pe°inách a d¥lám ºe spím
Ne ºe bych na to nebyl zv¥davej
kam plujem
co jsme za lo¤
£í se² ty
a £í já jsem
4x
Budíku ti²e bu¤ a syná£ku spi
sune se slunej den já vim to vim
vzná²ím se vzne²en¥ a snídám sv·j stín
tvá°ím se dosp¥le a d¥lám ºe spím
Jsi na to energicky alergická
a zcela autenticky hysterická
tahleta melodie je mimo m¥
mám celkem hlad a taky pivo pije
Ne ºe bych na to nebyl zv¥davej
kam plujem
co jsme za lo¤
£í se² ty
a £í já jsem
4x

✦

Den, kterej nic nezm¥ní

Martin N¥mec / Martin N¥mec

Ve víru oblak·
mám sv·j palác
sen ráno m¥ rozplá£e
je to v²ední den

Pond¥lí úterý st°eda £tvrtek pátek 3x

Nad m¥sto jsem let¥la
to jsem ale nem¥la
sestra V¥ra m¥ vzbudila
dol· jsem se z°ítila

Po kaºdý ve£e°i
po kaºdý ned¥li
po kaºdým programu
kterej jsme vid¥li

Doba ledová (1987, 7.)
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P°ichází den kterej nic nezm¥ní
p°ichází den kterej nic
Po kaºdým mejdanu
p°ed kaºdou snídaní
zazá°í ºárovka
dal²ího svítání
P°ichází den kterej nic nezm¥ní
p°ichází den kterej nic
Den kterej nic nezm¥ní
jména ani p°íjmení
den kterej nic nezm¥ní
dal²í z °ady stejnejch dní
2x
2x

✦ Dív£í válka

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Doba ledová (1987, 6.)

Je tu najednou chladno
jak v kostce ledu
kterou najednou rozpustit nedovedu
láska nebeská kdyº k ránu usíná
zlá a nehezká snídani proklíná
Dív£í válka p°esolenej gulá²
dív£í válka k ve£e°i mi dává²
dív£í válka natá£ky a vlasy
dív£í válka sabotáº tvý krásy

a dole jen bahno
místo dna
4x
V²e na£ byl £as se uº stalo
nech t¥lo lhát ºe snad málo
je zvlá²tní mít t¥lo v náru£í
pokynout sn·m za n¥º se neru£í
Zapome¬ na letní léta
zapome¬ skon£ila v¥ta
jsou tiché dny jiná údolí
je náhodný °ez co uº nebolí
Sama jsem sama
v té dívce je tma
a dole jen bahno
místo dna
4x
Nenech m¥ tu £ekat dlouho
zaºe¬ sv·j d¥s moje touho
je divná noc hadi hovo°í
a netvo°i o víly sout¥ºí
Poz°i mou tvá° cizí masko
polkni a poj¤ moje lásko
je tady ta chvíle ta minuta
kdy °eka sem vniká je p°epluta
Sama jsem sama
v té dívce je tma
a dole jen bahno
místo dna
4x

✦ Dneska ve£er

Poºár plápolá na st°echách sporák·
náhle plápolá ve tvá°ích voják·
jsem tv·j nep°ítel ne uº tvá jediná
mizím na povel v slzách a pe°inách
Dív£í válka p°esolenej gulá²
dív£í válka k ve£e°i mi dává²
dív£í válka natá£ky a vlasy
dív£í válka sabotáº tvý krásy

✦ Dívka a smrt

Jan Hedl / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 1.)

Nenech m¥ tu £ekat dlouho
zaºe¬ sv·j d¥s moje touho
je divná noc hadi hovo°í
a netvo°i o víly soupe°í
Poz°i mou tvá° cizí masko
polkni a poj¤ moje lásko
je tady ta chvíle ta minuta
kdy °eka sem vniká je p°epluta
Sama jsem sama
v té dívce je tma

Jan Hedl / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 11.)

Ulicema letí drak
ºivot bere v sladký hrad
ocelový je°áby
táhnou
Unavený ²t¥stí a
ztratilo chu´ posedat
n¥kdo n¥kam sp¥chá
ale kdo ale kdo kdo
Dneska ve£er na pivo
v²ude jinde truchlivo
dneska ve£er na ??
na lumpy a poctivý
Dneska ve£er do kina
starej vedle usíná
dneska ve£er na brouka
nebo ra£i pavouka
Za oknama ptáci jsou
kosáci v hrne£kách d°ou
ko£ka leze po st°e²e
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jsou
Unavený havrani
hledaj v parku v ústraní
n¥kdo n¥kam sp¥chá
ale kdo ale kdo kdo

Tvá° zakletá
do sv¥ta
o n¥mº nikdo neví nic...
2x

✦ D·m za m¥stem

Dneska ve£er do baru
tan£it tango postaru
dneska ve£er na herce
na slavnostní koberce
Dneska ve£er na mejdan
bu¤ ti nedám nebo dám
dneska ve£er na sv¥tla
nebo ra£i osv¥ta
Ulicema letí drak
nem¥j nem¥j nem¥j strach...

✦ Doba ledová

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Doba ledová (1987, 5.)

Doba ledová
víkend ocho£í
salva sn¥hová
vlétne do o£í
Mráz ve²el
mráz mezi nás
ve²el v p°estrojení
Vtisk do ledu
náladu
slunce zatemn¥ní
Palác ze sirek
z odchylek
lod¥ na dn¥ lahví

Martin N¥mec / Martin N¥mec
V¥º z písku (1988, 4.)

Stojí aº za m¥stem
v útrobách velryby
ºaludek z betonu
budova bez chyby
Zdobená kabely
vede tam cesta
do domu z odpadk·
na hran¥ m¥sta
Ten d·m má neskute£nou st°echu
z pták· a vlnitýho plechu
stojí aº n¥kde v dálce
za m¥stem za tiskem
za vá²ní a pr·myslem
Za noci bez konce
dv¥ sochy st°eºí
z plechovek od konzerv
tu stavbu s v¥ºí
Ten d·m má neskute£nou st°echu
z pták· a vlnitýho plechu
stojí aº n¥kde v dálce
za m¥stem za tiskem
za vá²ní a pr·myslem
2x

✦ Erotykání

Tvá° zakletá
do sv¥ta
o n¥mº nikdo neví nic
Doba ledová
s prstem na spou²ti
ter£em z·stává
kdo co opou²tí
Mráz ve²el
mráz mezi nás
ve²el v p°estrojení
Vtisk do ledu
náladu
slunce zatemn¥ní
Palác ze sirek
z odchylek
lod¥ na dn¥ lahví

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 3.)
Snímání
otisk· dvou dlaní
úder spraye
kam to sp¥je
k násilí
Soukromí
je te¤ soukrotvý
místo £inu
tohoto zlo£inu
pár postelí
Snímání
z k°íºe tvého t¥la
k·ºi svléká
na zem kleká
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neº zacílí

m¥ním se v dým

Erotika se týká
ero tykání
erotika
v hodinách tiká
a úto£í

Podléhám vlastní touze
ned¥lám nikdy pouze
to co se smí

Z erotiky z·stává
erose s korozí
ostrá st°ela
která prolet¥la
loºnicí
Erotika nelidská
ero typická
p·du ztrácím
erotikácím se
v náru£í

Jsem velvyslanec ²era
a neposlu²ná dcera
co ve dne spí
Jsem fantom nudy
a bloudím no£ní Prahou
n¥kam si sednout
zdá se jen marnou snahou
Brodím se dlaºbou
po p·lno£ní Praze
odev²ad zn¥jí
jen n¥mecký fráze

✦ Gumová zví°átka

Erotika snímá tvá°
trhá slabiká°
otisk prst·
na cest¥ k úst·m
t¥ usv¥d£í

✦ Fantom nudy
Martin N¥mec / Martin N¥mec
V¥º z písku (1988, 7.)
Jsem tvoje p°ítelkyn¥
kou²e² si nehty v kin¥
to dob°e znám
Potká² m¥ na náb°eºí
a zbaví² se m¥ st¥ºí
ráda t¥ mám
Pat°íme k sob¥
asi dialog o po£así
p°ed ústa dla¬

Jan Hedl / Jan Hedl

Co nám zbejvá (1984, 5.)
Jsem v rechu m¥kkejch zví°átek
a nevrátím se nazpátek
jsou gumová a plastická
ta malá zví°átka nelidská
Musím se s nima cpát
musím jít s nima i spát
musím se s nima i smát...
Hladový noci milenc·
opilí touhy ²ílenc·
to v²echno d°ív jsem nevid¥l
neº jsem se octl v rechu m¥kkejch t¥l hej
Musím se s nima cpát
musím jít s nima i spát
musím se s nima i smát...
2x

Kolem je nic jak zdá se
ve£er je v tahu
tak odho¤ zbra¬

Jsem v rechu m¥kkejch zví°átek
a nevrátím se nazpátek
jsou gumová a plastická
ta malá zví°átka nelidská

Jsem fantom nudy
a bloudím no£ní Prahou
n¥kam si sednout
zdá se jen marnou snahou

Musím se s nima cpát
musím jít s nima jít spát
musím se s nima i smát...

✦ Hladová jitra

Brodím se dlaºbou
po p·lno£ní Praze
odev²ad zn¥jí
jen n¥mecký fráze
Jsem tajná síla noci
p¥stuju smutek v kleci
skrývá m¥ stín
Pod hlavou k°íºím kosti
a kdyº m¥ drºí² v hrsti

Jan Hedl / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 10.)
P°ed ranní po²tou p°i²lo zmiz
v pe°inách zmizel uº ná² kompromis
hladové noci ztichli tmou
tak vstávej ti²e tak vstávej ti²e ??
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Závaºný v¥ci n¥kam pi²
co jen se hodí asi dávno ví²
hladová jitra mrtvá jsou
tak vstávej ti²e tak vstávej ti²e ??
Unavené jsou má slova
a znova lºou...
4x

série výslech·
a vdovy kvílení
Dál nocí fabrika je hlídána
lucerny ti²e nesvítí
autobus venku zab°ed do bláta
za klení t¥ch co cestují

✦ H°bitov chudých ps· a ko£ek

Technika v¥tu chytla tik
dokud se tu²í st¥ºí okamºik
a slabý skok se minul mnou
tak vstávej ti²e tak vstávej ti²e ??
Hladová jitra pustá jsou
pomalu nacházím se náhodou
postupn¥ pokou²ím se mít
v²echna svá ano v²echna svá ano n¥kam vzít
Unavené jsou má slova
a znova lºou...
4x

Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 12.)

Na h°bitov¥ chudých ps· a ko£ek
vycpaný hlavy na pomnících
nikdy jsem netu²il kolik plá£e
je²t¥ zbývá v nebesích
2x

✦ Ch·ze po provaze

P°ed ranní po²tou p°i²lo zmiz
v pe°inách zmizel uº ná² kompromis
hladové noci ztichli tmou
tak vstávej ti²e tak vstávej ti²e ??
Závaºný v¥ci n¥kam pi²
co jen se hodí asi dávno ví²
hladová jitra mrtvá jsou
tak vstávej ti²e tak vstávej ti²e ??

Martin N¥mec / -

Pompeje (1990, 10.)
(instrumentální)

✦ I like video

Unavené jsou má slova
a znova lºou...
4x

✦ Hlída£ova smrt
Jan Hedl / Jan Hedl

Co nám zbejvá (1984, 9.)
Jen p°es mou mrtvolu
pomyslel si hlída£
aby v té chvíli uº
na chladném betonu
V tu chvíli termoska je bez pána
krev s kafem v hnusný sm¥sici
zít°ej²í £tvrtá nebude jiº vybrána
²patn¥ jsi hlídal ºlutej m¥síci

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Hudba 85 (1984 - 1986, 34.)

I like video...
Tam za Tuzexem stojí dlouhá fronta
na konci fronty £ekám já a Franta
aº na nás za hodinu p°íjde °ada
ukáºem televizi navºdy záda
I like video 4x
Budeme promítat si krásný lmy
?? malý ²védský rmy
barevný lákavý ...
a´ nám nám tu v dom¥ v²ichni závidí
I like video...

Postar²í poctivec
s´at s mírným údivem
p·l lebky rozmlouvá
s de²tivým chodníkem

✦ Kladnej hrdina

A lekce je uº celkem dobrána
poslední stránky v edici
zbyte£n¥ po£íná si psí máma
kdyº líºe vlhkou £epici

Doba ledová (1987, 2.)

Úplatek hrobník·m
za hladký spu²t¥ní

Martin N¥mec / Martin N¥mec

Tvý podlahy a stropy
a na koberci stopy
od stolu do postele
den kterej kon£í skv¥le
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A v²echny zdi a st¥ny
po léta beze zm¥ny
st°eºí dny jako vºdycky
klidný a symetrický

a tak mi nezbývá
neºli se utrápit

✦ Kyselina sírová

Sv¥t zabrºd¥nejch v¥cí
v tvý pronajmutý kleci
funguje bez problém·
jeden byt v jednom z dom·
Pocit·m který mívá²
kdyº brzo ráno vstává²
uº asi neute£e²
kdyº utíká² jim vkle£e
Tak teda ty jse² kladnej hrdina
co kaºdej ve£er klidn¥ usíná
a co si kaºdý ráno £istí zuby
a s chutí opravuje cizí chyby
Tak teda jse² kladnej hrdina
co ²et°í proud a sv¥tlo zhasíná
za oknem zalejvá² svý bledý kytky
a ko£kám od soused· nosí² zbytky

✦ Kopretiny
Martin N¥mec / Martin N¥mec
Hudba 85 (1984 - 1986, 32.)
M¥la jsem zvlá²tní sen
skute£n¥ zvlá²tní sen
potkal m¥ p°ítel m·j
byl celý oble£en
a paruku m¥l

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 8.)
Víkend je pou²´
láhve maj sch·zi p°ed spaním
láhve jsou armádou
poslední kapkou brání splín
Ubrusy brousí ²íp
co mí°í st°epem na mou tvá°
st°ep pro´al p°ímkou sál
má hlava padá na pol²tá°
Dv¥ nohy naproti
skrývají v sítích známej sen
co kon£í v¥t²inou
kdyº slunce konstatuje den
Voda je hluboká
proudí a není vhodná k pití
most uº m¥ nevnímá
má strach a tak se za mnou z°ítí
Kyselina sírová
leptá sv¥tla barová
kyselina sírová
leptá m·j mír
Sv¥t kolem mojí vinou
stává se kyselinou
sv¥t kolem mojí vinou
je zrádnej vír

Nepo£kal na ráno
nikdo ho nevid¥l
z·stal mi ve tvá°i
a tep mi on¥m¥l

✦ Malá populární modlitba

Sousedka na ºidli
vid¥t ho nemohla
utekl ??
dostal se do okna

V¥º z písku (1988, 3.)

Kapky de²t¥ hledaly ho po zahrad¥
o£i m¥ly £erným ²átkem zavázané
kdy vytu²il co to plácám za nesmysli
jist¥ by se neusadil do mé mysli
Uº aby ve£er byl blíº moºná ºe
dozvím se co mi cht¥l °íct
uº aby sen se mi zdál
?? ale neporu£í²
Ví ºe se mi bude zdát
ºe hraju bedminton
nebo ºe ob°í ??
??
A tak mi nezbývá
neºli se utrápit za ºiva

Martin N¥mec / Martin N¥mec

Svatá Barbarelo
oroduj za nás
stojíme ve vod¥
s hladinou po pás
Svatý M. Du²íne
patrone optimist·
chra¬ nás p°ed komplotem
£ísel a píst·
Svatý W. Disneyi
ochrán£e vkusu
ohlu² nás potleskem
zbav nás v²ech stres·
Svatá B. Bardot
spasitelko mroº·
bra¬ nás p°ed ost°ím
kritik a noº·
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✦ Mramor

Prav¥ký je²t¥°i usedli k ve£e°i
upíjej ze sklenic ledovej drink
prav¥ký je²t¥°i v budoucnost nev¥°í
poslouchaj z rádia letkiss a swing

Pompeje (1990, 6.)

V²echny svý gury mají uº za sebou
vºdycky maj ustláno vºdycky maj £as
maj pro²lý lh·ty a vstupenky se slevou
p°ikládaj do ohn¥ co dávno zhas

Martin N¥mec / Martin N¥mec

O£i z mramoru
kabát z mramoru
²lachy z mramoru
lekce z mramoru
Mramor je v mrákotách
pomník se na patách to£í
m·ry se z mramoru
vzlet¥t te¤ nahoru u£í
Salva co prom¥ní
ve smích a kamení mramor
zpátky se vrací
kdyº mramor se kácí je namol
Dv¥ o£i z mramoru
upírá k obzoru leºí
u vlastních nohou
co b¥ºet mohou jen st¥ºí
Mramor má migrénu
umírá ve jménu chvíle
kácí se do trávy
uº je jen bezhlavým cílem

✦ Mrazivá noc

Martin N¥mec / Martin N¥mec

Muzeum jakoby prázdnej
zaprá²enej d·m
muzeum za dve°ma ozývá
se ob£as slabej ²um
muzeum ona je vycpaná
a on je zase v lihu
muzeum ru£i£ky hodin
zvedaj nekone£nou tíhu
Prav¥ký je²t¥°i usedli k ve£e°i
upíjej ze sklenic ledový pití
prav¥ký je²t¥°i maj trable s páte°í
ob£as jdou na chodbu vysypat smetí
Muzeum jakoby prázdnej
zaprá²enej d·m
muzeum za dve°ma ozývá
se ob£as slabej ²um
muzeum ona je vycpaná
a on je zase v lihu
muzeum ru£i£ky hodin
zvedaj nekone£nou tíhu
Muzeum...

✦ Muºi a ºeny

Doba ledová (1987, 8.)
Mlhou se brodí poslední letadlo
v °ece se rozpou²tí první sníh
ve£er je jáma a noc je kyvadlo
sobotní kabaret odst°elil smích
Noc je tak mrazivá
jak jindy nebývá
²ílená zima tu je
topení nefunguje
Na celý sídli²t¥ ulehlo nevlídno
parkem se procházej zma£kaný noviny
v²ichni uº spí a v²ude je zav°eno
zdá se mi ºe ºiju uprost°ed laviny
Co to zase znamená
v²echna ºebra studená
tahleta mrazivá noc
nebude asi nic moc

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 4.)

Jen dívat se a smát
a z láhve sílu brát
svou víru ztrácí ten
kdo mí°í z kruhu ven
Po krajinách v nebi
se nám £asto zdává
o perách co hladí bohy
o listech a trávách
Bez lítostí a ztrát
jsem smí°en váºn¥ brát
a pera v matracích
tam sk°ípou jak ten smích

✦ Muzeum

Chv¥jící se v¥ci
které zrají v¥ky
a smute£ní vrby
jezera a °eky

V¥º z písku (1988, 8.)

Dívat se a smát
a z láhve sílu brát
svou víru ztrácí ten

Martin N¥mec / Martin N¥mec
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✦ Odplouvá² dál

kdo mí°í z kruhu ven
Po krajinách v nebi
se nám £asto zdává
o perách co hladí bohy
o listech a trávách

Doba ledová (1987, 1.)

✦ Na hlavu postavená

Banány a raj£ata
upu²t¥ný do bláta
pozbyly n¥kdej²í krásu
v kaluºi hledají spásu

Doba ledová (1987, 9.)

Na nohou obutej stín
ani dcera ani syn
ani syn a ani dcera
kam jde² a kde jsi byl v£era

Martin N¥mec / Martin N¥mec

P°ísahám ºe mám
akvárium plný ryb
a v n¥m lo¤ z dopis·
a pravopisnejch chyb
Bloudím po svým pokoji
jak po lese
za oknem £eká tma
a bojí se
P°ísahám ºe mám sbírku kamen·
sk°í¬ plnou hedvábí a saténu
z ulice zaznívá vzdálenej hlas davu
n¥kdo tam n¥komu provolává slávu
Nechápe² co znamená
ºe ani nejhlub²í z °ek
nem·ºe bejt bezedná
a kaºdá z vy°£enejch v¥t
Na hlavu postavená...
2x

✦ Nemám se £emu smát

Martin N¥mec / Martin N¥mec

✷

Martin N¥mec / Martin N¥mec

Hudba 85 (1984 - 1986, 33.)
Doba ledová (1987, 4.)

Od prken ºehlicích
v klecích a loºnicích
zaznívá radostný smích
Z Mariánských Lázní
z bránic a dásní
zaznívá radostný smích
Jen já se nemám £emu smát
Z ulic a ú°ad·
z fabrik a závod·
zaznívá radostný smích

K nebi bytu stoupá dým
nikomu nic nepovím
co se bo°í a co staví
co m¥ nudí a co baví
Tisíc jídel tisíc soust
po kterejch jsi léta tloust
uº jen vyma£kaný tuby
zimou drkotající zuby
Odplouvá² dál
od b°eh· od p°ístav·
na vlajce vlát
nechává² svoji hlavu vlát
Nechal jsi stát
v au´áku bez benzínu
co m¥l jsi rád
Zdenu i nskou st¥nu rád
2x
Banány a raj£ata
upu²t¥ný do bláta
pozbyly n¥kdej²í krásu
v kaluºi hledají spásu
Na nohou obutej stín
ani dcera ani syn
ani syn a ani dcera
kam jde² a kde jsi byl v£era
Odplouvá² dál
od b°eh· od p°ístav·
na vlajce vlát
nechává² svoji hlavu vlát
Nechal jsi stát
v au´áku bez benzínu
co m¥l jsi rád
Zdenu i nskou st¥nu rád...

Na h°betech chodník·
od Kafk· k Orlíku
zaznívá radostný smích
Jen já se nemám £emu smát
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✦ Pompeje
Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 1.)
D·m odchází
má pomník ze sazí
z kou°e k°íº
t°í²tí se sál
a kdosi kdo v n¥m stál
ztroskotal
Svátek má zá°
uº ho°í kalendá°
nemám skrý²
Pompejí
st¥ny jí
ºár s výhní

Zarostlá travou
a hlazená vodou
zapomenutá je tu
televizní obrazovka
Zavátá pískem
obalená hmyzem
zasaºená bleskem
kapota vozu
Vysu²en sluncem
omytý je mo°em
nikým uº nevid¥ný
telefonní seznam
Zahalen mlhou
znetvo°en je roky
uº bez stínu smyslu
poslední gramofon...

✦ P°edehra

Vír cizích t¥l
pak slavík odlet¥l
nevím kam
z °í²e nás dvou
ne²´astnou náhodou
trosky jsou
Dým vrhá stín
na postel co v ní smím
spát sám
Pompejí
st¥ny jí
ºár s výhní
Pár nerost·
co v proudech bez most·
poplavou
jen zrádnej sval
aniº bych o to stál
bu²í dál
Lávou je zá²´
má ze sobectví plá²´
nad hlavou
padá sníh
v Pompejích
a pálí

✦ Pompeje II
Martin N¥mec / Pompeje (1990, 7.)
(instrumentální)

✦ Poslední gramofon
Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 12.)

Martin N¥mec / V¥º z písku (1988, 1.)

(instrumentální)

✦ Repríza
Martin N¥mec / Martin N¥mec
V¥º z písku (1988, 2.)
Betonová opona se zvedá
ve zdánliv¥ klidným £ase rána
d¥j se tém¥° ºádnej neodvíjí
euforie uº je zakopaná
N¥kdo vy´ukává morseovkou
do parket do tapet do kabel·
svoje p°íjmení a taky jméno
sm¥s vzdech· hesel a povel·
Zpívá si divný hity
o v¥cech co jsou skrytý
za oponou a st¥nou
hry který nepominou
Zpívá si divný hity
ukrytej do ulity
£áste£n¥ svojí vinou
sbohem a na shledanou
Betonová opona se zvedá
ve zdánliv¥ klidným £ase noci
jako utopenec pluje bytem
mezi ostrovy zbyte£nejch v¥cí
Kulisy jsou asi sektorový
reºisér autor herec se klaní
bytem rozléhá se zase aplaus
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do dlan¥ údery druhou dlaní
Zpívá si divný hity
o v¥cech co jsou skrytý
za oponou a st¥nou
hry který nepominou
Zpívá si divný hity
ukrytej do ulity
£áste£n¥ svojí vinou
sbohem a na shledanou

✦

Stárnem (to heaven)

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 9.)
Padám do ²achty let
slib· v¥t
asi stárnu
£asto k ránu
nem·ºu spát

on zbytek zaclání
a st·l je sám
Ná² st·l dál je leti²t¥m
kam v mlze p°istává
p°íbor m·j a písmen pár
Ná² st·l dál je smeti²t¥m
co nudou umírá nudou umírá
je s námi sám
Líbám líh a z kou°e nám
stavím strmej chrám
jsem svá stráº sv·j stín
Skrývám smích a nevídaný v¥ci
nevídám ná² d·m je ráj
nudou umírá je s námi sám
St·l je sám
d·m je sám
já je sám
ty je sám

✦

Padám do trosek hesel
prasklejch vesel
v²ichni známí
k sob¥ zády
sedí a stárnou

Tajemství

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 11.)

Padám do padlejch vlas·
z dobrejch £as·
který vlály
kdyº jsme se smáli
stárnoucím strach·m

Kolem nás
tajemství
schoulený v hnízd¥ spí
probouzí se a uniká nám
2x

Padám do mo°e pe°in
dávnejch vte°in
kdy jsme vínem
bubnem a klínem
d¥sili stá°í

V náladách hv¥zd
v cílech v²ech cest
v dírách a snech
v plísních a zdech
v²ude £ní tajemství závratný

Stárnem v k°eslech
zapadlí stres
a pohodlí protesty
roky a rockfesty
svítí neº zhasnou

V £íslech v²ech kár
v p°í²e°í skal
v líhních a louºích
v klínech co touºí
v²ude spí tajemství schoulený

Stárnem rychle a nejist¥
po°ád na míst¥
jsme lehce
zkaºená mládeº
co za£íná stárnout

V mízách v²ech trav
v trámech a tmách
v zámcích i broucích
v bujónech vroucích
v²ude £ní tajemství závratný

✦

St·l

Martin N¥mec / Martin N¥mec

V písních a tancích
v smeti²tích parcích
v pórech v²ech k·ºí
v k°ídlech co krouºí
ve v²em spí tajemství závratný...

V¥º z písku (1988, 5.)
St·l st°eºí nás
zná systém snídaní
vidím t¥ pouze p·l
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✦ Tichá noc

Martin N¥mec / Martin N¥mec
V¥º z písku (1988, 9.)

erno£erná stille nacht
jemu se ale nechce spát
£erno£erná stille nacht
uº nemá v·bec nikoho rád
2x

✦ Tygr

Pod váno£ním stromem sedí v²ichni
n¥co pijou a nebo jedí
erno£erná stille nacht
jemu se ale nechce spát
Je tichá noc a padá sníh
z vedlej²ího pokoje je sly²et smích
erno£erná stille nacht
uº nemá v·bec nikoho rád
Není uº moc vhodnej na hraní
mám¥ s tátou hr·zu nahání
erno£erná stille nacht
jemu se ale nechce spát
Nechce s nima trávit víkend na chat¥
chodí v £erným tri£ku v £erným kabát¥
erno£erná stille nacht
uº nemá v·bec nikoho rád
Poslouchá jen samý divný nahrávky
devastuje autobusu zastávky
erno£erná stille nacht
jemu se ale nechce spát
Nechutnaj mu ku°ata a slepice
vybraná slova ani tradice

Jan Hedl / William Blake, p°eklad Zden¥k
Hron
Co nám zbejvá (1984, 4.)
Tyg°e tyg°e ºhav¥ ºhne²
noc je kolem tebe les
kdo vzal smrti její moc
a dal ti stra²nou soum¥rnost
V hlouby kde kde v nebesích
planul ohe¬ v o£ích tvých
na £ích perutích se vznese
která ruka plamen snese
Kdo dal °et¥z kdo jej kul
v které výhni mozek ºhnul
která kovadlina hmat
smí tu hr·zu do ruk brát
Kdyº pak hv¥zdy vrhly kopí
jejich slzy nebe zkropí
moh kdo t¥ stvo°il se smát
beránka moh ud¥lat
Tyg°e tyg°e ºhav¥ ºhne²
noc je kolem tebe les
kdo kdy smrti vezme moc
a dá ti stra²nou soum¥rnost

✦ Unavený nic

erno£erná stille nacht
jemu se ale nechce spát
£erno£erná stille nacht
uº nemá v·bec nikoho rád
2x
Jednou moºná zni£ehonic ze²ílí
a v²echny kolem sebe prstem post°ílí
erno£erná stille nacht
jemu se ale nechce spát
Tátovi ²típne klí£ky od auta
ef £trnáct je ale sn¥hem zavátá
erno£erná stille nacht
uº nemá v·bec nikoho rád
Marn¥ prosinec prosí o soustrast
vedle auta ²klebí se propast
erno£erná stille nacht
jemu se ale nechce spát
Pod váno£ním stromem leºí
na kapotu vozu ti²e sn¥ºí

Jan Hedl / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 7.)
Já já jsem tvý modrý pond¥lí
a to v·bec nevadí
já já jsem tvý loni v ned¥li
a tíhy zbavený
Tak jsme tam
²´astni kaºdej sám
a zbyte£ný je to kdyº tohle není ta
Já já jsem tvý odevzdaný ??
proto tady jsem
já já jsem tvoje unavený nic
a proto tady jsem
Tak jsme tam
²´astni kaºdej sám
a zbyte£ný je to kdyº tohle není ta
Já já jsem tvý unavený nic
a proto tady jsem
já já jsem tvoje unavená tma
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a proto tady jsem

D¥ti necht¥j jít spát
stav¥jí z písku hrad

Tak jsme tam

stav¥jí vysokou v¥º

²´astni kaºdej sám

v noci ji zbourá dé²´

a zbyte£ný je to kdyº tohle není ta
Kaluº je tichej oceán
Já já jsem tvý modrý pond¥lí

a dech je jako uragán

a to v·bec nevadí

2x

já já jsem tvý loni v ned¥li
a tíhy zbavený

V²echno se pomalu rozpadá
kameny i dobrá nálada

Tak jsme tam

d¥ti necht¥j jít spát

²´astni kaºdej sám

stav¥jí z písku hrad

a zbyte£ný je to kdyº tohle není ta
Kaluº je tichej oceán
Já já jsem tvoje unavená tma

a dech je jako uragán

a proto tady jsem

2x

já já jsem tvoje unavený nic
a proto tady jsem

Lidi se v domech skrývají
neº usnou ti²e zívají

Tak jsme tam

stav¥jí vysokou v¥º

²´astni kaºdej sám

v noci ji zbourá dé²´

a zbyte£ný je to kdyº tohle není ta

✦ Uº se za zlým jejím stínem

Kaluº je tichej oceán
a dech je jako uragán...

✦ Vlci

Martin N¥mec / Martin N¥mec

Jan Hedl / Jan Hedl
Uº se za zlým jejím stínem (1988, 1.)
Uº se za zlým jejím stínem
p°iblíºí zlá £erná noc
zíváme a nudou hynem
du²e ztratily svou moc
ztratily svou moc
du²e ztratily svou moc
Stárne² stárnem je²t¥ více
na²e jaro odkvetlo
chladne² chladnu jako svíce
p°ipravená o sv¥tlo 2x
svíce p°ipravená o sv¥tlo
Ho°e lásky z úst nám nezní
konec p°es lásku je ²krt
p°ijdou útrapy ºel bez ní
po ºivot¥ p°ijde smrt
po ºivot¥ p°ijde
po ºivot¥ p°ijde smrt
Uº se za zlým jejím stínem
p°iblíºí zlá £erná noc
zíváme a nudou hynem
du²e ztratily svou moc
ztratily svou moc
du²e ztratily svou moc

✦ V¥º z písku

✷

Czech! Till now you were alone (1984, 11.)
Co nám zbejvá (1984, 8.)

Únavnej vztek a dlouhej b¥h
sliny co vpíjí vlhkej mech
o£i a hv¥zdy jedno jsou
to vlci táhnou no£ní tmou
Kdyº vlci táhnou no£ní tmou
o£i a hv¥zdy jedno jsou
psi zdálky cítí jejich dech
to vlci táhnou no£ní tmou
Kdyº matky skon£ily sv·j k°ik
za jeden ²patnej okamºik
a d¥ti ztichly pojednou
to vlci táhnou no£ní tmou
Kdyº vlci táhnou no£ní tmou
o£i a hv¥zdy jedno jsou
psi zdálky cítí jejich dech
to vlci táhnou no£ní tmou
Kdyº v na²ich stopách není klam
v tlejícím listí kaºdej sám
k plesnivejm zdem se o£i pnou
to vlci táhnou no£ní tmou
Kdyº vlci táhnou no£ní tmou
o£i a hv¥zdy jedno jsou
psi zdálky cítí jejich dech
to vlci táhnou no£ní tmou

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Kdyº slova skon£ej omylem
V¥º z písku (1988, 6.)

kdyº v tichu nejsem ticho jsem
kdyº ºijem zvlá²tní náhodou
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to vlci táhnou no£ní tmou
Kdyº vlci táhnou no£ní tmou
o£i a hv¥zdy jedno jsou
psi zdálky cítí jejich dech
to vlci táhnou no£ní tmou
2x

✦ V²elijaký vojska
Jan Hedl, Martin N¥mec / Jan Hedl
Co nám zbejvá (1984, 6.)

V objetí s únavou
po£ítá skv¥lý roky
na prstech jedný ruky
nad prázdnou nádobou
Tak uº je to tady kon£í léto
skon£ilo jak vºdycky jednou v¥tou
tenhle m¥síc p°ece nezá°í
zá°í jenom o£i
nad prázdnou nádobou
Má sch·zku se zlobou
pár o£í který visí
ºíze¬ svou neuhasí
nad prázdnou nádobou

Umírali náhodou
tak jako omylem ºili
v²ilijaký vojska jdou
kde jim hlavy padají

✦ Zlatý k°íº

Tam jim kon¥ klesají
tam kde s nima vorali
tam jim ruce uhnívaj
kde se s nima laskali

Co nám zbejvá (1984, 3.)

Tam je du²e opou²t¥j
kde je p°ed zlem chránili
tam jim o£i vytékaj
kde sv¥tlo nespat°í
Tam zapalujou sví£ky
kde je v potu stav¥li
tam u²lapávaj kostely
tam kde v bázni kle£eli
Umírali náhodou
tak jako omylem ºili
v²ilijaký vojska jdou
kde jim hlavy padají
2x

✦ Zá°í

Martin N¥mec / Martin N¥mec
Pompeje (1990, 2.)

Za oknem se rozlil m¥síc zá°í
zívá a dál se nevesele tvá°í
sbírá vzpomínky tak záke°ný
letní barvy blednou
nad prázdnou nádobou
Má sch·zku se zlobou
pár o£í který visí
ºíze¬ svou neuhasí
nad prázdnou nádobou
Nálada se nemá k dn·m kdy svítí
slunce který brání sklon·m k pití
sm¥²ný v¥ci náhle závaºný
Damokl·v me£ tr£í
nad prázdnou nádobou

Martin N¥mec / Jan Hedl

Tohleto zde
to je zlatej k°íº
malej h°bitov v²ech t¥ch
v nichº to netu²í²
ty v²e potkává²
ml£ky v místech t¥ch
kde se zacht¥lo vám
chytat druhej dech
??
ani neví² kdy
tak ti ²el v°ele
A kolem svist kol
cizích vesmír·
2x
A tob¥ to tak moc
tém¥° nevnímá²
a je nadmíru hloupé
se znovu ptát
kdy se z básni£ek tvejch
ticho mohlo stát
Jen vlhkej dech
p·lno£ních chodník·
jen vzdálenej smích ujetejch
??
?? je jedno zda umí² hrát
a d·stojn¥ lºou
kdyº jim bude² lhát
a z·stal stejnej
tv·j no£ní stav
v t¥chto nocích
co zbejvat ti ??
Tohleto zde
to je zlatej k°íº
malej h°bitov v²ech t¥ch
v nichº to netu²í²
ty v²e potkává²
ml£ky v místech t¥ch
kde se zacht¥lo vám
chytat druhej dech
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??

muºi ne

ani neví² kdy

ºeny

tak ti ²el v°ele

Z cizích nití

Pro pocit jistoty

ne²t¥stí
nezrozeni
uprost°ed po°ádku

13 písní

Composition No.15
(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)
Fuga C moll

uprost°ed panujícího po°ádku

3

❧

Nekrvavou metodou
poskytovat út¥chu
uprost°ed po°ádku
masakr

(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)
Generál s prstem v prdeli
(Martin Dohnal / Benjamin Péret)
Chmurný náp¥v
(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)

Masakr pro mali£kost
velmi malé 4x
Nikoliv krví
poskytovat út¥chu
nikoliv krví

Informa£ní exploze
(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)
Má² Strach? Tak Drº Hubu!!!
(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)
My jsme ti dutí a vycpaní lidé
(Martin Dohnal / Thomas Stearns Eliot)
O výsostné právo
(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)
Perpetuum Mobile
(Martin Dohnal / -)

sklenou katedrálu
objímat kolena
Ne muºi
ne ºeny
bez t¥l v sakách
z cizích nití
velmi malé 2x
Moji vojáci
budou st°ílet vedle

✷:

Pozor na n¥

3x

✁✸②

Slepé st°evo

(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)
To se mne netýká
(Martin Dohnal / Stanisªaw Bara«czak)

22 písní

Závi² Kalandra
(Martin Dohnal / -)
Aktuality
elezná h·l
(Martin Dohnal / Pro pocit jistoty)

✦

Co chci

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

Composition No.15

est a sláva

Jdouce za svitem sv¥tla (1985, 1.)

Happy-end

♠

(Petr Randula, Ji°í Prok² / -)

Composition No.15 (1986, 1.)
Live Brno (1986, 1.)

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

Martin Dohnal / Pro pocit jistoty

✷
✸

♠

(Slepé st°evo / Petr Fiala)

Intro

♠

(Slepé st°evo / -)
Nekrvavou cestou
milovat

Kdo co

Kdo je pro?
Nemoºno chodit

Koupel za jiným ú£elem

Bez t¥l v sakách

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

Nezrozeni v ne²t¥stí
ani ºeny

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

po zemi

ani muºi

♠

(Ji°í Fiala / Petr Fiala)

2x

Krásy p°írody

♠

(Slepé st°evo / Ivo Chm¥la°)
K°e£

z cizích lidí ne

(Petr Fiala / Petr Fiala)
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♠

♠
Ledoborec
(Slepé st°evo / Petr Fiala)
Náhoda
♠
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Nápov¥da leºícímu
2♠
(Slepé st°evo / Petr Fiala)
Nedenitivn¥
♠
(Petr Fiala / Petr Fiala)
♠
N¥kdo by se s tím sral
(Petr Fiala, Ji°í Fiala / Petr Fiala, Ji°í Fiala)
Nesmi°itelný bojovník
♠
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Obraz pro výstavu ko£ek
(Petr Fiala / Petr Fiala)
♠
Odrhova£ka
(Slepé st°evo / Petr Fiala)
Samaritáni
♠
(Slepé st°evo / Petr Fiala)
achy
♠
(Petr Fiala / Petr Fiala)
♠
Terén je p°ipraven
(Slepé st°evo / Petr Fiala)
ivot je p°ed náma
♠
(Petr Fiala / Petr Fiala)

✦

Aktuality

Slepé st°evo / Petr Fiala
Ne£um a tleskej! (1985, 7.)

Aktuality
Ble ble ble...

✦

Co chci

✦

Ne£um a tleskej! (1985, 22.)
(instrumentální)

✦

Ne£um a tleskej! (1985, 1.)
(mluvené slovo)

✦

Ne£um a tleskej! (1985, 20.)
T°esou se strachy
o svoje prachy
navenek °íkají
pro vás to d¥láme
Sm¥ju se tomu
a nevím kdo komu
Lºou kudy chodí
za nos nás vodí
°íkají tomu
ve vy²²ím zájmu
ekáte snad
ºe budu vám tleskat
Prý jsme si rovni
a co m·ºem my
a co m·ºou oni
²t¥stí na p°íd¥l

✦

Ne£um a tleskej! (1985, 18.)
Ve svitu m¥síce
voják· tisíce
rachotí velice
zelené krabice
A jak se dnes jmenuje
na²e ulice?
a jak se jmenuji já? 2x

Kdo je pro?

Petr Fiala / Petr Fiala

To co nesní² to mi dej 4x
est a sláva

Kdo co

Ji°í Fiala / Petr Fiala

Ne£um a tleskej! (1985, 12.)

Petr Fiala / Petr Fiala

Intro

Slepé st°evo / -

Petr Fiala / Petr Fiala

✦

Happy-end

Petr Randula, Ji°í Prok² / -

Ne£um a tleskej! (1985, 3.)
Kdo je pro?
a´ zvedne ruku...
Kdo je pro?
a´ zkroutí nohu...
Kdo je pro?
a´ vrazí do zdi...
Kdo je pro?
a´ vraºdí v noci
Kdo je pro?...
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✦ Koupel za jiným ú£elem

íkám si odvahu

Petr Fiala / Petr Fiala

voda je hluboká

stojíme na b°ehu
ostrov je daleko

Ne£um a tleskej! (1985, 13.)
Plná vana horké vody 3x
ani ru£ník ani mýdlo 3x
Jenom já 2x
a moje ocelová p°ítelkyn¥
2x

✦ Krásy p°írody
Slepé st°evo / Ivo Chm¥la°

A my jsme dva 3x
City na smeti²ti
divadlo v hledi²ti
um¥lá v¥t²ina
petrolej do vína
a k tomu konina
a po°ád jen zhasíná
Pravda neustále vít¥zí
a my jsme dva...
a lhá°i uº dávno vyhráli...

✦ Ledoborec

Ne£um a tleskej! (1985, 9.)

Slepé st°evo / Petr Fiala

... (mluvené slovo)

Ne£um a tleskej! (1985, 15.)

Slunce svítí mrá£ky plují
je nám dob°e na sv¥t¥
poj¤me v²ichni do p°írody

Ledoborec kup°edu pluje

vy£istíme studánku

pan kapitán je opilý
r·ºové prsty oh¬ostroje

Suchou trávu vyhrabeme

p·j£te mi pu²ku na chvíli 2x

na velikou hromadu
pojedeme do lesa

Za úsvitu

a budem ºít jak zálesáci

m¥sto padlo
bude ºrádlo

V²echno je jinak 2x
Není pravda
ºe v²echny cesty n¥kam vedou
není pravda
ºe v²echny vlaky n¥kam jedou
Není pravda
ºe jednou vyjde slunce
jenom proto
ºe na n¥ho n¥kdo £eká
Krásy p°írody
ó jak je krásná na²e p°íroda

zk°íºené me£e vít¥zí
Podava£ plá£e s kyticí v ruce
a na st¥ºni visí záclony
a zpocená pravda v¥rné masce
sm¥je se hloup¥ do dlaní 2x
Za úsvitu
m¥sto padlo
bude ºrádlo
zk°íºené me£e vít¥zí
Ledoborec kup°edu pluje 3x
pan kapitán je opilý

✦ Náhoda

✦ K°e£

Petr Fiala / Petr Fiala

Petr Fiala / Petr Fiala

Ne£um a tleskej! (1985, 19.)
Ne£um a tleskej! (1985, 14.)
Pan vrchní velitel
Pravda neustále vít¥zí 3x

ráno mi °ek

a lhá°i uº dávno vyhráli 3x

sta£ilo málo
a budete mrtvej

íkám si odvahu
stojíme na b°ehu

Pan vrchní velitel

voda je hluboká

potom si sed

ostrov je daleko

lehce se zamyslel
ra£i se posral

A pak ty
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Krá£ím po ulici
a je mi do zp¥vu
chyb¥lo málo
a moh sem bejt mrtvej

✦ Nápov¥da leºícímu

Je²t¥ je noc
a aº p°ijde den
bude uº pozd¥
na tenhle tanec
Sedíme v tráv¥
?? tu není
a stejn¥ ??
cvi£íme

Slepé st°evo / Petr Fiala
V²echno ²patn¥

✷

Czech! Till now you were alone (1984, 15.)

ten £lov¥k byl nevinen

Ne£um a tleskej! (1985, 4.)

zah°íváme se potleskem
nakonec stejn¥ p°ijdou

Vstávej a vejdi do tmy 4x
ervená Libu²ka
Stojí to za to

svítí jak sv¥tlu²ka

je tam sv¥tlo

a její mámu²ka
hloupá jak sluºka

Tro²ku maggi do polívky
a co z toho

Ne£um a tleskej

Vstávej a vejdi do tmy 8x

Ochotn¥ v ulici
stávkujou °ezníci

Stojí to za to

za ?? na talí°

je tam sv¥tlo

hodili kopýtko

✦ Nedenitivn¥
Petr Fiala / Petr Fiala

Ne£um a tleskej
Potkal jsem Josefa
m¥l tvá°e od barvy
rtíky jak montérky

Ne£um a tleskej! (1985, 16.)

malinu £ervenou
na másle ma²t¥nou

Pravda k ve£eru

°íkal mi nevadí

se zjevuje nahá

facka mi nevadí

z kon¥ bílého

já vrátím se zas

jak sníh nám mává

v²echno je v nás
tla£enka máslo ²pek...

Marná
marná je v²ak na²e snaha

Ne£um a tleskej 3x

z·stává jen ²pína
kamení v nohách

A co mrazni£ka?

3x

Hol£i£ka Evi£ka

✦ N¥kdo by se s tím sral

hezká jak sovi£ka
t¥lí£ka jablí£ka
sn¥dla kus masí£ka
polkla t°i vají£ka

Petr Fiala, Ji°í Fiala / Petr Fiala, Ji°í Fiala

pukla ji hlavi£ka

Ne£um a tleskej! (1985, 21.)

Chudinka mali£ká
úst°ední úst°edn¥...

Mírové armády
hlasití ²pekouni

Úst°ední úst°edn¥

??

v²echno se shlukuje

zbab¥lci na tuny

kupky na stole
a láhve pod stolem

A nad¥je v rosolu
komá°í veselky

A dnes je tak veselo 2x

cvi£ení ve lhaní

na parníku echy

zbyte£né pocity

t¥lo na t¥lo

A ne£ekej na souhlas

Úst°ední úst°edn¥

sám za£ni divadlo

v²echno se sm¥je...
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Úst°ední úst°edn¥
v²echno se chechtá

✦ Nesmi°itelný bojovník

Ne£um a tleskej! (1985, 5.)
Chce² m¥?
chci t¥
3x

Petr Fiala / Petr Fiala

No tak chce² m¥?
já chci t¥

Ne£um a tleskej! (1985, 11.)

Túdle
no co je?

T°i dny sem v·bec nic nejedl
drºel jsem hladovku za ??
kvalitní práci jsem odvedl
drºel jsem ve°ejnou hladovku
za v²echny rozumné lidi 2x

2x

✦ Terén je p°ipraven

A t¥ch je v¥t²ina
Kaºdý den ve£er
p°i²el jsem domu
sed jsem si hezky ke stolu
a seºral jsem p¥t kilo erárního ²peku
za v²echny rozumné lidi
a vypil jsem p¥t litr· erárního rumu
za v²echny rozumné lidi
A t¥ch je v¥t²ina
a t¥ch je drtivá v¥t²ina

✦ Odrhova£ka

Slepé st°evo / Petr Fiala
Ne£um a tleskej! (1985, 2.)

Koupil jsem si v trace
jedny £erstvé noviny
von¥ly po paprice
byly to v²ak noviny
Hned jak jsem je p°e£etl
my²lenky m¥ napadaly
sotva jsem je do£etl
byl jsem celý po paprice

Slepé st°evo / Petr Fiala

Ne£um a tleskej! (1985, 10.)
Maminka °ekla
tohleto p°e£ti si
a rychle ode²la
tro²ku se styd¥la
A já jsem zjistil
po prvním p°e£tení
ºe není to legrace
ºe je to v¥da
Vzal jsem si rad¥ji
tu knihu s sebou
abych m¥l jistotu
aº budu s tebou
D¥lám to s návodem
obratn¥ sleduji
°ádky a chování
dvou r·zných £ar
Protoºe nejd°ív já ??
chvili£ku po£kám
zjistím stav vlhkosti
a terén je p°ipraven...

✦ ivot je p°ed náma

✦ Samaritáni

Petr Fiala / Petr Fiala

Slepé st°evo / Petr Fiala
Ne£um a tleskej! (1985, 17.)

Samaritáni
v£era ke mn¥ p°i²li
za£ali m¥ hned
zachra¬ovat 2x

✦ achy

Ne£um a tleskej! (1985, 6.)
Sv¥tlo je zhasnuté
rolety staºeny
sedíme na zemi
pou²tíme gramofon
pou²tíme ??
£teme si pamety
ty máme na v²echny
Potom se svlíkneme
na sebe lehneme

Petr Fiala / Petr Fiala
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Narozeniny

chvilku se potíme

(Miroslav Imrich / Petr Mare£ek)

a potom usneme

N¥mej °e£ník

A ráno vstaneme

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)

hele je první máj
praporky vezmeme

Notorik

vyjdeme do ulic

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Nuda

Tango

(Ota Baláº / Michal Ambroº)
Pomalá
(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)

41 písní

P°edehra
(Miroslav Imrich / -)
Co je

Rik - ²ou

(Miroslav Imrich / -)

(Miroslav Imrich / Michal Ambroº)

Co s tím sklem

S tebou

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)

Cukr a bi£
(Miroslav Imrich, Pavel Zeman / Pavel Zeman)
arod¥j
(Miroslav Imrich / Michal Ambroº)
Elektrický bál
(Miroslav Imrich / Václav Hons)
Heja heja
(Miroslav Imrich / -)
Cht¥las to vid¥t
(Miroslav Imrich / Vladimír Po²tulka)
Italská
(Miroslav Imrich / Zora Vondráková)
Jdeme do hor
(Miroslav Imrich / Petr Mare£ek)
Jednou
(Tango / Michal Ambroº)
Jiºní pól

Seladon
(Ota Baláº / Vladimír Mertlík)
Sv·j mezi své
(Miroslav Imrich / Vladimír Mertlík)
ampión
(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
epoty noci
(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Tak dost!
(Miroslav Imrich / Michal Ambroº)
Takhle málo já t¥ znám
(Ota Baláº / Vladimír Mertlík)
Vztek
(Miroslav Imrich / Michal Ambroº)
Z bláta do louºe
(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Za stejný peníze

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Kdyº má² den

(Miroslav Imrich / -)
Zákon dºungle

(Miroslav Imrich / Petr Mare£ek)
Králík není král

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Zkus být svá

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Krásn¥ nahranej

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Zlej sen

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Manko

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
ivot b¥ºí dál

(Tango / Petr Mare£ek)

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)

Ventil RG

Mariana
(Miroslav Imrich / Vladimír Mertlík)
M·ra, hop!

24 písní

(Tango / Petr Mare£ek)
Na co £eká

Alkobol
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

(Miroslav Imrich / Petr Mare£ek)
Na ²ikmé plo²e

Boja sa bolesti
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

(Miroslav Imrich / Pavel Zeman)
Nafoukaná

ím je £lovek

(Miroslav Imrich / Ladislav Vostárek)

(Ventil RG / Daniel Mikleti£)
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♠
♠
♠

Dana a Luba
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Doktor Dolár
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Dvory
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Faj£enie ²kodí zdraviu
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

2 ❧

Hlava XXII
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

2 ❧

Na to nemá²
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

2 ❧

Nápisov plné múry
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Nervozná familia
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Odvrátená strana mäsiara
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Rad²ej budem dnes aktivný
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Strana 80
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Tatry 2000
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Test
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Testament
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Treba
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Uhorský tanec
(Ventil RG / -)

♠

Víkendy
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Výtahová piese¬
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Vz´ahy
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

Za sebou
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

ivot instant
(Ventil RG / Daniel Mikleti£)

♠

✦ Alkobol

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 4.)

?? v nohaviciach
mi pripomína £as návratov
múzeum drobných vo vrecku preh©adám
uº nemám ºiaden inventár

Vonku je zima tak £o ??
mi pripomína £as návratov
múzeum drobných vo vrecku preh©adám
uº nemám ºiaden inventár
Aha uº ni£ nemám
a aký som bol pán
aha uº ni£ nemám
som ako v kovbojke sám
2x
A doma ºena sa na m¬a vyvalila
mi pripomína £as návratov
múzeum drobných vo vrecku preh©adám
uº nemám ºiaden inventár
Aha uº ni£ nemám
a aký som bol pán
aha uº ni£ nemám
som ako v kovbojke sám
2x
Aha uº ni£ nemám
a aký som bol pán
aha uº ni£ nemám
trápi ma alkohol

✦ Boja sa bolesti
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Ventil RG (1991, 4.)
Po uliciach nosia
tri£ká modré dºíny
hovoria o v²etkom
a na motorkách
Si vozia neprieh©adné okuliare
s kostenými rámami a samy
obchádzajú ranné sivé ulice
aby sa nepo©akali a ??
Boja sa bolestí
pretoºe bolia
a prevracajú plné popolnice
Kupujú £o gitary a cigarety
tam by chceli by´
no nemajú na cestovné
zahadzujú drobné mince
aby mohli nájs´
nerozoznajú pekné
a slne£né
Boja sa bolestí
pretoºe bolia
na korzách predmestí
váhavo stoja
2x
Vodia sa za ruky
pretoºe sú na to
tam kde sú vä£²í
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✦ Dana a Luba

oni chcú vidie´
Hovoria pri stretnutí
nemotorné slová
??
£i nie je zlatý
V²etko je proti nim
v²etko je s nimi
zalamujú rukami
aby si zakryli tvár
Chceli by preºi´
raz perfektné prázdniny
a rozoznajú ten £i ten pivovar
Boja sa bolestí
pretoºe bolia
na korzách predmestí
váhavo stoja
2x

✦ ím je £lovek
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 2.)

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 12.)

Dana a uba priate©ky sú ve£né
jak perá ve£né asi sú
Dana a uba nosia iba disko
to patrí k tomu hore bez
Dane a ube patrí hotel Carlton
ke¤ na parkete ladne tancujú
Dana a uba ??
ktoré im star²í muºi kupujú
Dana a uba svätých rodín dcéry
kde pijú iba lep²í alkohol
Dana a uba touto cestou sexu
v Tuzexu ©u¤om ¤akujú
Berte si pou£enie 4x
Dane a ube patrí cela dvanás´
a silní muºi ich tam hliadkujú
Dana a uba musia svorne uzna´
ºe oddnes pracova´ uº budú
Berte si pou£enie 8x

ím je £lovek bliº²ie k slnku
tým vrhá vä£²í tie¬
£ím mu viacej tisnú ruku
tým má vä£²iu úrove¬
ím je £lovek bliº²ie k ²´astiu
tým sa iným vz¤a©uje
£ím viac chodí trolejbusom
tým sa viacej formuje
ím je £lovek?
£lovek £ím je?
je £ím £lovek?
£ím £lovek je?
ím je £lovek bliº²ie k slnku
tým vrhá vä£²í tie¬
£ím mu viacej tisnú ruku
tým má vä£²iu úrove¬
ím je £lovek bliº²ie k ²´astiu
tým sa iným vz¤a©uje
£ím viac sa mu ruky chvejú
tým sa viacej formuje
ím je £lovek?
£lovek £ím je?
je £ím £lovek?
£ím £lovek je?

✦ Doktor Dolár

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 8.)

?? má £istý doktorát
Európu prejazdil uº to©kokrát
tu e²te nebol tak si tu pri²iel pochodi´
uº ??
Bude to iste dobrý obchodník
??
druhý námorník hne¤ je mu jasné
ko©ko toho má doktor Dolár
2x
Vzorný výzor príchu´ dolárov
s kamennou maskou stále rovnakou
nevie nás chápa´ nechce nás pochopi´
meradlom je pre ¬ho iba £istý zisk
Bude to iste dobrý obchodník
??
druhý námorník hne¤ je mu jasné
ko©ko toho má doktor Dolár
2x
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✦ Dvory

Faj£enie ²kodí zdraviu 4x

Ventil RG / Daniel Mikleti£

: Milý úsmev rakoviny
ú²k©abok a potom

Ventil RG (1991, 11.)

✦ Hlava XXII

V kúte pár ojazdených pneumatík
perpetum £o vymyslel brat
sadrový trpazlík mi stráºi trávnik
môj dvor je taký akurát

Ventil RG / Daniel Mikleti£

Sliepky £o zbláznené sú do erobik
cirkulár máva stále skrat
ja nevymením svoj dvor za balkónik
môj dvor je taký akurát

✷

: Hlavu
Hlavy
: hlavu máme
✷ : hlavy máme
: hlavu máme plnú
✷ : hlavy máme plné
: hlavu máme plnú nápadov 3x
✷ : hlavy máme plné nápadov
ktoré sa nedajú uskuto£ni´
✷ : alebo by sa dali
lenºe sa nedajú uskuto£ni´
alebo by sa dali
hlavy máme plné nápadov
hlavy máme plné
hlavy máme
hlavy

Po vodu chodi´ to je zvyk
denne aj dvanás´ trinás´ krát
ºumpu £o neschválil nám hygienik
môj dvor je taký akurát
Nikto tu nehanbí sa za trenírky
Rexo ma pustí k sebe spa´
ja nevymením svoj dvor za balkónik
môj dvor je taký akurát
Môj dvor je vzorom
v²etkým dvorom
4x

✦ Faj£enie ²kodí zdraviu
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 10.)
Ventil RG (1991, 10.)

Moja mama povedala
aby som nefaj£il
aby som sa stránil dymu
nedýchal decht a nikotín
estnás´ Marsiek denne
potajomky ²lukujem
✷ : cigareta aº po lter
: sladký dºem
✷ : slad²ia je neº sladký dºem
Faj£enie ²kodí zdraviu 4x
Peniaºky sa kotú©ajú
trakantke do kasy
chcem si kúpi´ koka kolu
zaplati´ uº nemám £ím

Live (1983, 3.)
Ventil RG (1991, 9.)

✷:

Môj dvor je vzorom
v²etkým dvorom
4x

✷

❬✷②❪

②
✷✍
✍

✷✍
✍
✷✍
✍
✷✍
✍
✷✍
✍
②
②
②
②
②
②
②

: Alebo by sa dali
lenºe sa nedajú uskuto£ni´
2x
alebo by sa dali

❬✷✎❪

Hlavu máme plnú nápadov
hlavu máme plnú
hlavu máme
hlavu

❬✷✎❪

Hlavu
hlavu máme
hlavu máme plnú
hlavu máme plnú nápadov
ktoré sa nedajú uskuto£ni´
alebo by sa dali
lenºe sa nedajú uskuto£ni´

❬✷✎❪

Hlavu máme plnú
hlavu máme plnú nápadov
hlavu máme plnú
hlavu máme
hlavu

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

2x

A vy?

P©úca trocha zadymené
s nepríjemným znamením
boºský pocit pri faj£ení
za zdravie si vymením
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✦ Na to nemá²

Vraj nechá² £osi po sebe
hmatate©né na úrovni
uº ani alfabet
ako múry ve£ný

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 9.)

✷ Ventil RG (1991, 1.)

Nápisov plné múry 4x

✦ Nervozná familia

Ko©ko si otázok denne dáva²
ko©kokrát povie² nie neporáta²
ko©kým uº závidí² ºe vravia áno
kým si to domyslí² príde ráno

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Ventil RG (1991, 8.)

etrí² si na platne
na starý gramofón
v²ak nikdy nebude² ma´
ten £o vlastní on

Ke¤ prídem k vám
tak sa vadíte
niet trochu k©udu
v tom va²om byte

Po £ase zis´uje²
ºe si iný
ºe darmo rozbíja²
prasa z hliny

Háda sa mama tatko babka
dedko vadí² sa tieº
tak koho mám prosi´
£i ís´ von so mnou smie²

Dovolenky pe¬aºenky
digitálky drahé ²minky
párty karty tvrdé Sparty
kocky mladé fínky marky

Vºdy stojím tu len a zahá¬am zlos´
a tebe to £esanie trvá ve£nos´
a £as uteká a va²i sa len
pýtajú kto som £o som a £o tu chcem

Dºíny bony mikrofóny
na Gotta aº do Lucerny
stroje spreje orchideje
na Riviére slnko hreje
Chaty autá a známosti
úplatky za mrzutosti
: hotely a no£né ...

✷ : hotely a no£né bary

²ampanské a drahé dary
Rubikocku novú ko£ku
psa £o ºerie nitrana
ke¤ nechutí mu tatarák
: Na to nemá²...

✷ : Na to nemá² 8x

✦ Nápisov plné múry
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Ventil RG (1991, 13.)
Zas pí²e² sprejom po stene
£as útekov ´a súri
komplexom tvojho znamenia
nápisov plné múry
Zas pí²e² Beatles BRG
idoly srdca epopeju
uº ani strieka´ nemá² kde
ko©ko ´a to stálo spreju
Nápisov plné múry 4x

Ou £o s ¬ou
s nervóznou va²ou famíliou
2x

✷✍
✍
②
❬ ②❪

✷✍
✍

Ve¤ v²etci ©udia si sem tam zakri£ia
viem ºe o dcéru majú strach rodi£ia
a ke¤ sa takto ve£er u vás objavujem
tak chápem ºe prejavujú ten záujem
tak povedz va²im pre£o chodím sem
ºe som kto som
robím £o viem
a teba chcem
Ou £o s ¬ou
s nervóznou va²ou famíliou
2x
o je ve©a tak to je ve©a
a ja som od narodenia du²a osamelá
tak povedz va²im ºe je kamarát
mám trému
idem k nemu
ve¤ ma má rád
Ou £o s ¬ou
s nervóznou va²ou famíliou
4x

✦ Odvrátená strana mäsiara
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 1.)
ijeme v dobe ke¤ technika
do v²etkého preniká
ºijeme v dobe
atómu laseru a planktonu
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svet sa nám javí mali£ký
my vieme ºe má chybi£ky
Do vesmíru do ºalúdka 2x
do vrstiev Zeme 2x
do minulosti 2x
do jadra bunky 2x
do zubnej plomby 2x
do ovzdu²ia 2x
máme sondy 2x

Nie sme tak obmedzení
ºe chceme obmedzenú vojnu
nechceme si na druhý svet
bra´ plnú po©nú
Rad²ej budem dnes aktívny
ako zajtra rádioaktívny
2x

✦ Strana 80

No z odvrátenej strany mäsiara
sa nám snímky nedaria
2x
Kto zmapuje toto územie
kto uº spod pultu zaºenie
nejaké uidum na v²etko
uº schované pod vreckom
Vraví² mi jasne ºe nie si z tých
£o v²ímajú si týchto chýb
Do vesmíru do ºalúdka 2x
do vrstiev Zeme 2x
do minulosti 2x
do jadra bunky 2x
do zubnej plomby 2x
do ovzdu²ia 2x
máme sondy 2x
No z odvrátenej strany mäsiara
sa nám snímky nedaria
7x

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Ventil RG (1991, 7.)

Leºala si v tráve
na pobreºí leta
£ítala si román
strana osemdesia´
Z ©ahka si sa z©akla
mojím príchodom
nenútene tak ¤alej
plynul rozhovor
Po ²pliechaní vody
po pá©ave s¨nc
zavrela si knihu
strana osemdesia´
V neónovom meste
nehromadnou dopravou
som ´a dopravil
domov poh©adom

✦ Rad²ej budem dnes aktivný

Vravela si e²te
ºe si bude² £íta´
roz£ítaný román
strana osemdesia´

Ventil RG (1991, 2.)

Ráno som ´a na²iel
opä´ v na²ej tráve
£ítala si práve
stranu osemdesia´

Ventil RG / Daniel Mikleti£

Mám dvadsa´ rokov
a nerozumiem svetu
mám ve©a dôvodov
formulova´ vetu

✦ Tatry 2000

Rad²ej budem dnes aktívny
ako zajtra rádioaktívny
2x
Mám ve©a priate©ov
no kaºdý z nich je iný
vidia bez okuliarov
kto chce svet ²pini´
Viem £o je humánnos´
nie bra´ ale da´ krv
ty si to premysli
nie neskôr teraz ºi prv
Rad²ej budem dnes aktívny
ako zajtra rádioaktívny
2x

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Ventil RG (1991, 5.)

V hotelovom areáli
pri autostráde na Krivá¬
turisti si prezerali
poslednú ºivú la¬
Mnohí z nich neverili
aº po fotkách zhliadnutí
ºe kamzíky tu vtedy ºili
lietali k¯dle labutí
S plynovou maskou ticho stáli
videli obrysy Rysov
smogovú fajku umbier faj£il
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nad zastavanou dolinou
Nevrav mi ºe nevidí²
Tatry roku dve tisíc
4x
V hotelovom areáli
pri plese olejových ²kv¯n
ºabí muºi vyberali
m¯tve ryby z £iernych v¨n
Moºno ºe zdá sa pre vás krutá
táto na²a prognóza
dnes uº majú Tatry putá
mnohých chytá skleróza
Nevrav mi ºe nevidí²
Tatry roku dve tisíc...

✦ Test

e²te mám £as písa´ testament
e²te ve©a toho zmením
Zmením zmením raz navºdy svet
zmením zmením a bez rakiet
2x
E²te mám £as písa´ testament
e²te ve©a toho zmením
ja pí²em krvou na£o atrament
skutky viac neº slová si cením
E²te ma nepohrýzol sveta beh
£o poºi£iam si to aj vrátim
e²te mám £as písa´ testament
e²te ve©a toho zmením
Zmením zmením raz navºdy svet
zmením zmením a bez rakiet
2x

✦ Treba

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 5.)

??
dáva² mi test
ten test je trest
dla¬ zvieram v päs´
a akú mám £es´
£o je to les´? 2x
pýta sa Tes
2x
Nevidím v tvojich testoch pravú záruku
istej²ie je ´a drºa´ za ruku
2x
??
dáva² mi test
ten test je trest
dla¬ zvieram v päs´
a akú mám £es´
£o je to les´? £o je to les´
pýta sa Tes

✦ Testament

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 6.)

o treba robi´
ako treba ºi´
£o treba ??
to treba toto treba roz²íri´
Tak na uliciach ©udia vravia treba
ak treba nevinne si ²u²kajú
ak treba vychva©ujú aº do neba
v²ak viac neº na treba uº nemajú
Iba treba treba treba treba 2x
treba totiº synonymum seba je
Uº dávno nepo£ítam v²etky treba
ktoré za de¬ na m¬a napadnú
uº dávno viem ºe iba treba treba
treba len ?? a viac sa pohnú´
Iba treba treba treba treba 2x
treba totiº synonymum seba je
2x

Ventil RG / Daniel Mikleti£

✦ Uhorský tanec

Ventil RG (1991, 12.)

Ventil RG / -

E²te mám £as písa´ testament
e²te ve©a toho zmením
ja pí²em krvou na£o atrament
skutky viac neº slová si cením
E²te neº stojím ??
£o poºi£iam si to aj vrátim
£arovným dámam strúham kompliment
e²te kým na nohách stojím

Live (1983, 13.)
(instrumentální)

E²te ma nepohrýzol sveta beh
£o poºi£iam si to aj vrátim
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✦ Víkendy
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 11.)
?? aj star²í spacák
a gitaru £o neladí
Môj priate© Janák
má Kombi Spartak
m¬a dozadu v ¬om posadí
A rútime sa výpadovkou
vypadneme na víkend
?? trápi nie sme sami
ºe vraj je to teraz trend
Za Stupavou smerom na Borinku
stojí ??
a pred ?? vídíme uº stá´
jazzrockovú Marienku
Sme nabalení ona vybalená
ºe ja sa mením na leto
??
chytila ??

My²lienky no£né
a ²aty modré
ja chcel by som
to nezmeni´
Vloºte mi cibu©u
nadrobno pokrájanú
potom ju nebudem ma´ rád
zloºte mi piese¬
doposia© nespievanú
postavte novodobý hrad
Hovorte slová
s©ubujte s©uby
navºdy bude pre m¬a len
cíti´ sa skoro
jak v siedmom nebi
aj ke¤ je to iba sen
Vý´ah sa vý´ah
predo mnou vy´ahuje
ºe si ´a k sebe vytiahol
zavrel si dvere
uº ma nepo£uje²
ni£ riec´ som vlastne nemohol

Tak plynú víkendy plné zábavy
prírody reggae a blues
spievame v doline Mirkovu baladu
o po©ných vtákoch kikirikí

Vý´ah sa vý´ah
s tebou vy´ahuje
vy´ahuje predo mnou
nechci ty vedie´
ako mi je
ke¤ idem no£nou ulicou

Tak plynú víkendy plné zábavy
prírody reggae a blues
po vodu chodíme na mieste JRD
len tak v teplákoch

Myslel som myslel
ºe to bol klobúk
£o som ho kúpil
potom odloºil

Tak plynú víkendy plné zábavy
prírody reggae a blues
v pondelok ráno si hlavu schladíme
v meste

Bolo to krásne
no ja nedouk
²´astného konca
som sa nedoºil

✦ Výtahová piese¬
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Ventil RG (1991, 14.)
Myslím si myslím
ºe je to klobúk
£o sa dá kúpi´
©ahko odloºi´
Dal som ti totiº
dal som ti do rúk to
£o si bez £oho
sa nedá ºi´
o vravie´ o kráse
na£ je to dobré
bola si zlatá
£o viac hovori´

Vý´ah sa vý´ah
predo mnou vy´ahuje
ºe si ´a k sebe vytiahol
zavrel si dvere
uº ma nepo£uje²
ni£ riec´ som vlastne nemohol
Vý´ah sa vý´ah
s tebou vy´ahuje
vy´ahuje predo mnou
nechci ty vedie´
ako mi je
ke¤ idem no£nou ulicou

✦ Vz´ahy
Ventil RG / Daniel Mikleti£
Live (1983, 7.)
Voláme po medzi©udských vz´ahoch
transparenty visia po stenách
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skandujeme novinové heslá
na£o to je kr£ím ramená
Bijeme sa do p¯s ºe sme iní
ºe zmeníme svet v rámci ºivota
no napokon sme na bok odstavený
proti nám je pani príroda
Nedá sa vyjadri´ vecou
vz´ah medzi muºom a ºenou
ty tomu hovorí² láska
iní zas výplatná páska
Pochopí² ke¤ dáme hlavy
zistíme ºe sme sami
a ºe je nám prvou svetovou
vz´ah medzi muºom a ºenou
Sympózia zahrani£ní hostia
traktáty a ve£ná kritika
kon²truktívne na²e vz´ahy ºitia
no vz´ah prvý ten im uniká
e zbyto£né by nám boli zbrane
ak by kaºdý mal v srdci istotu
ºe v tom základnom
neúprimne môºe h©ada´ vz´ahov £istotu

Vtedy v²etci ²títia
ºe mám ´a za sebou
ty charakterný silný
s vä£²ím za sebou
Aº raz budem kandidátom teba
aº budem uº ma´ v²etkých pred sebou
aº budem ma´ za sebou len seba
budem ma´ uº vás v²etkých za sebou
Vtedy v²etci vedia
ºe mám ´a za sebou
ty môj ve©ký mocný
s kompetenciou
Vtedy v²etci vidia
ºe mám ´a za sebou
ty v²emocný hrozný
so subkonexiou
Vtedy v²etci ²títia
ºe mám ´a za sebou
ty charakterný silný
s vä£²ím za sebou

✦ ivot instant

Nedá sa vyjadri´ vecou
vz´ah medzi muºom a ºenou
ty tomu hovorí² láska
iní zas výplatná páska
Pochopí² ke¤ dáme hlavy
zistíme ºe sme sami
a ºe je nám prvou svetovou
vz´ah medzi muºom a ºenou

Ventil RG / Daniel Mikleti£
Ventil RG (1991, 6.)

Kúpil som si ºivot v prá²ku
návod pozerám
kúpil som ho plnú ta²ku
v¤aka známostiam

✦ Za sebou

A uº sypem ºivot instant
na dno pohára
ten vlastný mi pomali£ky
cítim dohára

Ventil RG (1991, 3.)

Novinka
ºivot instant...

Ventil RG / Daniel Mikleti£

Ke¤ ma prijali do výberovej ²koly
ke¤ som vyhral krajské kolo ZU
ke¤ som v kaviarni rozhadzoval stoly
ke¤ som dostal od nového bytu k©ú£
Ke¤ som publikoval
v novom Slove mladých
ke¤ som dostal syry kúpi´ v samo²ke
ke¤ má moje auto metalízy nádych
ke¤ som prebral diev£a kamo²ke
Vtedy v²etci vedia
ºe mám ´a za sebou
ty môj ve©ký mocný
s kompetenciou

Biely prá²ok chladnou vodou
vodou zalievam
je tak chladná ako ºivot
£o pred sebou mám
Bublinky unikajú uº ma
majú neuniknem im
ºivot instant priná²ajú
ºivot v prá²ku chladený
Novinka
ºivot instant...

Vtedy v²etci vidia
ºe mám ´a za sebou
ty v²emocný hrozný
so subkonexiou
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Vítkovo kvarteto

protoºe

16 písní

AIDS
(Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek)

2 ❧

Alibaba
(Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek)

♠

Bigbítové dun¥ní
(Rostislav Hapl / Rostislav Hapl)

2 ❧

✷ : Bu¤ sbohem Kájo
zítra uº na m¥ ne£ekej
za lásku zdraví
to myslí² ºe jsem snad vadnej
I ty má ºílo
na kapku jedu ne£ekej
sterilní jehly

Bró¬a
(Ivo Fibiger / Ivo Fibiger)
Diskotéka
(Rostislav Hapl / Rostislav Hapl)

AIDS AIDS
to je rajc
3x

2 ❧

ani OÚNZ nemá na prodej
Protoºe AIDS AIDS
to je rajc...

Drát v uchu
(Jan ulc / Roman Vysko£il)

✦ Alibaba

Dýl mávej
(Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek)
Johana nohama
(Jan ulc / Rostislav Hapl)

2 ♠

Kdo ví
(Jan ulc / Jan ulc)

2 ❧

Labu´
(Vítkovo kvarteto / Vítkovo kvarteto)

Stará parta (1993, 10.)

♠

Pizza gril
(Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek)
Praºský démon
(Rostislav Hapl / Rostislav Hapl)

2 ♠

P°íºivník
(Jan ulc / Jan ulc)

2 ❧

Ranec
(Jan ulc / Jan ulc)

♠

✦ AIDS

Z Budíkova do Národního (1987, 2.)

✷ Stará parta (1993, 2.)

Sv¥t má sv·j °ád
v n¥m jsou
dny první...
i poslední
Alibaba m¥l sv·j Kingston
v²ude kolem jeho reggae zní
z·stalo tu po n¥m místo

✦ Bigbítové dun¥ní

Bu¤ sbohem Jalto
v Embassy je odzvon¥no
sv¥tni£ky lásky
v²echny uº mají zav°eno

✷ : jsem jak kus ledu Boºeno

Doba ta z·stává stejná
jen se trochu m¥ní lidi v ní
rychle zapomínám jména

Sv¥t má sv·j °ád
v n¥m jsou
dny první...
i poslední

Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek

: Lou£ím se Báro
✷ : Bu¤ sbohem Má¬o
má² sm·lu i ty Boºeno
i p°es tv·j úsm¥v
: jsem jak kus ledu Ma°eno

Alibaba m¥l sv·j Kingston
v²ude kolem jeho reggae zní
z·stalo tu po n¥m místo
Sv¥t má sv·j °ád
v n¥m jsou
dny první...
i poslední

Móda je bi£
(Petr Mrázek / Petr Mrázek)

Soudruºka ºena
(Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek)

Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek

Rostislav Hapl / Rostislav Hapl
Z Budíkova do Národního (1987, 8.)

✷✎
✎
✷✍
✍

✷ Stará parta (1993, 7.)
Mý první údery
akordy mýho táty
o pár let pozd¥ji
repráky ²¬·ry dráty
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❬ ②❪

Pak koule ze zp¥vu
za nudný referáty
v elektrozásob¥
zji²´uji velké ztráty
Bigbeatový dun¥ní
není ºádné um¥ní
: bigbeatový dun¥ní

✷ : bigbeatový dun¥ní 2x
: 2x

✷ : není ºádné um¥ní
Pr·b¥ºn¥ potom snad
um¥lec lidový
má dráha skon£ila
v SK bigbítový
Na zkou²kách ba²tíme
okurky zkva²ený
máma mi °íkala
uº to má² se£tený
Bigbeatový dun¥ní
není ºádné um¥ní
bigbeatový dun¥ní 2x
není ºádné um¥ní
2x

✦ Diskotéka

Rostislav Hapl / Rostislav Hapl
Z Budíkova do Národního (1987, 12.)

✷ Stará parta (1993, 11.)
Chodí po bulváru
chce uº n¥kam zajít
o£ka lehce ubulený
Náladu má kru²nou
dneska totiº vylít
od svý holky vyvolený
Hodil po ní n¥ºn¥
dvakrát svojí patkou
ona tvá°e zkabon¥ný
Vid¥la ho totiº
jak tancoval s Jitkou
v diskotéce pohrouºený
Je to disko diskotéka
králové diskoték
veksl mar²ál
Je to disko diskotéka
tak naho¤ patku
a m·ºe² jít dál

sbalím Jitku bude to mít
: Jitka ezní£ková

✷ : Eva ezní£ková

bude moje stará
ta p°ec diskem dovede ºít

✷✍
✍
✷✎
✎

Tak jí vyznal lásku
pozval na kofolu
p°i tane£ku rozplouºeným
A tak te¤ka spolu
plácají mrkvema
aº maj kecky propocený
Je to disko diskotéka
králové diskoték
veksl mar²ál
Je to disko diskotéka
tak naho¤ patku
a m·ºe² jít dál
2x

✦ Johana nohama

Jan ulc / Rostislav Hapl
Z Budíkova do Národního (1987, 9.)

✷ Stará parta (1993, 5.)
Mladá a chudobná
chu´ zmrzlin a pach kin
pak jen pár pus
v ²estnáct narozenin
Poprvé s láskou
podivný tu²ení
podruhý nechtíc
po ºidli barový
Tvý nohy v mým loºi
pak si se mnou hrej
tvý zlatý parohy
uº dávno ²ediv¥j
Mla¤ou£ká hol£i£ka
a starý gentleman
st°ídání na stráºi
on chce mít ob týden
Dáma jak zku²ená
víno a parfém
kostky jsou vrºeny
vºdy s podve£erem

2x

Tvý nohy v mým loºi
pak si se mnou hrej
tvý zlatý parohy
uº dávno ²ediv¥j

Kdyº je Mon£a mínus
nep·jdu s ní znova

Chlápek a mokasíny
ºivotn¥ zku²ený
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✷✍
✍

✦ Labu´

prachama chrastí
holky k zblázn¥ní

Vítkovo kvarteto / Vítkovo kvarteto

Ty ºenská blázen
s vilou a Fiatem
my ho²i chudobný
uº okem nemrknem

Stará parta (1993, 6.)
Ani labu´
ani l·na
oblaky neo°e
jen to bílá kaple stojí
na vysokej ho°e

Tvý nohy v mým loºi
pak si se mnou hrej
tvý zlatý parohy
uº dávno ²ediv¥j
2x

Na tu horu za svítání
dívka putovala
na práh klekla
ruce spjala
ho°ce zaplakala

✦ Kdo ví

Jan ulc / Jan ulc

✷

Z Budíkova do Národního (1987, 3.)
Stará parta (1993, 3.)

: Kdo ví 2x
jak dopadne mé snaºení
chci mít sv·j byt
a piáno nalad¥ný

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Kdo ví 2x
jak dopadne mé snaºení
kdo ví 2x
jak sehnat cimru k bydlení
: Mám sny ne byt
Mám sny byt ne
m¥ krkem leze podnájem
a bytná na m¥ je£í
ºe vypadnout m·ºu je²t¥ ten den
✷:

Pro£ jsem cht¥l bigbít v Praze hrát
pro£ uº mám v²eho akorát
pro£ já mám tenhle d¥snej pech
proto
Kdo ví 2x
jak dopadne mé snaºení
kdo ví 2x
jak sehnat cimru k bydlení
A m·ºe bejt i vlhká
jen kdyº ou°ad papír s beranem ti dá
a v ní si hrát svý áky
vo ni£em jiným se mi nezdá
Pro£ jsem cht¥l bigbít v Praze hrát
pro£ uº mám v²eho akorát
pro£ já mám tenhle d¥snej pech
proto
protoºe bigbít je fajn

Pro m¥ ach dív£ina krásná
pro m¥ se nesouºí
dej jí panno
hv¥zdo jasná
po kom ona touºí

✦ Praºský démon

Rostislav Hapl / Rostislav Hapl

✷
✷✍
✍

Z Budíkova do Národního (1987, 4.)
Stará parta (1993, 8.)

Kam jde ten blázen
s tím £erným futrálem
chodí tu kolem
je lehce uhlazen
Vºdy kaºdý úterý
p°ed plotem postojí
pak na zahrádce
ke° ubohý
Není to Verdi
ne Stradivari
ne Paganiny
jen ¬ákej bigbít
P°ichází z Male²ic
z tý £tvrti pochybný
na moji zahrádku
nedbá nic
Je to on 2x
praºskej démon ten démon
je to on 2x
ten démon
4x

✦ P°íºivník

Jan ulc / Jan ulc

✷
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Z Budíkova do Národního (1987, 1.)
Stará parta (1993, 1.)

Povídá mi máma
ºe uº bych m¥l n¥£ím být
jó být
ºe uº mi táhne na t°icet
a chce mít taky klid
jó klid

a proto
Mámo mámo
nejsem p°íºivník
mámo mámo
budu hudebník
4x

Povídá mi hochu
zkus to jako ú°edník
to dík
celý den za stolem
a z uzáv¥rek v pravém oku tik
to dík
Nebo zeliná°em
vyd¥lá² si na barák
: jó ták
nechat se zav°ít pro pár deka
líp mohla bys m¥ znát

✷ : to né

Nebo t°eba hochu
: °íká zkus být myslivcem

✷ : °íká zkus být t°eba myslivcem

k Medvídk·m daleko
a p°itom v lese stra²it s krmelcem
: to ví²
✷ : to né
a proto

✦ Soudruºka ºena
Ji°í R·ºek / Ji°í R·ºek

Soudruºka ºena (1989, 1.)

✷②
②
✷✍
✍
✷✎
✎

✷ : °íká zkus to jako u£itel

: to tak
p°ed sebou bandu ni£em·
a za zadkem °editel
to né
Co si s tebou po£nu
zkus se aspo¬ oºenit
: v²ak ví²
já neznám ºádnou co by um¥la
tak gulá² uva°it jak ty
moje mámo
Líbí se mi mámo
jenom doma za pecí
: to ví²
nem·ºe² p°ece v²emu v¥°it
zkus bejt trochu nad v¥cí
jak já
Nev¥° ºe m¥ zav°ou
jen proto ºe mám t¥ rád
a kdyby nejh·°
m·ºu zase za£ít n¥co studovat
: jak d°ív

✷ : nebo podnikat nebo co

Um¥ní taje
které jsou známy
které si váºí
ostatní dámy
Nebo´ ví nap°ed
kdo jakou cenu
dostane p°í²t¥
znáte tu ºenu?
Dáma tak vzácná
jedin¥ být m·ºe
soudruºka ºena
významného muºe
2x

Mámo mámo
nejsem p°íºivník
mámo mámo
budu hudebník
2x
Nebo t°eba hochu
: zkus to jako u£itel

Kdo je ta dáma
plná intelektu
která rty smá£í
ve skleni£ce sektu

✷✍
✍
✷②

✷②

✷②

Kdo je ta dáma
p°evelice bystrá
co prý má slovo
taky u ministra
Z Peru má ²aty
a ²ál z Argentíny
z Pa°íºe koºich
hedvábí z íny
Která vºdy tu²í
v kultu°e zm¥nu
nebo´ zná pramen
znáte tu ºenu?
Dáma tak vzácná
jedin¥ být m·ºe
soudruºka ºena
významného muºe
2x
Kdo je ta dáma
co k cíli chvátá
jíº neposta£í
míti laureáta

✷✎
✎

Která uº hn¥te
zase £erstvé t¥sto
aby mu cenu
dalo i m¥sto
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Roll Over Beethoven

Která zná dob°e

(Chuck Berry / Chuck Berry)

um¥ní cenu
kdopak by neznal

Rozdvojka, £ást I. a II.

vzácnou tu ºenu?

(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka)

No to by £lov¥k

Stereotyp

zrovna vylít z k·ºe

(Zikkurat / Zikkurat)

soudruºka ºena
Submission

významného muºe

(- / -)

2x

WC £istící s·l
(Zikkurat / Zikkurat)

Zikkurat

What's Your Game
(Ramones / Ramones)

26 písní

Zkaºenej zub
(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka, Vilém ok)

Anarchy in the UK

✦ Autobus

(Sex Pistols / Sex Pistols)
Autobus

2

❧

(Ji°í K°ivka / Vilém ok)

Ji°í K°ivka / Vilém ok

Backbiter
(The Ruts / The Ruts)

✷

Disco 2000
(Ji°í K°ivka / Ji°í K°ivka)

Zikkurat (1979 - 1980, 1.)
Zikkurat 1979-82 (1979 - 1982, 1.)

Lidi jako my 5x
v²ichni £ekají 2x

Don't München It

na stanici

(The Pirates / The Pirates)

v²ichni £ekají

Filosof

na stanici

(Ji°í K°ivka / Vilém ok)

autobusu

Glad to see you go
Lidi jako my

(Ramones / Ramones)

v²ichni £ekají
H-Eyes

na stanici

(The Ruts / The Ruts)

autobusu

Chuligánská vzpoura

Jedna

(Ji°í K°ivka / Vilém ok)

dva

Jez hodn¥ banán

t°i

(Vilém ok / Vilém ok)

£ty°i
p¥t

Johnny Be Good
(Chuck Berry / Chuck Berry)
Jsi mimo

Hodn¥ málo?
2

♠

hodn¥

(Ji°í K°ivka / Tomá² Havrda)
Ple²atej chlap nadává

Kiss me deadly

zatracená doprava

(Generation X / Generation X)
Krysa°
(Ji°í K°ivka / Mikolá² Chadima)

2x
2

♠

Lidi jako my
v²ichni £ekají

Mongoloid
(Devo / Devo)
Na Václavským Václaváku
(Ji°í K°ivka / Vilém ok)
New rose

Na stanici
autobusu
4x
Na stanici...

(The Damned / The Damned)
No feelings
(Sex Pistols / Sex Pistols)
Pretty vacant

: Lidi jako my
v²ichni £ekají
na stanici
autobusu

(Sex Pistols / Sex Pistols)
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2

♠

Jedna
dva
t°i
£ty°i
p¥t

V kanále jsem cht¥l lovit krysy
v kanále bych cht¥l lovit krysy 4x
jenºe uº to není jako kdysi 2x
Krys jsou te¤ v kanálech celý hejna
proto je to práce velmi nebezpe£ná

Málo hodn¥ 2x

Sta£í ²patn¥ ²lápnout
a uº se v b°e£ce válí²
2x

Ple²atý pán nadává
lidi to je doprava
2x
to je doprava
Lidi £ekají
na stanici autobusu
mám doma dobrou
pe£enou husu

❬✷②❪

Davu hladových krys
hostinu p°ipraví²
V kanále jsem cht¥l lovit krysy
jenºe uº to není jako kdysi
2x

✦ Jsi mimo

✦ WC £istící s·l

Ji°í K°ivka / Tomá² Havrda
Zikkurat (1979 - 1980, 4.)

Zikkurat / Zikkurat

Zikkurat (1979 - 1980, 3.)

✷ Zikkurat 1979-82 (1979 - 1982, 4.)

✷ Zikkurat 1979-82 (1979 - 1982, 3.)

Ztratil jsi inspiraci
a se² po paty hlavou dol·
vzp°í£enej mezi dnem a víkem

WC £istící s·l
rozpou²tí ²pínu
vodní kámen
rez a mo£ový kámen

P°esýpací barel vazelíny
se zava°eným uzáv¥rem
Kde jsou ty £asy
kdy jsi se koupal
v karburátoru jejího mozku
ale ten se vypa°il
a ty se² tu sám
V p°esýpacím barelu
se zava°eným uzáv¥rem
Gumáci ti ven nepom·ºou
a ti tady okolo jsou samí gumáci
A ty se modlí²
kdy uº kone£n¥ pukne
pod údery tvý zkamen¥lý hlavy
P°esýpací barel vazelíny
se zava°eným uzáv¥rem
A ty se kone£n¥
bude² moct nadechnout
£erstvýho smradu
pálící se gumy

✦ Krysa°
Ji°í K°ivka / Mikolá² Chadima
Zikkurat (1979 - 1980, 2.)

✷ Zikkurat 1979-82 (1979 - 1982, 2.)

Odstra¬uje nep°íjemný pach
z ovzdu²í
odstra¬uje usazeniny
i pod hladinou vodního uzáv¥ru
Vitana va°í za vás
Pouºívejte WC £istící s·l
preventivn¥ v men²ím mnoºství
Nepoºivatelné
²kodí zdraví
chra¬te p°ed d¥tmi
nepouºívejte na smaltované p°edm¥ty
U záchodových míst a pisoár·
ovlh£íme vnit°ní st¥ny
a v£etn¥ vodní hladiny
posypeme WC £istící s·l
a ponecháme p°in¥°en¥ dlouhou dobu
ú£inkovat 6x
Pokud je mísa
zne£i²t¥na v¥t²ím mnoºstvím
usazeného kamene
necháme WC £istící s·l
p·sobit p°es noc 4x
potom dob°e opláchneme vodou
P°ípravek nesmí p°ijít
do styku s pokoºkou
p°i ru£ním £i²t¥ní
chra¬te ruce gumovými rukavicemi
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Pot°ísn¥nou pokoºku
ihned d·kladn¥ umyjte
Obsah t°i sta gram·...
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Kapely a nahrávky

Babalet
Betonová zahrada
Betula Pendula
Bez ladu a skladu
Brumerová Prouza
Franta Jetel
Hrab¥ X
Hudba Praha
Joná² Hv¥zda
Krásné nové stroje
ahká múza
Laura a její tyg°i
Loºisko
Masomlejn
M¬ága a ¤orp
Modulace
Morální tyfus
N¥co, co hýbe u²ima
Oceán
O²klid
Panika
Piecka ÄË
Poker GH
Pro slepi£í kvo£
Rádio
Ratataplán
Rozmazané d¥ti
STP
Vltava
Z kopce
Za co?
ZOO

Babalet
1984 - 1997

✦

Praha

Hudba 85
1984 - 1986 / 2005
Reggae jako hra
1986
Zelená / Rasta rock
1986
Babalet & Ale² Drvota Live
1987 / 1994
No War / Imagine
1990
Babalet
1990

❧❝
☛
❙
❧
❙
❧

✦

Hudba 85

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005
Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
2. Gamelani jdou
3. Mrtvý ºert
4. Divný Babylón

✦

3:21
4:14
3:28

11:03

Reggae jako hra

Bootleg | 1986
Nahráno: live 1986.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1986.
Ale² Drvota  voc
Karel Babuljak  ks
Ji°í Charypar  g
Michal Ditrich  bg
Petr Kumandºas  ds
Karel Malík  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S tebou být
Zelenina
Princ Far I is my guru
Vincent Venera
Ken²o
V²echna místa, která mám tak rád
Dej mi víc lásky
Mrtvý ºert
ekni kam mí°í²

Zelená / Rasta rock

Singl | 1986

5:19
3:16
6:38
5:20
3:06
5:18
7:10
4:47
4:12

45:06

Nahráno: 1986.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1986.
Ale² Drvota  voc
Karel Babuljak  ks
Ji°í Charypar  g
Karel Malík  sax
Stanislav vadlena  bg
Petr Kumandºas  ds
1. Zelená
2. Rasta rock

✦

4:43
5:02

9:45

Babalet & Ale² Drvota Live

Album | 1987 / 1994

Nahráno:
✂ live 23. b°ezna 1987. Hradec Králové.
✂ live 20. listopadu 1987. Olomouc.
Vydáno:
(MC) - Che Music Production, 1994.
(CD) - Che Music Production, 1994.
Ale² Drvota  voc
Karel Babuljak  ks
Ji°í Charypar  g
Karel Malík  sax
Tomá² Svoboda  tp
Michal Ditrich  bg
Petr Kumandºas  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prolog
Cizinec
Badalazana
Posvátná zem¥ Nola
Expedice jinam
Karavana
Poselství od krále
Zpátky ke ko°en·m
S tebou být
Kita Kita Omola
Kingston
Rastaman v Praze
Zelená
Divný Babylón
Na Máchov¥ jeze°e
Co pro tebe mohu ud¥lat

✦

6:13
5:35
1:11
4:16
4:28
3:34
7:05
3:43
4:27
4:55
5:58
3:40
4:24
3:29
9:19
4:41

1:16:58

No War / Imagine

Singl | 1990
Nahráno: 1990. Praha, Horní M¥cholupy, studio
Audio-Kokpit.

475

Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno v rámci kompilace RM 010.

Vydáno:
(SP) - Panton, 1990.
Martin Tankwey  voc
Karel Babuljak  ks
Ji°í Charypar  g
Michal Ditrich  bg
Zden¥k Duro¬  ds
1. No War
2. Imagine

✦

4:28
4:41

9:09

Babalet

Album | 1990

Michal Lang  voc
Pavel Keller  g
Martin Luká²  bg
Radek Cempirek  ds
Vladimír Adamíra  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nahráno: 1990. Praha, studio Panton.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1990.

Betula Pendula

Martin Tankwey  voc
Karel Babuljak  ks
Ji°í Charypar  g, voc (10)
Václav Ko°án  g
Michal Ditrich  bg
Lubo² Hnát  ds
Franti²ek Ku£era  tp (3,10)
Milada Ditrichová  per
Bourama Badji  voc (6-8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ethiopia
Amela
Liwa
Mandela
Ale²
Marty
Afrika
Babylon
African woman
Into the jungle

Betonová zahrada
1987 - 1990
♠

Demo
✦

Malta
Buldozery
Pi²i²vor
Jení£ek and spol...
Kosmický hlodavec
Ztráta identity
Varlamovo m¥sto
Podoby pavouka
Vivat Mjr. Chrchel

1985 - 2000

3:06
3:31
2:07
4:32
2:31
3:29
2:22
2:08
2:33

26:19

Vala²ské mezi°í£í

Minimální orchestr & Betula Pendula
Live
Tygr
Betula Pendula

☛
☛
❧
❧

1986
1986
1988
1990

Minimální orchestr & Betula
Pendula

✦

4:45
4:48
3:47
4:27
4:40
3:59
4:42
3:33
4:20
4:40

43:41

Haví°ov

Bootleg | 1986

Nahráno: live 1986.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1986.
Jan oltis  g, ks, voc
Vladimír Kud¥lka  ks
Petr Schönweitz  ds
Dalibor Py²  vln
1.
2.
3.
4.

1989

Minimal orchestr - Kompozice
Petrovi
Pravý opak
Tygr

✦

Demo

Live

Bootleg | 1986

Demo | 1989
Nahráno:
✂ (1-2). Ostrava, studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (1-2) live 25. kv¥tna 1989. Olomouc, U Klub.
✂ (3-6) live 7. ledna 1989. Ostrava. Nahráno
v rámci festivalu Rockfest.

Nahráno: live 1986.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1986.
Jan oltis  g, ks, voc
Vladimír Kud¥lka  ks
Franti²ek Nejedlý  g, g
Petr Schönweitz  ds
Dalibor Py²  vln
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19:22
2:33
4:26
6:20

32:41

1.
2.
3.
4.
5.

Teoréma
Punková nev¥sta
S octem a cibulí
Strach
Hosté

✦

3:29
4:04
4:29
3:31
3:24

18:57

☛ Live!
Udava£
▲ Live Bratislava
▲ Live Dolní Lhota
❧ Bez ladu a skladu
▲ Live Bratislava
❧ Horúce hlavy
✦

Tygr

1986
1987
1987
1988
1990
1991
1991

20 rok· CH.V.M.

Album, kompilace | 1980 - 1990 / 2000

Album | 1988
Nahráno: 1988.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1988. Vydáno v rámci edice
Rock debut 3.

Nahráno: 1980 - 1990. P°ikládáno voln¥ ke vstupence na koncert 20 rok· skupiny CH.V.M.
Jedná se o výb¥r z nahrávek z let (2-5) 1983 1990, (6-8) 1980, (9-14) 1986, (15-20) 1984, (2123) 1983 a (24) 1981.

Jan oltis  g, tb, ks, cit (2), voc
Franti²ek Nejedlý  g
Vladimír Kud¥lka  ks
Dalibor Py²  vln

12. Referát
13. Dubá£ik
14. Rýchly zásah

1.
2.
3.
4.

Tygr
Cesta
Návrat
Teoréma

✦

4:39
2:07
3:43
3:09

13:38

Nahráno: srpen 1990. Vala²ské Mezi°í£í.
Vydáno:
(MC) - Indies Records, 1994. Vydání obsahuje
je²t¥ dal²ích 11 písní nahraných v zá°í 1994.
Jan oltis  g, ks, voc
Vladimír Kud¥lka  ks

6.
7.
8.
9.

Smutná píse¬
Kresba
Vzpomínka
Ver²e
Student·m z nám¥stí Nebeského
míru
Lo¤ky z b°ezové k·ry
Robinsonu Jeersovi
Ve jménu lidskosti
Kámen

Bez ladu a skladu
1985 - 1997

❧❝ 20 rok· CH.V.M.
▲ Live Bratislava
▲ Live Bratislava
▲ Live Tren£ín
▲ Live Tren£ín

Live Bratislava

Live | 1986

Nahráno: live 17. b°ezna 1986. Bratislava, tudentský domov Mladá garda.

Betula Pendula

Album | 1990

1.
2.
3.
4.
5.

✦

2:30
3:27
2:43

8:40

5:26
3:56
3:42
4:07
3:19
8:15
4:52
5:58
2:00

41:35

Tren£ín

1980 - 1990 / 2000
1986
1986
1986
1986

Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referát
Dubá£ik
Rýchly zásah
Na sala²i
Masy
Udava£
Epileptik sa pridá

✦

2:33
3:39
3:05
2:40
3:43
3:19
6:40

25:39

Live Bratislava

Live | 1986

Nahráno: live 1986. Bratislava, tudentský domov Mladá garda.
Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax
1.
2.
3.
4.
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Referát
Na sala²i
Choroba
Netvr¤te

2:44
2:03
3:26
2:04

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reprezentant
Hlas ©udu
Masy
Lebo
Ach jaj, boºe, ludia moji
túdio Jezerka

✦

2:56
2:45
3:26
2:04
2:51
2:12

26:31

Live Tren£ín

Live | 1986

Nahráno: live 1986. Tren£ín.
Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Epileptik sa pridá
Óda na lásku
Masy
Udava£
Rýchly zásah
Lebo
Udava£

✦

6:11
2:32
3:42
3:12
3:23
2:29
3:15

24:44

Live Tren£ín

Nahráno: live 1986. Tren£ín, klub Lú£.
Vydáno:
(*MC) - Fukkavica Records, 1986. Vydáno
spole£n¥ s nahrávkou skupiny DKP.
Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax
Referát
Dubá£ik
túdio Jezerka
Bez 24
Na sala²i
Choroba
Netvr¤te

✦

Live!

Bootleg | 1986

Nahráno: live 1986.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1986.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Úvod
Referát
Na sala²i
Choroba
Rýchly zásah
Udava£
túdio Jezerka
Poistenie mládeºe
Na²e mesto
Hlas ©udu
Netvr¤te
Ach jaj, boºe, ludia moji
Sociologický prieskum
Mám nízky prechodový
mozgu
Masy
Instrumental
Udava£
Pneumatický buchar
Sestra Klára

✦

odpor

0:29
2:40
2:19
3:39
2:51
2:46
2:05
2:05
2:16
3:13
2:08
3:05
4:58
2:43
3:54
1:53
2:37
1:36
2:47

50:04

Udava£

Ostatní | 1987

Nahráno: 1987. Amatérský videoklip.

Live | 1986

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax

Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax
1. Udava£

✦
2:51
3:40
2:40
3:53
2:57
3:18
2:28

21:47

2:29

2:29

Live Bratislava

Live | 1987

Nahráno: live 26. °íjna 1987. Bratislava. Nahráno
v rámci festivalu ertovo kolo.
Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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An£a krá£a auto £í
Postavme sa na hlavu
Arab Muhamad Abdul Ali
Ve£erní£ek
Pí²te v²etci modrým perom
Papuánci

1:48
2:10
2:47
2:38
3:38
0:54

13:55

✦ Live Dolní Lhota

Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds

Live | 1988

Nahráno: live 9. £ervence 1988. Dolní Lhota.
Michal Ka²£ák  voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds
Rastislav Kubica  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

An£a krá£a auto £í
Postavme sa na hlavu
Ach jaj, boºe, ludia moji
Arab Muhamad Abdul Ali
Pí²te v²etci modrým perom
Sociologický prieskum
Papuánci

2:08
1:54
1:50
2:13
3:14
4:08
2:20

17:47

✦ Bez ladu a skladu
Album | 1990

Michal Ka²£ák  ks, per, voc
Rastislav Kubica  sax, per, voc
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg, vlc
Richard Rybní£ek  ds
Génový inºinier
Odtnite mu hlavu
Pí²te v²etci modrým perom
Netvr¤te
Arab Muhamad Abdul Ali
Sociologický prieskum
Udava£
Pri²iel k nám lm z USA
ierna huba
Ruky visia
Masy
Ach jaj, boºe, ludia moji
Ponorková nemoc
Xmetov

4:08
2:42
3:44
1:54
2:25
4:47
2:30
4:11
2:49
2:07
3:42
2:38
2:48
2:36

43:01

✦ Live Bratislava

3:19
2:24
2:18
2:15
3:47
1:59
2:18
2:35
1:16

22:11

✦ Horúce hlavy
Album | 1991

Nahráno: 1991. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(LP) - Opus, 1991.
(MC) - Opus, 1991.
(CD) - Opus, 1991.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Horúce hlavy
An£a krá£a auto £í
Buldozér
Postavme sa na hlavu
Cely svä´ bude plný pohody - ²ípky
do vody
Prajem si aby si aj krysy dolu v prízemí utkaly z hodvábu hojdaciu sie´
Pavúk
Kozmonauti
Anaerobicus communis
O
Kaºdý kydá
Excentrické diev£a
Hore bez

2:10
1:56
3:12
4:17
5:13
3:26
4:39
3:13
4:16
2:31
2:13
2:00
2:43

41:49

Brumerová Prouza

♠

Live | 1991

1986 - 1989

Frýdek-Místek

Demo

✦ Demo

Demo | 1987

Nahráno: live 1991. Bratislava, kulturní st°edisko Vajnorská.
Michal Ka²£ák  ks, per, voc
Rastislav Kubica  sax, per, voc

ierna huba
Postavme sa na hlavu
Ach jaj, boºe, ludia moji
Arab Muhamad Abdul Ali
Pí²te v²etci modrým perom
Ruky visia
Ponorková nemoc
Odtnite mu hlavu
Sociologický prieskum

Michal Ka²£ák  ks, per, voc
Rastislav Kubica  sax, per, voc
Peter Kohout  sax, sb
Martin Be¤at²  g
Peter Ka²£ák  bg
Richard Rybní£ek  ds

Nahráno: 1989. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(LP) - Opus, 1990.
(MC) - Opus, 1990.
(CD) - Opus, 1994.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nahráno: 24. - 25. °íjna 1987. ivotice.
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1987

Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1989. Vydáno
v rámci kompilace RM 005.
Dana Luká²ová  voc, ks, koo
Vladimír Fran¥k  g
Du²an Hel²týn  g
Bronislav Svoboda  bg, voc, bal
Michal Lang  ds, voc
Josef  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Posvícení
Mozaika
Honorace
Klára
St°epy
Sen moderního um¥lce
Souvislosti

Franta Jetel

▲♠

1986 - 1993
Live
Demo

✦ Live

8:50
5:40
3:34
3:36
1:57
3:28
3:35

30:40

Brno
1987
?

Nahráno: live 1987 - 1989.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Intrumentální
A.I.D.S.
Hroba°
Desítka Starobrno
Pracovní proces
Nechci na cirkulárku
Helmut a Hylda
Tuzex
D¥va punkova
Lesí£ek  píse¬ nep°íli² studeného
hocha
7 lump·
Píse¬ mam¥nce
Jedu autem do Prahy
Metal orgie
la Nanynka do zelí
Jedu autem do Prahy

2:24
3:16
3:34
3:01
3:46
2:18
2:48
4:34
3:06
2:27
4:07
4:49
2:08
1:38
3:20
2:22

49:38

✦ Demo

Jak jsem naloºil se svou ºenou
Tuzex
Helmut a Hylda
Pracovní proces
Píse¬ mam¥nce
Hroba°
Lesí£ek  píse¬ nep°íli² studeného
hocha
as kosení
eny bez vlas·
7 lump·
Metal orgie
Parohá£
Nechci na cirkulárku
Karel je zlej

Nahráno: ?. Brno, soukromé studio.
4:40
3:54

2:08
3:02
2:52
3:59
5:10
3:48
2:39
2:59
3:21
3:46
1:35
3:38
3:45
2:01

53:17

Hrab¥ X
Demo

✦ Demo

1988

Demo | 1988

Nahráno: £erven 1988. Haví°ov.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1988. Vydáno v
rámci kompilace RM 008.
Radka Po²tulková  voc
Pavel Kupka  g
Dalibor Vida  bg
Petr Klement  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Málo m¥ zná²
Psycho
Kámen
Fortuna
Koloto£
Z·sta¬
Tokio
Kterýkoliv
Odstín modré barvy
Pomalá závra´
Prérie
Ve skladi²ti loutek
Odrazy

Hudba Praha
1984 - *

Demo | ?

1. Píse¬ mam¥nce
2. A.I.D.S.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

♠

Live | 1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

▲❧❝
▲▲
♠❧❧

480

Live Brno
Hudba 85
Live Ústí nad Labem
Live Praha
Hudba Praha
Hudba Praha
Maelström

3:45
2:39
3:21
4:06
2:40
4:17
3:45
0:47
6:50
4:39
2:55
3:49
2:52

46:25

Praha
1984
1984 - 1986 / 2005
1988
1988
1988
1990
1993

✦ Live Brno
Live | 1984

Nahráno: live 16. listopadu 1984. Brno, klub U
Antoní£ka.
Vladimír Zatloukal  voc, g
Michal Ambroº  g
Jan Ivan Wünsch  bg
Libor Kubánek  ds
Tomá² Volák  ks
Markéta Vojt¥chová  sb
Alena Da¬ková  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hej ty
ábel
au amore
Náhlý srde£ní p°íb¥h
Infek£ní nemoci
Asi to s náma jde z kopce
Je divnej
Ne£ekej
N¥co si kleklo
asy zlý
Hele, hele!

3:18
3:07
4:04
3:22
5:35
5:04
3:20
5:01
3:07
3:46
3:51

43:35

✦ Hudba 85

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
17. Je divnej
18. Brejle
19. Ule´

3:49
4:10
4:00

11:59

✦ Live Ústí nad Labem
Live | 1988

Nahráno: live 20. ledna 1988. Ústí nad Labem.
Michal Ambroº  g, voc
Vladimír Zatloukal  g, voc
Eva Rudy²arová  ks
Jan Ivan Wünsch  bg, voc
Ludvík Kandl  ds
Karel Malík  sax, voc
Ond°ej Konrád  harm
Zdena Pi²t¥ková  sb
Alena Da¬ková  sb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hele, hele!
asy zlý
ábel
M·ry
Ty nejsi rád
Uº nás nezastaví
Sladce spí
Brejle
Ne£ekej
Je divnej
Je to zlý
Vzdálenosti
Zákon o zachování energie
A tak dál
Tak na co £ekáme
pinavý záda
Paralet
Dokole£ka
Infek£ní nemoci
Zákon o zachování energie

✦ Live Praha

3:42
3:40
3:27
3:10
2:14
5:00
4:13
3:31
5:34
3:32
3:44
1:57
3:27
5:21
4:39
4:42
4:16
2:59
6:45
3:22

1:19:15

Live | 1988

Nahráno: live 12. b°ezna 1988. Praha, klub Rubín.
Vladimír Zatloukal  voc, g
Michal Ambroº  voc, g
Jan Ivan Wünsch  bg
Ludvík Kandl  ds
Alena Da¬ková  sb
Zdena Pi²t¥ková  sb
Markéta Vojt¥chová  sb
Eva Rudy²arová  ks
Vít Malinovský  sax
Karel Malík  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

asy zlý
Blbost
Uº nás nezastaví
Se² akorát
Zákon o zachování energie
A tak dál
Vzdálenosti
Realita
N¥kde tu £eká past
V²echno je naopak
pinavý záda
Tak na co £ekáme
Paralet
Infek£ní nemoci
Brejle

✦ Hudba Praha
Album | 1988

Nahráno: 1988.
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3:39
4:19
4:53
2:08
3:15
5:12
2:03
3:58
3:51
2:49
4:46
4:26
4:13
6:33
3:31

59:36

Vydáno:
(MC) - Reex Records, 1993.
(CD) - Reex Records, 1993.

Vydáno:
(2EP) - Panton, 1988.
(MC) - Panton, 1988.

Michal Ambroº  g, voc
Vladimír Zatloukal  g
Bohumil Zatloukal  g
Karel Malík  sax, voc
Jarmila Koblicová  voc
Daniela Starhonová-elková  voc
Jan Ivan Wünsch  bg
Ludvík Kandl  ds

Michal Ambroº  g, voc
Vladimír Zatloukal  g
Tomá² Volák  ks
Vít Malinovský  sax
Karel Malík  sax
Markéta Vojt¥chová  voc
Zdena Pi²t¥ková  voc
Alena Da¬ková  voc
Jan Ivan Wünsch  bg, voc (7)
Ludvík Kandl  ds
1.
2.

Je divnej
M·ry

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

pinavý záda
Nech to tak
Tak na co £ekáme
Není £as
Zákon o zachování energie
Je to zlý
Brejle
Ne£ekej
A tak dál
Lunapark
V²echno je naopak

3:25
3:16
4:47
2:59
4:49
1:35
3:15
3:32
3:31
4:20
5:45
3:20
2:54

47:28

✦ Hudba Praha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Joná² Hv¥zda
♠

Demo | 1990

Nahráno: 1990.

Uº nás nezastaví
Ty nejsi rád
Jsou noci
Tak jak?
Blbost
Vzdálenosti
Dokole£ka
Já nejsem rád
Povolení
Zm¥na je ºivot

1988 - 1989

4:16
2:54
4:24
3:15
6:39
4:34
3:50
4:09
7:04
3:09
5:25
5:08

54:47

Vala²ské Mezi°í£í

Odnikud nikam

✦ Odnikud nikam

1988

Demo | 1988

Michal Ambroº  g, voc
Vladimír Zatloukal  g, voc
Jan Ivan Wünsch  bg, voc
Ludvík Kandl  ds
Karel Malík  sax, voc
Zdena Pi²t¥ková  sb
Alena Da¬ková  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V¥t²inu rán
Double Krchovský
Noci
Maelström
Povolení
Pokrok
Vlaky
Hospoda
Zkrat
Pal vocu¤
Máma táta
Pro£ jsi ho jed?

Nahráno: 1988. Vala²ské Mezi°í£í, Lidový d·m,
zku²ebna kapely M¬ága a ¤orp.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1988. Vydáno
v rámci kompilace RM 007 - Odnikud nikam.
4:56
2:06
4:01
3:54
4:35
1:53
2:36
4:17
6:04
4:47

39:09

✦ Maelström

Petr Fiala  voc, g, bg, ds, ks
Bidlo  g, bg, ks
Bar£a  ks
Ondra  ks
Emkánor  g
Luká² Filip  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Album | 1993

Nahráno: 23. - 28. ledna 1993. Praha, studio
Sono.

482

Ve 4 ráno
Na b¥lehrad!
Tak jako vítr
Myslel jsem si, ºe je to láska
Zrada
V p°ízemí na zemi
Slunce se plazí
Made in Valmez

3:06
2:26
2:10
1:54
2:04
3:17
2:53
2:10

20:00

✦ Palmovka EP

Krásné nové stroje
1982 - 1988, 1991 - *
Praha

❝
♠❧❧
✦ Hudba 85
Hudba 85
Four Tops
Palmovka EP

Album | 1987

Kutná Hora, Kolín,

1984 - 1986 / 2005
1987
1987

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
29. Duci buci
30. Cíchy
31. Náv²t¥va

3:15
3:06
2:10

8:31

✦ Four Tops
Nahráno: prosinec 1986. Studio Ji°ího Hradce.
Vydáno:
(*MC) - 1987. Vydáno na kompilaci Four Tops.
Stanislav Divi²  voc
Roman Kop°ivík  ks
Filip Ho°ánek  g
Zden¥k Klon  bg
Ivan Pavl·  ds
Jaroslav Kosina  tymp
Ji°í Kosina  sax
Jan tolba  sax
Adelaide
Dobro
Ne moc snadno
Studna
Palmovka
Markéta
Mletý
Maso
Rufíno
Zn¥lka

Stanislav Divi²  voc
Roman Kop°ivík  ks
Filip Ho°ánek  g
Zden¥k Klon  bg
Ivan Pavl·  ds
Jaroslav Kosina  tymp
Ji°í Kosina  sax
Jan tolba  tsax
Petr Háj  
1.
2.
3.
4.
5.

Markéta
Studna
Rufíno
Palmovka
Zn¥lka

ahká múza
1984 - 1990, 1990 - *

Demo | 1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nahráno: prosinec 1986. Studio Ji°ího Hradce.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1988. Vydáno v edici Rock debut 2.

♠❧
♠

Schizofónia
Nevinnos´
Tien bolesti

✦ Schizofónia

2:56
1:30
3:32
2:17
0:49

11:04

Bratislava

1988
1991
1992

Demo | 1988

Nahráno: live 1988.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.

3:03
2:25
5:01
1:42
2:33
3:14
7:29
2:59
3:32
0:49

32:47

Gudrun  voc
677  g
German H  bg
Peter  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

483

Schizofónia
Pä´ minút splínu
Prekro£i´ práh
Bastardie znamenie
Príli² dlhý £as
Príleºitos´
Rekviem plastických hláv

4:10
6:01
5:35
8:14
6:04
5:33
5:51

41:28

✦ Nevinnos´

Jana Amrichová  sb
Ilona Csáková  sb
Miroslava Zají£ková  sb

Album | 1991

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1991.
1.
2.
3.
4.
5.

Eclipse
Remembrance spilles the fury
Love is dancing in innity
Innocence
Chalice of bitterness (we drink to
bottom)
6. Continuos
7. Exces

2:44
5:20
5:11
6:30
7:41
3:56
4:25

35:47

✦ Tien bolesti
Demo | 1992

Nahráno: 1992.
Vydáno:
(LP) - Zoon Records, 1992.
(CD) - Zoon Records, 1992.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozarám na stenu
Hniloba
Slúºky
Koniec ruºového výkriku
Pád
Tie¬ bolesti
Trýze¬

4:00
6:27
6:24
7:08
6:19
5:02
5:16

40:36

Laura a její tyg°i

♠❧
▲❧
❧

1985 - *
Demo
ár trvá
Live Brno
Nebudeme
Síla v nás

✦ Demo

Most
1987
1988
1988
1990
1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karel ·cha  bg, voc
Bohumil Vitásek  g, voc
Ji°í Ryvola  g
Petr Svatoch  ds
Martin Po²ta  pzn, voc
Roman Pa²ek  sax, voc
Martin Mi²kovský  pzn, kzvon, sb
Zden¥k Sou£ek  sb

5:02
4:34
3:39
4:00
3:53
3:08

24:16

✦ ár trvá
Album | 1988

Nahráno: £ervenec 1987. Praha, studio Budíkov.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1988.
(MC) - Panton, 1988.
(CD) - Panton, 1990.
Karel ·cha  bg, voc
Martin Po²ta  pzn, voc
Jana Amrichová  voc
Ilona Csáková  voc
Miroslava Zají£ková  voc
Zden¥k Sou£ek  sb
Roman Pa²ek  sax, voc
Bohumil Vitásek  g, sb
Ji°í Ryvola  g
Martin Mi²kovský  pzn, kzvon, sb
Petr Svatoch  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ár trvá
Dokud budu
24 hodin ve sv¥t¥
Rádio
V£era jsem se potkal
Slovník cizích slov
Laura a její tyg°i
Nem·ºu bejt spokojenej
Procházím se podzemím
Ve m¥st¥
Mechanické piáno
Dr. Pitzinger
Bezcenná slova

✦ Live Brno

3:24
2:16
2:37
1:58
3:26
3:34
3:44
3:02
3:36
2:57
2:07
4:03
4:31

41:15

Live | 1988

Demo | 1987

Nahráno: 1987. Studio Ji°ího Hradce.

Bezcenná slova
Dr. Pitzinger
Nem·ºu bejt spokojenej
Slovník cizích slov
ár trvá
Ve m¥st¥

Nahráno: live 15. dubna 1988. Brno, klub Na
Musilce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

484

?
Nem·ºu bejt spokojenej
Slovník cizích slov
Hodina tane£ních
Ve m¥st¥
ár trvá
Na kopci

2:29
3:01
3:22
3:09
2:48
3:15
2:54

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Laura a její tyg°i
Moderní £lov¥k
V£era jsem se potkal
Z deni£ku Pepí£ka d·chodce
?
49 dní do jara
Mechanické piáno
Co jsme my
ena
Rádio
24 hodin ve sv¥t¥
Procházím se podzemím
Dokud budu
V jediné vte°in¥
Nebudeme
Dr. Pitzinger
Bezcenná slova
Nechám t¥ bejt
?
?
?
?

✦

4:52
3:30
3:39
2:02
3:15
3:20
2:16
2:07
2:19
1:50
2:43
3:46
2:08
2:26
3:32
4:07
5:50
2:39
1:30
1:37
2:17
7:25

1:30:08

Nebudeme

Album | 1990

Karel ·cha  bg, voc
Bohumil Vitásek  g, voc
Jana Amrichová  , sax, voc
Martin Po²ta  pzn, voc
Ilona Csáková  voc
Miroslav Saidl  g
Martin Mi²kovský  tp, per, sb
Milo² Vacík  kng, bng, tymp, per
Ivan Kru²ina  pzn
Ale² Kudela  sax, kl, sb
Roman Pa²ek  sax, sb
Petr Svatoch  ds, sb
Naslouchejte bubnu
Chlapci ºijí v o£ekávání
V jediné vte°in¥
Jakoby nic
Havaj
Pro pocit jistoty
Nebudeme
Na kopci
Amon Re - Lovci lebek
ekla mi máma
Jablko je vinno
Hodina tane£ních
Nenech je bejt
Ye Azania

5:09
2:45
1:49
2:12
2:39
3:51
3:30
2:37
6:17
2:07
2:39
2:55
2:32
3:06

44:08

Síla v nás

Album | 1992
Nahráno:
✂ (1,6-8,10,12,14) b°ezen 1992. Praha, studio
Mida.
✂ (2-5,9,11,13) duben - kv¥ten 1991. Praha,
studio Mozarteum.
Vydáno:
(LP) - Bonton, 1992.
(MC) - Bonton, 1992.
(CD) - Bonton, 1992.
Bohumil Vitásek  voc (7,12), g, harm (4)
Jana Amrichová  voc (5,11), sax
Martin Mi²kovský  voc (8,13), tp (8)
Martin Po²ta  voc (2,6,7,10,14), pzn
Ale² Kudela  voc (4), sax (5), kl (3,4,11)
Ilona Csáková  voc (1,3,5,9)
Karel ·cha  bg
Petr Svatoch  ds
Roman Pa²ek  sax
Ivan Myslikovjan  sax (1,6,12)
Marek Proke²  tp
Pavel Hrdli£ka  tp (14)
Ivan Kru²ina  pzn (4)
Miroslav Saidl  g (7,8,13)
Milo² Vacík  per (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(CD) - Supraphon, 1990.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

✦

Lidi se shromáºdí
Tak pravil v·dce
Z·stane² sám
Já a b·h
Dlouhá noc
Noci jsou dlouhý
Z·sta¬te se mnou
To se mi snad zdá
49 dní do jara
Kaºdej den, kaºdou noc
Ave Maria
Den za dnem
V²ichni m·ºem
Síla v nás

Loºisko
1987 - 1992
▲

Live Dasnice
Plze¬ ºije - Live in Dý²ina
´astné vábsko
Story of Loºisko
End of Loºisko

♠❝
♠
♠
♠

✦

3:19
3:28
4:09
2:47
2:56
3:05
1:59
3:22
2:31
2:38
3:56
3:30
3:16
2:29

43:25

Plze¬
1988
1988
?
1992
1992

Live Dasnice

Live | 1988
Nahráno: live 20. února 1988. Dasnice.
1. Dobrý den

485

3:14

2.
3.
4.
5.
6.

Pro peníze
Hledal jsem va²e jména
Obrázky abstraktní
Tatínek
My²

✦

3:02
2:47
5:37
3:25
1:32

19:37

Plze¬ ºije - Live in Dý²ina

Demo, kompilace | 1988

Nahráno: live 1988. Dý²ina. Jedná se o nekompletní záznam z festivalu s podtitulem Na podporu krajské odpadkové hudby. Nahrávka obsahuje i kompletní záznam skupiny Loºisko, vyskytující se ob£as samostatn¥ pod názvem LOuISKO lyve na pásu.
9. Dobrý den
10. Nespravedlnost nevinnosti na £eské
vesnici
11. To snad ne
12. Tisíce slov
13. Pár kyti£ek
14. Tatínek
15. Pro peníze
16. Lidi, stala ve vraºda
17. Obrázky abstraktní
18. N¥co podivného
19. Sanfrancisko

✦

Jind°ich Tolar  g, tp, voc
Michal Vondryska  g, voc
Ze²neka  g, voc
Martin Mat¥jovský  bg
Jaroslav Mat¥jovský  ds, plech
Petr Kohu²  ds, voc
Martan  tsax, voc
Ema Málková  asax, voc

3:01
1:49
2:54
2:53
4:53
3:48
1:58
4:50
5:08
4:10
3:10

38:34

´astné vábsko

Demo | ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

✦

Nahráno: live ?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dobrý den
Pro peníze
Tisíce slov
My²
Hledal jsem va²e jména
Pár kyti£ek
Staré domy
?
To snad ne
Obrázky abstraktní
Tatínek
Ty, co jsi p°i²el ze Slunce

✦

3:42
2:50
2:31
3:17
2:51
4:35
3:20
5:43
2:29
4:52
3:40
4:21

44:11

Story of Loºisko

Demo | 1992

Nahráno: 1987 - 1992. Výb¥r sestavený kapelou.
Vlastimil Pr·cha  rec, harm
Lucie Strejcová  ks, voc

Cairo
Dobrý den
Pro peníze
....
My²
Nespravedlnost
nevinnosti
£eské vesnici
Soul kitchen
Varuji t¥ lásko
Staré domy
Pro£ p°estali zpívat
Chce se ti pry£
Housky
Pár kyti£ek
Mami, tati
Tatínek
Koncem zá°í
Odcházím
Koleno
Tisíce slov
Hledal jsem va²e jména
Blues
Má² £as
Rádio
Konec cesty
Ty, co jsi p°i²el ze Slunce
Lama
Baby

na

4:09
2:04
2:51
2:18
1:20
1:36
2:54
4:44
3:03
2:34
5:14
1:56
4:46
3:29
1:56
5:42
4:04
3:40
2:46
3:19
5:23
4:26
2:58
2:18
5:15
2:14
3:11

1:30:10

End of Loºisko

Demo | 1992

Nahráno: 1987 - 1992. Výb¥r sestavený kapelou.
Vlastimil Pr·cha  rec, harm
Lucie Strejcová  ks, voc
Jind°ich Tolar  g, tp, voc
Ze²neka  g, voc
Michal Vondryska  g, voc
Martin Mat¥jovský  bg
Jaroslav Mat¥jovský  ds, plech
Petr Kohu²  ds, voc
Martan  tsax, voc
Ema Málková  asax, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

486

Baterky
Lopaty
Koleno
Hledal jsem va²e jména
P°ichází ráno
Lama
Housky

2:15
2:53
3:35
1:58
4:19
2:01
2:22

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

eridánové
Cairo
Rastarege
Dny koncem zá°í
Tak mi neser
Rádio
Pro£ p°estali zpívat
Eugenie
Konec cesty
Pár kyti£ek
To snad ne
Mami, tati
Lama

Masomlejn
1986 - 1994

Live Olomouc
Mikulá² 86
♠ Demo
▲ Rockfest 88
▲ Live Olomouc
♠ Záme£ek ivotice
♠ Pam¥ti ple²atýho kozla
♠ Ulán-Bator 1916
❧ Pam¥ti pratrpaslíka echa
▲

☛

✦

2:09
4:20
4:08
4:48
3:04
2:58
2:24
2:18
2:27
4:08
2:32
3:41
1:25

59:45

Haví°ov
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1992
1993

Live Olomouc

Live | 1986
Nahráno: live 6. prosince 1986. Olomouc, S-klub.
Martin Luká²  g, voc
Dana Kalousová  voc
Ji°í Prok²  bg
Michal Lang  ds
Ji°í Tibitanzl  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nemohoucí
Skandál
Josef, vydrº!
Smaragd
Magna charta libertatum
Skvrnitá hyena
Milioná°ská
P°echozená ch°ipka
Robabur La Faro
Lep²í ruka zdráva
Gorylí
Lisovaná hlava

✦

Mikulá² 86

Bootleg | 1987
Nahráno:

3:52
1:38
2:09
2:35
2:35
1:25
2:21
4:57
2:53
2:42
1:41
1:39

30:27

✂ (1-4,7-12) live 6. prosince 1986. Olomouc, Sklub.
✂ (5-6,24) live 11. aº 12. dubna 1987. Bratislava.
✂ (13-23,25) live 19. £ervna 1987. Vala²ské Mezi°í£í. Nahráno v rámci festivalu Vala²ský ²palí£ek.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987.

Martin Luká²  voc, g
Dana Kalousová  voc
Ji°í Prok²  bg
Michal Lang  ds
Ji°í Tibitanzl  sax, kl, 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nemohoucí
Skandál
Josef, vydrº!
Smaragd
Magna charta libertatum
Skvrnitá hyena
Milioná°ská
P°echozená ch°ipka
Robabur La Faro
Lep²í ruka zdráva
Gorylí
Lisovaná hlava
Overtura
piónská
Ve dne, ve£er, k ránu, jednej podle
plánu
Delegace z vesmíru
Drsní milí kluci
Perspektivn¥ v Argentin¥
Skandál
Informace
Nemohoucí
Milioná°ská
Gulá²ová
Za Andy Warholem
Magna charta libertatum

✦

3:53
1:24
1:57
2:28
1:49
1:19
2:13
4:34
2:39
2:28
1:23
3:55
1:18
3:22
1:55
2:33
2:20
1:51
1:28
2:09
2:47
2:13
3:52
2:04
2:08

1:00:02

Demo

Demo | 1987
Nahráno: 1987.
Martin Luká²  g, voc
Dana Kalousová  voc
Ji°í Prok²  bg
Michal Lang  ds
Ji°í Tibitanzl  sax
1. piónská
2. Ve dne, ve£er, k ránu, jednej podle
plánu
3. Za Andy Warholem
4. P°echozená ch°ipka
5. Josef, vydrº!
6. Tak si tady vesele ºijem
7. Perspektivn¥ v Argentin¥

487

2:40
2:14
2:37
3:41
1:41
1:59
1:43

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Skandál
Skvrnitá hyena
Informace
Narcistní
Nemohoucí
Ka²tanová
Delegace z vesmíru
Gorylí
Gulá²ová
Drsní milí kluci

1:24
1:30
2:16
2:49
2:42
2:00
2:22
1:28
3:59
2:44

39:49

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

✦ Rockfest 88
Martin Luká²  g, koo, voc
Dana Luká²ová  koo, ks, voc
Ji°í Prok²  bg
Michal Lang  ds

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

0:30
2:44
0:57
1:54
1:50
2:32
2:43
1:28
5:50
1:46
2:15
1:32
2:09
2:11

30:21

✦ Live Olomouc
Live | 1988

Nahráno: live 4. prosince 1988. Olomouc, S-klub.
Martin Luká²  g, voc
Dana Kalousová  ks, koo, voc
Ji°í Prok²  bg
Michal Lang  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kozy paní prezidentky
Papalá²fáro
Mastodont
piónská
Song o koleni vrtaném
Major Chrchel aneb den aromatického d¥lost°electva
7. Skvrnitá hyena

1:44
3:09
5:14
1:57

39:59

Demo | 1989

Nahráno: live 1988. Praha. Nahráno v rámci festivalu Rockfest.

Úvod
Kozy paní prezidentky
Papalá²fáro
Mastodont
piónská
Song o koleni vrtaném
Major Chrchel aneb den aromatického d¥lost°electva
Skvrnitá hyena
Delegace z vesmíru
Perspektivn¥ v Argentin¥
Za Andy Warholem
Skandál
Ve dne, ve£er, k ránu, jednej podle
plánu
Tak si tady vesele ºijem

2:09
1:47
2:20
2:16
2:16
2:11

✦ Záme£ek ivotice

Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Delegace z vesmíru
Perspektivn¥ v Argentin¥
Za Andy Warholem
Smaragd
Skandál
Ve dne, ve£er, k ránu, jednej podle
plánu
Bu¤ na m¥ hodnej
Drsní milí kluci
Tak si tady vesele ºijem
Musica politika

3:06
1:01
2:01
2:02
2:35
2:40

Nahráno: 3. £ervence 1989. ivotice.
Martin Luká²  g, voc
Dana Kalousová  ks, voc
Ji°í Prok²  bg
Michal Lang  ds
1.
2.
3.
4.

Kozy paní prezidentky
Ich
Holky
Vzh·ru?

3:35
2:13
3:16
2:06

11:10

✦ Pam¥ti ple²atýho kozla
Demo | 1989

Nahráno: live 17. listopadu 1989. Ostrava, KM
Delta.
Martin Luká²  g, koo, voc
Dana Luká²ová  koo, ks, voc
Ji°í Prok²  bg
Michal Lang  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prolog
Kozy paní prezidentky
Vzh·ru?
Musica politika
Mastodont II
Koukni hochu z okna
Velkej ple²atej kozel II
Skvrnitá hyena
Papalá²fáro
Za Andy Warholem
Mastodont
Provolání
Josef, vydrº!
Major Chrchel aneb den aromatického d¥lost°electva
15. Velkej ple²atej kozel

1:31
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2:17
4:21
2:33
2:15
3:40
3:32
3:45
1:53
1:53
3:35
2:26
4:45
2:34
2:29
3:04

45:02

✦

M¬ága a ¤orp

Ulán-Bator 1916

Demo | 1992

▲♠
▲❧
❧❧

Nahráno: live 1992. Praha, klub Na Chmelnici.
Martin Luká²  g, voc
Michal Koval  bg
Vladimír Pecha  ds
Ji°í Tibitanzl  sax
Karlos  sax
1.

Schody do nebe

3:32

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

piónská
Jsem dobrá partie
Blbej sen
Bu¤ na m¥ hodnej
?
Servírka
Americké brýle
Cht¥l bych
3+1

3:42
3:34
4:43
2:23
3:13
4:43
3:38
4:07
3:31

11.
12.
13.
14.
15.

éf
Zahni mi milá
Sn¥hurka
Narcistní
Kozy paní prezidentky

✦

3:22
2:48
3:42
2:25
4:09

53:32

✦

1987
1988
1989
1989
1990
1992

Live Oskava

Petr Fiala  voc, g
Radek Odstr£il  bg, voc
Karel Miku²  ds
Ivo Chmela°  vln
Luká² Filip  sax, voc
J. Sernický  sax
1.
2.
3.
4.

Denitivn¥
Obraz pro výstavu ko£ek
Kdo je pro
V²ak jednou budu taky mladý!

✦

2:27
2:21
0:51
3:53

9:32

Odnikud nikam

Demo | 1988

Nahráno: 1988. ivotice.
Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1988. Vydáno v rámci kompilace RM 007 - Odnikud nikam.

Nahráno: 1993.
Vydáno:
(MC) - Bengal Records, 1993.
(CD) - Bengal Records, 1993.
Martin Luká²  g, voc
Michal Koval  bg
Vladimír Pecha  ds
Ji°í Tibitanzl  sax

12. éf
13. Rabbí rap

Live Oskava
Odnikud nikam
Live Tova£ov
Výhledov¥
Made in Valmez
Furt rovn¥

Nahráno: live 27. £ervna 1987. Oskava.

Pam¥ti pratrpaslíka echa

echové, echové
Informace
3+1
Cht¥l bych
Drsní milí kluci
Americké brýle
Koukni hochu z okna
Blbej sen
Holky
Bu¤ na m¥ hodnej
Doma

Vala²ské Mezi°í£í

Live | 1987

Album | 1993

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1987 - *

3:57
2:41
3:22
3:57
3:00
3:14
2:37
4:09
3:18
2:02
3:40
3:15
0:53

40:05

Petr Fiala  voc, g
Ivo Chmela°  voc, g, vln
Martin Knor  g
Radek Odstr£il  bg, harm, voc
Karel Miku²  ds, voc
Luká² Filip  sax, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Mizerný den
Ne, te¤ ne
Byl jsem na procházce
Klec v kleci
Svoboda
Co tady je²t¥ d¥lám
Výhledov¥
Hodinový hotel
V²ak jednou budu taky mladý!
Vzdejte se - nic se vám nestane
A ty tam
Nebezpe£ný cestovatel
Nuda
Plameny
Hrejte si kde chcete...

3:26
3:09
2:16
2:57
3:22
1:25
3:37
3:08
4:40
3:17
2:15
3:05
2:52
2:27
3:06

45:02

✦ Live Tova£ov
Live | 1989

Nahráno: live 28. ledna 1989. Tova£ov. Nahráno
v rámci festivalu Hudba správných hoch· - Velká
Morava.
Vydáno:
(*4CD) - Klikoto£ Records, 2004. Vydáno soukrom¥ v po£tu 40 kus· pro £leny spolku Hudba
správných hoch·.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výhledov¥
Kdyº budu mít ²t¥stí
Salám, banán
Ne, te¤ ne
Hodinový hotel
Plameny
Televize
Kocourkov

4:22
4:24
4:20
3:11
3:16
3:12
3:47
3:30

30:02

Ji°í Fiala  bg
Karel Miku²  ds, per, voc
Ivana Luká²ová  voc
Jana Klime²ová  sb
Zbyn¥k B¥lík  tp (1,2,6,10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

✦ Výhledov¥

Album | 1992

Nahráno: b°ezen 1989. Ostrava.
Vydáno:
(EP) - Globus International, 1989. Vydáno
v rámci edice Rock debut 8.
(CD) - Bonton, 1998. Vydáno v rámci kompilace pod názvem Bigbít 1987-1990.
Petr Fiala  g, voc
Martin Knor  g, sb
Herbert Ullrich  g, sb
Luká² Filip  sax
Ji°í Fiala  bg, sb
Karel Miku²  ds, tamb, voc (1), sb
Výhledov¥
Ne, te¤ ne
Kocourkov
Hodinový hotel

3:34
3:00
3:56
2:57

13:27

✦ Made in Valmez
Album | 1990

Nahráno: 4. - 10. listopadu 1990. Brno, studio
Audio Line.
Vydáno:
(LP) - N. A. R. Records, 1991.
(MC) - N. A. R. Records, 1991.
(CD) - N. A. R. Records, 1991.
Petr Fiala  g, vibr, voc
Martin Knor  g, vibr
Herbert Ullrich  g, sb
Luká² Filip  sax, sb

3:08
2:31
1:53
2:51
3:37
4:08
3:47
3:05
2:59
1:51
2:26
1:41
2:55
1:16
3:59

42:07

✦ Furt rovn¥

Album | 1989

1.
2.
3.
4.

Hodinový hotel
Mizerný den
A ty tam
Klec v kleci
lov¥k nového typu
Salám, banán
Výhledov¥
Ne, te¤ ne
Nevzpomínám
Je²t¥
Asi jsem to p°ehnal
Byla 1 holka
Svoboda
Zlaté £asy
Made in Valmez

Nahráno: £ervenec 1992. Brno, studio Audio
Line.
Vydáno:
(LP) - BMG Ariola, 1992.
(MC) - BMG Ariola, 1992.
(CD) - BMG Ariola, 1992.
Petr Fiala  g, skln, voc
Martin Knor  g
Radek Koutný  g
Luká² Filip  sax, sb
Petr Nekuºa  bg, sb
Karel Miku²  ds, tamb, d°ívka, voc
Kate°ina Jir£íková  voc
Marie Míková  voc
Pavla Slabá  sb
Hana epová  sb
Marcela Holubcová  voc
Zbyn¥k Tvar·ºek  varh
Mikolá² Chadima  sax, sb
Radek Odstr£il  harm
Ji°í Pejchal  acc
Emil Kop°iva  p
Karel Vl£ek  tp
Ji°í Prok²  voc, °eht
Miroslav Wanek  voc
Václav Ko²´ál  vln
Herbert Ullrich  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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V tísni
Co zbývá mi je²t¥?!
N¥gdy
Myslím na tebe
Denitivn¥
Myslel jsem si, ºe je to láska
(Je to) nemoºné

2:22
2:30
4:08
1:41
2:36
3:54
4:18

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Odpoutejte se, plís
Jednou budem blít
Byl jsem na procházce
State£n¥ji
17B
Nikdy ti ne°eknu
Kdyº budu mít ²t¥stí

Modulace
kolem 1989
♠ Shluk lidí

✦

2:48
3:17
1:57
3:27
4:48
2:30
2:53

43:09

Ostrava
1990

Marcel Kolondra  bg
Josef Jano  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Je ticho
Nádobí
Arizona
Kamion pádí dál
Památník pomo£enci
Pugét
Judr. Koke²
Vojáci
Slipy
Lososi
Tajuplný oslov

12. pan¥lská láska
13. Strý£ek popleta
14. Tyfej
15. pan¥lská láska II

Shluk lidí

Demo | 1990

Nahráno: live 17. listopadu 1989. Ostrava, KM
Delta.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno
v rámci kompilace RM 011.
Bohdana Urban£íková  voc
Ji°í Trnavský  voc, sax
Libor ipula  g
Tomá² Nutil  g
Michal Koval  bg
Marek Slonka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Shluk lidí
Mo°e
Mramor
Horké léto
Zima
Pod splavy
Mrs. Fitzgerald

Morální tyfus
1990 - 1992
♠ Brutal
♠ Z garáºe u Václavka

✦

Brutal

Demo | 1990

Nahráno: 1990. Zku²ebna.
Eva  voc
Kamila  voc
Zuzana  voc
Ply²ák  voc
Old°ich Juran  g
Robert Mazurek  g

4:13
4:13
2:50
3:27
4:10
3:34
4:46

27:13

Haví°ov
1990
1991

✦

2:20
1:01
1:12
1:52
1:32
2:06
1:16
2:08
1:37
2:05
0:44
1:47
1:32
2:21
0:15

23:48

Z garáºe u Václavka

Demo | 1991

Nahráno:
✂ 1991. Soukromé studio v garáºi u Václavka.
✂ 1991. Zku²ebna KDPB.
✂ 1991. Studio KDPB.
Vydáno:
(*2DVD) - 2008. Vydáno v rámci kompilace
pod názvem Haví°ovský underground.
Eva  voc
Kamila  voc
Zuzana  voc
Ply²ák  voc
Olga Juran  g
Robert Mazurek  g
Marcel Kolondra  bg
Josef Jano  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tyf zas válí
Nedovolte
Lenka
Strý£ek popleta
Black people
Maroko
Sn¥ºná
Oh baby
Labrador

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

výkám trávu
Labrador
Manikúra
Nedovolte
Lenka
Tiany
Kamion pádí dál
Kakadu
Tiany
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1:40
2:20
2:01
2:15
3:36
0:35
2:51
2:59
0:58
1:13
0:57
2:45
2:37
2:25
2:11
2:18
2:15
2:05

38:01

N¥co, co hýbe u²ima

Live | 1987

Praha

asi 1988 - 1989
♠

✦ Live eské Bud¥jovice

N¥co, co hýbe u²ima

1989

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds

✦ N¥co, co hýbe u²ima

Demo | 1989
Nahráno: live 14. února 1989. Praha.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1990.
Jan Fousek  ks, voc
Jan ernocký  g, bg, ks, sax
David Van¥£ek  ks
Michal Odehnal  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

?
Tukani
Poljakov zalez
Jásir A amir
Mikrofon
?
D¥lat si co chce²
Lachtani a tuleni
Kamsi Australia
Ti kova°ici
Ty se² tak hodnej
Tak pro£?
Medúzy
Ta ostatní zví°ata

4:02
4:27
4:31
4:16
3:16
5:06
3:06
2:57
4:05
3:33
3:37
3:00
3:02
3:47

52:45

Oceán

1985 - 1992

eské Bud¥jovice

Live eské Bud¥jovice
Ráchel / Dávná zem
♠ Demo
▲ Live Praha
❙ Lék sv¥tu / Jeden den
▲ Live eské Bud¥jovice
❙ as / Sen o m¥d¥ných jablkách
▲ Live Belfast
▲ Live Anglie
❙ Narcis / Ve£er na zámku
❧ Dávná zem
❙ Noc je jako... / erné je nebe
❧ Pyramida sn·
❧ Haifa
❧ 2 1/2
▲
❙

Nahráno: live 23. prosince 1987. eské Bud¥jovice, d·m kultury Vltava.

1987
1988
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Intro
Havrani
Létám
Vºdy´ sta£í
Lék sv¥tu
Narcis
Sen o m¥d¥ných jablkách
Vyjdi ven
Ve£er na zámku
Dávná zem
Oceán
Ráchel

2:08
3:31
3:49
4:34
6:07
3:46
4:35
4:40
5:54
4:51
4:04
6:36

54:35

✦ Ráchel / Dávná zem

Singl | 1988
Nahráno:
✂ (1) 1986. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (2) 1987. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1988.
(CD) - Monitor, 1992. Vydáno v rámci kompilace 2 1/2.
Petr Muk  bg, voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Zden¥k Pavelec  g (1)
Jan Vozáry  ds
1. Ráchel
2. Dávná zem

✦ Demo

Demo | 1988
Nahráno: 1988.
Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
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5:53
4:27

10:20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Havrani
Vºdy´ sta£í
Lék sv¥tu
Padají kon¥
Ve£er na zámku
as
Jeden den
Sen o m¥d¥ných jablkách
Aha
Vyznání
erné je nebe
Dávná zem
Létám
Z nás jsme ty n¥kdo
Nic blíº, nic dál
Mys na okraji ºivota
Oceán
Ráchel
Narcis
Zvon¥ní
Balada

✦

3:31
3:49
5:19
4:19
5:42
3:25
4:25
4:20
3:40
4:48
3:39
4:29
3:10
4:26
3:17
5:16
3:53
5:58
3:39
4:27
6:47

1:32:19

✦

Nahráno:
✂ (1) 1988. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (2) 1989. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1989.
(CD) - Bonton, 2001. Vydáno jako bonus k nahrávce Dávná zem.
Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
1. Lék sv¥tu
2. Jeden den

Live Praha

✦

Live | 1988

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
Intro
Havrani
Vºdy´ sta£í
Bra¬ se touhám
Lék sv¥tu
Padají kon¥
Ve£er na zámku
as
Jeden den
Sen o m¥d¥ných jablkách
Vyznání
Dávná zem
Létám
Z nás jsme ty n¥kdo
Nic blíº, nic dál
Mys na okraji ºivota
Oceán
Ráchel

5:15
4:21

9:36

Live eské Bud¥jovice

Live | 1989

Nahráno: live 11. listopadu 1988. Praha, klub
Bráník.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lék sv¥tu / Jeden den

Singl | 1989

Nahráno: live 31. °íjna 1989. eské Bud¥jovice,
d·m kultury Metropol.
Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds

2:53
3:34
3:52
3:08
5:28
4:26
4:52
3:43
4:30
4:33
4:55
4:49
3:18
4:38
3:29
5:40
4:02
6:33

1:18:23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Intro
Havrani
Vºdy´ sta£í
Bra¬ se touhám
Lék sv¥tu
Padají kon¥
Narcis
Ve£er na zámku
as
Jeden den
Aha
Sen o m¥d¥ných jablkách
Vyznání
Dávná zem
Létám
Z nás jsme ty n¥kdo
Nic blíº, nic dál
Mys na okraji ºivota
Instrumental
erné je nebe
Zvon¥ní
Oceán
Ráchel
Manekýnky
Ráchel

2:47
3:24
3:45
2:51
5:19
4:17
3:37
4:33
3:19
4:16
3:35
4:25
5:06
4:41
3:14
4:36
3:28
6:08
2:42
3:26
4:42
4:03
7:54
3:59
3:29

1:43:36

✦

✦

as / Sen o m¥d¥ných jablkách

Singl | 1990

Nahráno: 14. prosince 1989. Praha, studio Supraphon.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1990.
(CD) - Bonton, 2001. Vydáno jako bonus k nahrávce Dávná zem.
Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
1. as
2. Sen o m¥d¥ných jablkách

✦

✦

Dávná zem

Album | 1990

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
1:51
4:36
3:26
5:11
5:11
5:44

25:59

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dávná zem
Havrani
as
Padají kon¥
Vyznání
Ráchel
Létám
Nic blíº, nic dál
Sen o m¥d¥ných jablkách
Mys na okraji ºivota

Live Anglie

Live | 1990

✦

Nahráno: live 1990. Anglie.

4:04
3:28
4:26
5:02
4:50
6:06
3:02
3:15
4:10
4:58

43:21

Noc je jako... / erné je nebe

Singl | 1991

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
1. Ráchel
2. Nic blíº, nic dál
3. Padají kon¥

3:52
4:28

8:20

Nahráno: 1990. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(LP) - Opus, 1990.
(MC) - Opus, 1990.

Nahráno: live 24. ledna 1990. Belfast, Anglie.

✦

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds

4:30
4:22

8:52

Live Belfast

Intro
as
Nic blíº, nic dál
Padají kon¥
Lék sv¥tu
Ráchel

Nahráno: 1990. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(SP) - Opus, 1990.

1. Narcis
2. Ve£er na zámku

Live | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Narcis / Ve£er na zámku

Singl | 1990

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(SP) - Opus, 1991.
5:36
3:34
8:23

17:33

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
1. Noc je jako...
2. erné je nebe
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3:28
3:45

7:13

✦

Vydáno:
(LP) - Monitor, 1992. Vydání neobsahuje píse¬ (5).
(MC) - Monitor, 1992.
(CD) - Monitor, 1992.

Pyramida sn·

Album | 1991
Nahráno: 1991. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(LP) - Opus, 1991.
(MC) - Opus, 1991.
(CD) - Opus, 1991.

Petr Muk  bg (1,4,5), voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Zden¥k Pavelec  g (1,4)
Jan Vozáry  ds

Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doteky v zemi
Poslední soud
Bra¬ se touhám
Prázdná ulice
V¥trný mlýn
Noc je jako...
Nad¥je
Nepoví
Osud
V mlze

3:43
3:52
3:46
4:12
4:32
3:46
5:05
3:38
4:29
5:27

42:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O²klid

1987 - 1991

Haifa

▲

Album | 1991

❧

✦

❧

Vydáno:
(mini LP) - Opus, 1991. Jedná se o remixy
z nahrávky Pyramida sn·. Vydáno v omezeném sb¥ratelském nákladu 10000 kus·.
Petr Muk  voc
Petr Ku£era  ks
Du²an Vozáry  ks
Jan Vozáry  ds
1.
2.
3.
4.

Nepoví
Poslední soud
Doteky v zemi
V mlze

✦

Ráchel
Zvon¥ní
Lék sv¥tu
Balada
Dávná zem
Létám
Z nás jsme ty n¥kdo
V nálad¥
Jeden den
Aha

Live
O²klid
Je²t¥ po°ád je tady nad¥je
✦

6:08
4:28
5:17
6:56
4:28
3:10
4:13
3:29
4:23
3:40

46:12

Brno
1987
1989
1991

Live

Live | 1987
Nahráno: live 14. £ervna 1987.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987.

3:44
3:45
4:18
5:07

16:54

2 1/2

Album | 1992
Nahráno:
✂ (1) 1986. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (2-3) 1988. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (4) 1985. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (5) 1987. eské Bud¥jovice, studio eskoslovenského rozhlasu.
✂ (6-10) £erven - £ervenec 1992. eské Bud¥jovice, studio Faktor.

Petr Vá²a  g, voc
Vojt¥ch Kup£ík  vln
Pavel emla  bg, tp, voc
Pavel Koudelka  ds, voc
Michal Zavadil  voc
Jana Klime²ová  voc
Ivana Luká²ová  voc
Tomá² Frgala  per, voc
Ji°í Salajka  per, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

495

O²klivé dívky
Po£tá°ka
Jsem o²klivý £lov¥k
Barová vydra
Paraguayská policie
O²kliví lidé loví potvoru
Moje milá má motorek
Kdo je vrah
Uº nikdy o²klivý £lov¥k
Po£tá°ka

3:11
3:09
3:00
3:40
3:33
4:47
2:39
4:00
3:11
3:22

34:32

✦

O²klid

Album | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1989. Pouze písn¥ (2,3,4,6) pod
názvem Rock debut 5.
(2CD) - Anne Records, 2000. Vydáno spole£n¥
s kapelou Z kopce pod názvem Z kopce - iv¥!
/ O²klid.
Petr Vá²a  g, voc
Vojt¥ch Kup£ík  vln
Pavel emla  bg, tp, voc
Pavel Koudelka  ds, voc
Michal Zavadil  voc
Jana Klime²ová  voc
Ivana Luká²ová  voc
Tomá² Frgala  per, voc
Ji°í Salajka  per, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Feti²
Po£tá°ka
Jsem o²klivý £lov¥k
Paraguayská policie
O²kliví lidé loví potvoru
Moje milá má motorek
Barová vydra
Jako motorek
Kdo je vrah
Uº nikdy o²klivý £lov¥k
Lokomotivám se motají kola

✦

Sestra
Za dve°mi n¥co stojí
Postel
Kotelna domu s mrtvolou
Vysoká stoli£ka
Kdo je vrah
Jak dlouho trvá noc
Plavec Jind°ich
4 p°ítelkyn¥
Kterou pí²´alku
Hodiny u klavíru
aj byl horký / Káva byla studená

Panika
1986 - 1991

1:39
3:11
2:56
3:28
4:00
2:22
2:56
1:37
3:47
3:01
3:03

32:00

Je²t¥ po°ád je tady nad¥je

Album | 1991

Nahráno: (1-11) duben - zá°í 1991.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1992. Pouze písn¥ (1-11).
(MC) - Panton, 1992. Pouze písn¥ (1-11).
(CD) - Panton, 1992. Písn¥ (12-15) jsou nahrávky skupiny Z kopce z let 1988 - 1990, z toho (12-14) jiné verze jiº vydaných studiových
snímk· a titul (15) nevydaný studiový snímek.

▲❙
▲▲
❧❧❝
✦

Live Praha
Bezd¥z / Vyso£any - Libe¬
Live
Live Nový Knín
Rockmapa 2
Panika

2:31
4:16
3:04
3:12
3:13
3:50
3:34
3:03
4:42
4:04
8:25
4:10

1:00:57

Praha
1988
1989
?
1989
1989
1990

Live Praha

Live | 1988

Nahráno: live 12. b°ezna 1988. Praha, klub Rubín.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zabili trakantku
Páni ty vypadá²
Holky z tý druhý party
Vyso£any - Libe¬
Tak a´
Noc je £erná
Panika
Nuda
Bezd¥z
Brixton
Hej to se ned¥lá
Afrika
Holky z tý druhý party

✦

Petr Vá²a  g, voc
Vojt¥ch Kup£ík  g, voc
Pavel emla  bg, vln, ks, voc
Pavel Koudelka  ds, voc
Radan Svetr  vlc
Jana Klime²ová  sb
Ivana Luká²ová  sb
Tomá² Frynta  sb
Zuzana Lap£íková  cimb
David Burda  brum, vla
Ji°í Pavlica  brum, trum, bg, vla
1. Je nad¥je
2. Lokomotivám se motají kola
3. O£ividné neviditelné

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2:45
3:08
4:01
2:56
3:48
2:17
2:15
2:34
2:50
3:56
3:41
4:13
3:52

42:16

Bezd¥z / Vyso£any - Libe¬

Singl | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1989.

4:24
2:50
5:39

1. Bezd¥z
2. Vyso£any - Libe¬
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2:42
2:58

5:40

✦ Live

2. Bezd¥z

Live | ?

✦ Panika

Nahráno: live ?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Panika
Holky z tý druhý party
Vyso£any - Libe¬
Zabili trakantku
Pro£ ten pán
Bezd¥z
Zabili trakantku
Páni ty vypadá²
Holky z tý druhý party
Vyso£any - Libe¬
Panika
Gatetown
lapka
?
Pro£ ten pán

0:35
4:07
3:24
2:49
2:54
2:56
2:40
3:13
3:59
3:11
2:18
3:44
2:59
2:41
3:32

45:02

✦ Live Nový Knín
Live | 1989

Nahráno: live 1989. Nový Knín.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Holky z tý druhý party
Zabili trakantku
Pro£ ten pán
Bezd¥z
?
Gatetown
Kocovina
My²i
Lina
Noc je £erná
Tenhle pán
P°edehra
Nic není ztracený
P°edehra
Brixton
Tak a´
P°edehra
Afrika
Babo
P°edehra
lapka

2:40

2:40

3:54
2:40
2:45
2:44
2:39
3:55
3:23
2:51
3:02
2:17
3:53
0:24
3:24
0:06
4:09
3:34
0:13
3:42
2:46
0:17
3:54

56:32

✦ Rockmapa 2

Album, kompilace | 1989

Nahráno: leden - srpen 1989. St°íbrná Skalice Hradec, studio Propast.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1990.

Album | 1990

Nahráno: zá°í 1990. Praha, studio Mozarteum.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1990.
(MC) - Supraphon, 1990.
Eva Volná  ks, voc
And¥la Mayerová  ks, voc
Eva Trnková  g, sb
Nora Pavlíková  bg, sb
Zuzana Manová  ds
Jaroslav Trachta  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zabili trakantku
Divnej chlap
lapka
Klidnej spánek
Holky z tý druhý party
Gatetown
Je²t¥ jsme tady
Vyso£any - Libe¬
Je noc
Afrika
Brixton
Tak a´

Piecka ÄË

▲♠

asi 1989 - 1991

Live Petrºalka
Stará doba

✦ Live Petrºalka

2:40
2:47
4:01
3:50
4:27
3:53
3:31
2:56
3:04
3:49
4:10
3:22

42:30

Bratislava
1989
1990

Live | 1989

Nahráno: live 1989. Petrºalka.
Mario Dom£ek  voc
Stanislav Bachleda  g
Na¤a  sax
Juraj Uvira  bg
Roman  per
Milo² Gasparec  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Nirvána
Sen
Námorníci
Mastricht
Ryba
Býk
Kladivo
Dekadentná

3:24
1:57
2:50
4:16
3:05
2:27
3:19
2:29

9.
10.
11.
12.
13.

Stratená láska
Triptych II
Triptych III
Odchádza²
Kaya

2:22
1:53
3:29
2:43
4:05

38:19

✦ Stará doba
Demo | 1990

Nahráno: 1989 - 1990.
Mario Dom£ek  voc
Na¤a  sax
Stanislav Bachleda  g
Juraj Uvira  bg
Roman  per
Milo² Gasparec  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Býk
Stratená láska
Triptych II
Triptych III
?
Dekadentná
Kladivo
Sen
?
Nirvána
Kaya
Kladivo
Dekadentná
Sen
Kladivo
Nirvána
?

Poker GH
♠

1986 - 1991
Absolutno

✦ Absolutno

1:47
2:38
1:54
3:18
1:55
2:21
3:03
2:01
2:24
3:01
3:42
2:59
1:46
2:20
3:28
3:07
2:08

43:52

Tren£ín
1990

Demo | 1990

Nahráno: jaro 1990.
Michal Hamouz  ks, voc
Ján Gajdo²ík  ks, efekty
Ivan Leta²i  g
Branislav Mo´ovský  bg
Juraj Zorni£ka  ds
1.
2.
3.
4.

Úvod
Gumy
Strany
ierny

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Joºko
Patetický typ
Na ©avom brehu
Ove£ky
Sparno
Satanský dáº¤
Poltergeist
In²trumentálka
Pivo
Nápisy
Gumy
Requiem
Poltergeist
Absolútno
Lú£enie
Sparno
Satanský dáº¤
Sochy

Pro slepi£í kvo£
♠

1986 - 1988

Odnikud nikam

✦ Odnikud nikam

Vala²ské Mezi°í£í
1988

Demo | 1988

Nahráno: 1988. ivotice.
Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1988. Vydáno v rámci kompilace RM 007 - Odnikud nikam.
Borek Frydrych  bg, g, voc
Tomá² Jícha  g
Libor obora  g
Ji°í ier¬ava  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mámení
Kole£ka
?
?
?
?
Pivní zvonce
Bigbít
Apokalypsa
Mastný pupky
ekání
Ukrutná láska

Rádio
0:32
2:59
2:24
1:50

2:39
2:23
1:54
2:38
2:11
1:33
2:19
3:07
1:56
2:02
2:37
3:05
2:19
2:26
3:30
2:25
1:34
3:16

51:39

♠
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1984 - 1986
Studio

2:06
1:40
1:19
2:17
1:00
2:13
1:53
1:16
2:33
1:06
1:50
3:35

22:48

Most
1984

✦

✦

Studio

Demo | 1984

Nahráno: 1984. Mariánské Rad£ice, Kulturní
d·m.
Zdena ·chová  voc
Karel ·cha  bg, voc
Ond°ej Kohút  g, voc
Petr Svatoch  ds
Roman Pa²ek  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hloupej Honza
Milá Sally
Starý pán
Holub
Hipi hipi
Tygr
Tána
Ta ale byla
Rádio
ekla mi máma
Chci sly²et rock
Boºena
lov¥k bije £lov¥ka
Vendelín
Tahle holka jede po prachách
Bramborák
Necho¤ dom·
Telefon
Jsi v tom
Mechanické piáno
Vojáci

Ratataplán
❙❧

1986 - 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pravda stalinská
Lidé bd¥te!
Rozkvetlý den
Rudá zá°e nad Kladnem
Poloºili legitimaci
Práv¥ jsem se vrátil z Hradu
ádnej z nás
Veniec stato£ným
Sjazdová

Rozmazané d¥ti
1987 - 1994

▲❧

Live D°íte£
Mexiko family

✦

3:57
5:02
3:55
5:06
3:22
4:29
7:48
4:15
5:10

43:04

Pardubice
1988
1991

Live D°íte£

Live | 1988

Praha

Nahráno: live 1988. D°íte£.

ádnej z nás / Vzpomínám si na

ty doby

Singl | 1989
Nahráno: 1989.
Vydáno:
(SP) - Alexim, 1989.
Roman te  ds, ks, g, voc
estmír Benda  ks
Michal Kejla  bg
1. ádnej z nás
2. Vzpomínám si na ty doby

Nahráno: leden - duben 1991. Studio Kiwi.
Vydáno:
(LP) - Alexim, 1991. Skupina Ratataplán je
uvedena pod názvem Pravda.
(MC) - Alexim, 1991. Skupina Ratataplán je
uvedena pod názvem Pravda.
Roman te  ks, ds, voc

0:45
1:35
3:05
1:53
1:42
2:21
1:18
1:57
2:11
2:03
2:18
2:20
2:38
1:30
2:07
3:20
1:21
1:37
2:11
1:50
2:43

42:45

ádnej z nás / Vzpomínám si na ty doby 1989
Lidé bd¥te!
1991

✦

Lidé bd¥te!

Album | 1991

3:22
5:42

9:04

Milan Ba£a  voc
Jaroslav Svoboda  ks
Roman Hlavá£ek  g
Ji°í Tománek  bg
Milan Hru²ka  ds
Milan B°ezina  sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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N¥kdo je malý
Ponorka
D¥tství
Kdyº °eºe pila
asto
Western
Hejna sejra
Z·sta¬ d°ev¥nej
Závody zahrádká°·
Jaro
Nahota a echy
Jak jsem jí sjel paty

3:56
2:55
4:14
2:18
2:24
1:38
3:16
2:49
3:10
2:38
6:10
2:44

38:12

✦ Mexiko family

✦ Soubor tradi£ního popu

Album | 1991

Demo | 1986

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1991.
(MC) - Monitor, 1991.

Nahráno: live 1. listopadu 1986. Praha, Junior
klub na Chmelnici.
Vydáno:
(CD) - Black Point, 2004.

Milan Ba£a  voc
Jaroslav Svoboda  ks
Roman Hlavá£ek  g
Zden¥k Klon  bg
Milan Hru²ka  ds
Milan B°ezina  sax

Petr Stanko  g, voc
Jaroslav Sadílek  bg, voc
Jaroslav Rau²er  ds, voc
Tomá² Svoboda  tp (4,10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N¥kdo je malý
Ponorka
D¥tství
Kdyº °eºe pila
asto
Western
Hejna sejra
Z·sta¬ d°ev¥nej
Závody zahrádká°·
Jaro
Jak jsem jí sjel paty
Nahota a echy

2:49
2:51
4:01
2:09
2:12
1:37
3:04
2:56
2:50
2:43
2:21
6:08

35:41

STP

1984 - 1987

❝
♠❧
✦ Hudba 85

Hudba 85
Soubor tradi£ního popu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Praha
1984 - 1986 / 2005
1986

Vltava

❧

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
26. V²echno OK
27. Vypadá² star²í
28. Podivnej mejdan

3:17
2:30
5:30

11:17

Pro£ ty jsi taková smutná
Moºná jednou
Vypadá² star²í
Hej ty
Tv·j pád
P°ed diskotékou
U výkladu
Ha£a£a
Tak uº b¥º dom
Balada o p¥ti brat°ích
Tak vstávej
Zapom¥li na ni
Podivnej mejdan
V²echno OK
Bál v sokolovn¥
A´ jdou
Zpívej s náma

1986 - 2003

Kapitán Pejsek

✦ Kapitán Pejsek

2:51
4:22
3:26
5:19
3:49
2:54
4:54
2:37
2:17
6:01
3:59
1:53
4:44
3:13
4:03
2:52
6:07

1:05:21

Praha
1989

Album | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1990. Vydáno v rámci edice
Rock debut 9.
(CD) - Bonton, 1998. Vydáno v rámci kompilace Bigbít 1987-1990.
Robert Neb°enský  g, voc
Franti²ek Sva£ina  ks, acc, sb
Petr Venkrbec  sax, sb
Jan Maxa  bg, sb
Antonín Korb  ds
1.
2.
3.
4.

500

Kapitán Pejsek
Hmyz
Baby boogie
O£i

1:56
3:13
3:37
2:48

11:34

✦

Z kopce

▲▲
▲❧❧
❧❧

Brno

1985 - 1991
Live Brno
Live Brno
iv¥!
Live Brno
Nuda
Z kopce
Plné ºaludky x velké cíle

✦

1986
1986
1987 / 2000
1987
1988
1989
1990

Live Brno

Live | 1986

Nahráno: live 14. kv¥tna 1986. Brno, klub K°enová.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987. Vydáno spole£n¥
s koncertem z Brna z 20. listopadu 1986 pod
názvem Live in Brno.
Petr Vá²a  voc, g
Ale² Svoboda  bg
Pavel Koudelka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Z kopce
Ono to nejde
Nuda
Kde je Marie
Magdaléna
Kterou pí²´alku
1000 zp·sob·
aj byl horký, káva byla studená

✦

3:21
4:15
3:19
4:37
3:20
4:11
4:48
4:18

32:09

Live Brno

Nahráno: live 20. listopadu 1986. Brno, K Klub.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987. Vydáno spole£n¥ s
koncertem z Brna z 14. kv¥tna 1986 pod názvem Live in Brno.
Petr Vá²a  g, voc
Pavel emla  bg
Pavel Koudelka  ds
Vojt¥ch Kup£ík  vln
Ono to nejde
Pohyblivé cíle
lutá na hn¥dé
Pomilování bez milování
U£itel
Hodiny u klavíru
aj byl horký, káva byla studená
1000 zp·sob·
Z kopce

Nahráno: live 1987. Nahrávka zachycuje kompletní první po°ad skupiny s názvem Z kopce
aneb soubor zaklínadel ur£ených k vyvolávání
zlých duch· pr·myslových nemocí.
Vydáno:
(2CD) - Anne Records, 2000. Vydáno spole£n¥
s kapelou O²klid pod názvem Z kopce - iv¥!
/ O²klid.
Petr Vá²a  g, voc
Pavel emla  bg
Pavel Koudelka  ds
Vojt¥ch Kup£ík  vln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Z kopce
Ono to nejde
Nuda
Kde je Marie
Poletování
Kterou pí²´alku
1000 zp·sob·
aj byl horký, káva byla studená
Pohyblivé cíle
lutá na hn¥dé
Pomilování bez milování
U£itel
Hodiny u klavíru

✦

3:41
4:33
3:45
4:52
3:34
4:31
5:01
4:52
5:41
4:25
2:55
4:00
8:39

1:00:29

Live Brno

Live | 1987

Nahráno: live 8. prosince 1987. Brno, K Klub.

Live | 1986

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

iv¥!

Album | 1987 / 2000

4:47
6:55
4:44
4:00
6:06
9:28
5:28
6:10
4:15

51:53

Petr Vá²a  g, voc
Pavel emla  bg
Pavel Koudelka  ds
Vojt¥ch Kup£ík  vln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Z kopce
Blues mladého neurotika
Nuda
Kde je Marie
Poletování
Kterou pí²´alku
Ono to nejde
aj byl horký, káva byla studená
1000 zp·sob·
Pomilování bez milování
U£itel
Hodiny u klavíru
Z kopce

4:15
3:51
3:56
4:40
3:23
4:27
4:38
5:39
5:55
2:56
4:08
8:39
7:02

1:03:29

✦ Nuda

Album | 1988

6.

4 p°ítelkyn¥

7.
8.
9.

edé matrace
Zpátky / Du²e jede vlakem
Spole£né srdce

Nahráno: 1987.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1988.

Za co?

Petr Vá²a  g, voc
Pavel emla  bg
Pavel Koudelka  ds
Martin Slezák  sax, kl (3)
1.
2.
3.

Nuda
Poletování
Kde je Marie

3:25
3:28
5:39

12:32

✦ Z kopce
Nahráno: kv¥ten - £ervenec 1988. Praha, studio
Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1989.
(MC) - Panton, 1989.
Petr Vá²a  g, voc
Pavel emla  bg, p, sb
Pavel Koudelka  ds, per, sb
Vojt¥ch Kup£ík  vln
Z kopce
Ono to nejde
Nuda
Kterou pí²´alku
1000 zp·sob·
Pohyblivé cíle
U£itel
Hodiny u klavíru

♠

1989 - 1990
Adieu Paris

✦ Adieu Paris

Haví°ov
1990

Demo | 1990

Nahráno: 24.-26. b°ezna 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno v rámci kompilace RM 012.

Album | 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4:04
4:57
8:13
3:44

42:06

3:42
4:15
3:29
4:00
5:30
6:03
3:49
8:58

39:46

Eduard Mazurek  voc, sb
Marek Grulich  g, sb
Martin Pálka  g, bg, sb
Robert Mazurek  bg, g, varh, sb
Ladislav Pecha  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

✦ Plné ºaludky x velké cíle

Sonetát
Nejen zlatá orlice
Tleska£
Sklepróza
Sbírka mýt· z vlastního bytu
Na zlost!
Pocity
Citrusland
Lidovka
Ko£koid
Abdomen a d v n¥m
Antikominík
Pomeran£ová jatka v Pa°íºi

0:54
2:07
2:38
3:51
2:23
0:38
2:00
2:31
4:20
2:15
2:39
2:35
2:15

31:06

ZOO

❧❧

Album | 1990

Nahráno: 1990. Ostrava, studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1990.
Petr Vá²a  g, voc
Vojt¥ch Kup£ík  vln, per, voc
Pavel emla  bg, sb
Pavel Koudelka  ds, sb

1987 - 2000
as sluh·
ZOO goes west

Praha
1991
1993

✦ as sluh·
Album | 1991

1.

Plné ºaludky x velké cíle

4:43

2.
3.
4.
5.

lov¥k má po°ád n¥jakou práci
Bubnový zápas
V zahrad¥ je kyprá hlína
Maso jsi vzala a pohladila

3:29
2:16
4:42
5:58

Nahráno: 25. ledna - 10. £ervence 1991. Studio
ZOO.
Vydáno:
(LP) - Tommü Records, 1991.
(MC) - Tommü Records, 1991.
(CD) - Tommü Records, 1991.
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Jan Kalousek  g, voc
Jan Kolá°  ks, hb, lesr, sb
Ji°í Matou²ek  bg
Ji°í Chlumecký  ds, ks, voc (1,5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tribunál
Uº se blíºí £as sluh·
Podzemí t°í and¥l·
Klá²ter v opatsví
Kani - Kanibal
arod¥j
Proroctví
Zpov¥¤
Kotle a rohy
Král uº nasedá
Osud je m·j pán

4:03
3:53
3:15
3:33
3:51
3:11
4:21
3:28
2:45
3:15
3:39

39:14

✦ ZOO goes west
Album | 1993

Nahráno: zá°í - °íjen 1993. Studio ZOO.
Vydáno:
(LP) - Mirdovo Hudební Studio, 1993.
(MC) - Mirdovo Hudební Studio, 1993.
(CD) - Mirdovo Hudební Studio, 1993.
Ji°í Chlumecký  ds, ks, voc
Jan Kolá°  ks, hb, acc, voc
Ji°í Matou²ek  bg, sb
Zden¥k Pohorský  vln
Tomá² Kr£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Svatební píse¬
Radost
Království
Prsten
V krvi ºár
Dv¥ £erný
V¥zení
Kn¥ºky lásky
Divoké víno
Tvá°í se vlídn¥
M·j syn tlustoprd
ZOO goes west

3:15
4:15
4:23
4:05
3:44
4:42
3:23
4:35
3:59
4:21
4:33
2:49

48:04
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Textová kritika

Babalet
Betonová zahrada
Betula Pendula
Bez ladu a skladu
Brumerová Prouza
Franta Jetel
Hrab¥ X
Hudba Praha
Joná² Hv¥zda
Krásné nové stroje
ahká múza
Laura a její tyg°i
Loºisko
Masomlejn
M¬ága a ¤orp
Modulace
Morální tyfus
N¥co, co hýbe u²ima
Oceán
O²klid
Panika
Piecka ÄË
Poker GH
Pro slepi£í kvo£
Rádio
Ratataplán
Rozmazané d¥ti
STP
Vltava
Z kopce
Za co?
ZOO

Babalet
38 písní

African woman
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Martin Tankwey)
Afrika
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Bourama Badji)
Ale²
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Martin Tankwey)
Amela
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Martin Tankwey)
Babylon
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Bourama Badji)
♠
Badalazana
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
Cizinec
♠
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
♠
Co pro tebe mohu ud¥lat
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
Dej mi víc lásky
(Babalet / Babalet)
Divný Babylón
2❧
(Karel Babuljak / Ale² Drvota)
Ethiopia
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Martin Tankwey)
Expedice jinam
♠
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
Gamelani jdou
♠
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
Imagine
(Karel Babuljak, Martin Tankwey, Michal Ditrich / Martin Tankwey)
Into the jungle
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Martin Tankwey)
Karavana
♠
(Karel Babuljak / Ale² Drvota)
Ken²o
(Babalet / Babalet)
Kingston
♠
(Karel Babuljak / Ale² Drvota)
Kita Kita Omola
♠
(Petr Kumandºas / Ale² Drvota)
Liwa
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Martin Tankwey)

Mandela
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Martin Tankwey)
Marty
(Karel Babuljak, Michal Ditrich, Ji°í Charypar
/ Bourama Badji)
Mrtvý ºert
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
♠
Na Máchov¥ jeze°e
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
No War
(Karel Babuljak / Martin Tankwey)
Poselství od krále
♠
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
♠
Posvátná zem¥ Nola
(Petr Kumandºas / Ale² Drvota)
Princ Far I is my guru
(Babalet / Babalet)
♠
Prolog
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
Rasta rock
♠
(Petr Kumandºas / -)
♠
Rastaman v Praze
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
ekni kam mí°í²
(Babalet / Babalet)
S tebou být
2❧
(Ale² Drvota / Ale² Drvota)
Vincent Venera
(Babalet / Babalet)
V²echna místa, která mám tak rád
(Babalet / Babalet)
Zelená
2❧
(Karel Babuljak / Ale² Drvota)
Zelenina
(Babalet / Babalet)
Zpátky ke ko°en·m
♠
(Petr Kumandºas / Ale² Drvota)

✦ Badalazana

Ale² Drvota / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 3.)
Badalazana 3x
ika salali 3x
Mai nasara 3x
Ó Badalazana 3x
2x
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✦ Cizinec

Ale² Drvota / Ale² Drvota

Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 2.)
Sám jak panák tam te¤ stojí
okolí se hrozn¥ bojí
nerozumí pro£ tam z·stal sám
Nechápe je nechápou ho
stojí v davu sám a dlouho
pro£ byl tenhle osud jemu dán
Reggae music...
Bodají ho pohledem svým
s cizincem jen neví co s ním
bratry svými ºivotem je hnán
Snad se vzchopí porozumí
ºe okolí t¥ºko zm¥ní
toho dne uº nebude tak sám
Reggae music...
Sám jak panák tam te¤ stojí
okolí se hrozn¥ bojí
nerozumí pro£ tam z·stal sám
Nechápe je nechápou ho
stojí v davu sám a dlouho
pro£ byl tenhle osud jemu dán
Bodají ho pohledem svým
s cizincem jen neví co s ním
bratry svými ºivotem je hnán
Snad se vzchopí porozumí
ºe okolí t¥ºko zm¥ní
toho dne uº nebude tak sám
Reggae music...

✦ Co pro tebe mohu ud¥lat

✦ Divný Babylón

Karel Babuljak / Ale² Drvota
Hudba 85 (1984 - 1986, 4.)
✷ Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 14.)
Vezmu t¥ do svého království
jestli ale v·bec bude² chtít
výskat jenom samou radostí
je tam láska pohoda a klid
Vezmu t¥ do svého království
je tam hezká snová krajina
jestli ale v·bec bude² chtít
chci abys tam ²la ty ºádná jiná
Ten ná² sv¥t je divnej
divnej Babylón
2x
Vyslechni si moje sv¥dectví
o tom ºe je kolem tebe stín
ke sv¥tlu jde cesta z kamení
usnout je²t¥ neznamená snít
Nevím s kým jsme vlastn¥ spojený
n¥kdo s dobrem jiný zase se zlem
máme to zde divn¥ z°ízený
z Babylónu do ráje nedojdem
Ten ná² sv¥t je divnej
divnej Babylón
2x
✷ : Jakoby na reggae
jakoby na disko
4x
Vezmu t¥ do svého království
v Babylónu stále je jen zmatek
jestli ale v·bec bude² chtít
v mém království kaºdý den je svátek
Ten ná² sv¥t je divnej
divnej Babylón
4x

Ale² Drvota / Ale² Drvota

Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 16.)
V²echno co pro tebe mohu ud¥lat
je to ºe na sob¥ budu pracovat
nem·ºe² pro m¥ nic ud¥lat
jen to ºe na sob¥ bude² pracovat
asem to snad správn¥ uchopí²
pro£ sm·la lepí se ti na paty
£asem to snad správn¥ pochopí²
pro£ jsme tady oba já a ty
2x

✦ Expedice jinam

Ale² Drvota / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 5.)
Zda to bude rock
zda to bude beat
zda to bude ska
tak zkusme p°i tom ºít
Dne²ní noci se ten p°íb¥h stal
tak rozhod jsem se ºe ho p°edám dál
Celý sv¥t byl vzh·ru nohama
a realita byla p°ed náma
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❬ ②❪

zatím jsem se ve snu za tebou hnal
st°elec jménem osud ten mi v cest¥ stál
Na jiné vln¥ v expedici jinam
ob£as se motám jindy du docela rychle
tak vás prosím nechte m·j krok být
vºdy´ já vás taky nechávám jít
kam kaºdý chcete 4x
Na jiné vln¥ v expedici jinam
de²tivo i halasno je t°eba jako zde
de²tníky roztáhnout a sebe taky tak
mít pro vás co tam je
krásu
kterou kaºdý chcete 4x
Na jiné vln¥
v expedici jinam
4x
Na jiné vln¥ v expedici jinam
cítím radostn¥ ºe nikdo neklepe
n¥kdy v²ak rozruch je lep²í neº klid
vºdy´ já vás taky nechávám ºít
jak kaºdý chcete 4x
Na jiné vln¥ v expedici jinam
je £asto pusto smutno i tajemno
nikdy jsem tam nebyl sebrat se a jít
nechat v²echno lidem
Iluze
který kaºdý chcete 3x
2x

✦ Gamelani jdou

Ale² Drvota / Ale² Drvota

Hudba 85 (1984 - 1986, 2.)
Gamelani jdou 2x
zahrát vám tu show
2x
Reggae to je síla
??
Trochu £esne£ky do kafe 2x
jen abys to sn¥dla
reggae to je síla
Gamelani jdou 2x
zahrát vám tu show
Gamelani jdou 2x
Gamelani po°ád jdou
Gamelani jdou 2x
zahrát vám tu show
2x
??
limonáda st°íká

??
Gamelani jdou 2x
zahrát vám tu show
Gamelani jdou 2x
Gamelani po°ád jdou

✦ Karavana

Karel Babuljak / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 6.)
Nemyslím ºe n¥co ztrácím
i kdyº karavana odchází
k sob¥ samému se vracím
aspo¬ bude mén¥ nesnází
Nejednu noc jsem já probd¥l
a nejednu noc jsem protan£il
kam se ohe¬ lásky pod¥l
ptám se zdali tady v·bec byl
Ze sna kmen Hamit· ru²í
za chladných nocí mé volání
na stezkách zmizelých du²í
vítr se po písku prohání
Nejednu noc jsem já probd¥l
a ne jednu noc jsem protan£il
kam se ohe¬ lásky pod¥l
ptám se zdali tady v·bec byl
Chci ji tu mít
dnes uº ji rád dám
svou vodu pít
karavanu bych cht¥l dohnat rád 2x
Nemyslím ºe n¥co ztrácím
i kdyº karavana odchází
k sob¥ samému se vracím
aspo¬ bude mén¥ nesnází
Nejednu noc jsem já probd¥l
a nejednu noc jsem protan£il
kam se ohe¬ lásky pod¥l
ptám se zdali tady v·bec byl
Chci ji tu mít
dnes uº ji rád mám
svou vodu pít
karavanu bych cht¥l dohnat rád...

✦ Kingston

Karel Babuljak / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 11.)
Kingston je místo je to ráj
ráj ó ráj
4x
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Kingston
ºhavé slunce nad hlavou
Kingston
kaºdej rasta si mele jen tu svou
Ali Baba
jim zazpívá ºe gamelani jdou
Kingston
k°ídla SA m¥ tam nedonesou
Kingston je místo je to ráj
ráj ó ráj
4x
Kingston
karibské centrum reggae show
Kingston
tam cht¥l bych jednou dolétnout
Kingston
k°ídla SA m¥ tam nedonesou
Kingston
a p°itom leºí jen kousek pod Kubou
Kingston je místo je to ráj
ráj ó ráj...
Reggae is music all right...
Kingston je místo je to ráj
ráj ó ráj...

✦ Kita Kita Omola

Petr Kumandºas / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 10.)
Kita Kita Omola Kita Kita
Kita Kita Omola Kita Kita
2x
Ze sna se ozývá
zvuk £erných tamtam·
v kmenu kde p°ebývá
s démony ²aman·
stále se ozývá
ve£er kdyº usínám
Kita Kita Omola Kita Kita
Kita Kita
e£e kule...
Jednou snad p°ijde den
kdy za ním vyrazím
nebude to jen sen
tu sm·lu prorazím
vysvobodím ji rád
vím to ºe napo°ád
erná dívka Omola
hodlám za ní jít
krásná dívka Omola

cht¥l bych pro ní ºít
£erná dívka Omola
hodlám za ní jít 2x
Dávám ji znamení
milostných otrok·
to aº se naplní
vylítnem do mrak·
vysvobodím ji rád
vím to ºe napo°ád
e£e kule...
Kita Kita Omola Kita Kita
Kita Kita
e£e kule...

✦ Na Máchov¥ jeze°e

Ale² Drvota / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 15.)
Hraju reggae na Máchov¥ jeze°e
na chalup¥ mojí drahé nete°e
vnímáním si otev°u svoje dve°e
hraju reggae na Máchov¥ jeze°e
Mám rád Doksy Bezd¥z staré splavy
turisti výletníci pláºe davy
2x
Nemohu se vykoupat
nemám plavky
2x
Koupu se jen tak nikomu nevadím
v²ecko je na svém míst¥ to je mládí
plav£ík o mé t¥lo zrakem zavadí
s pí²´alkou v ústech hned za mnou pádí
Hraju reggae na Máchov¥ jeze°e
na chalup¥ mojí drahé nete°e
vnímáním si otev°u svoje dve°e
hraju reggae na Máchov¥ jeze°e
Staré staré splavy moje láska 4x
láska...
Rastaman vibration positive 2x
Staré staré splavy

✦ Poselství od krále

Ale² Drvota / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 7.)
Lidé jsou svobodní
krajem bez drát· stále zní
co si dávno ztratil
dneska v klidu nalézá²
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V²e co chce² m·ºe² °íct
poj¤ k nám a pozná² víc
v²echno co ti mohu dát
je láska bez hranic

Uº jsme v posvátném lese
kde budou ob°ady
£erno²ka ob¥´ nese
stavím se do °ady

Lidé se sbíhají
smutn¥ pak krá£í dál

Nola 5x
la
2x

Královské poselství
mí°í k slzavým údolím
mnohé z nás v²ak tato bolest
v·bec nezlomí
Lidé se sbíhají
smutn¥ pak krá£í dál
Poselství od krále ti dávám 2x
poselství od krále je reggae 2x
Energie zni£í splín
sv¥tlo sv¥ta zas osvítí stín
temné síly ustoupí
a pravda promluví
Dávám sílu stále dál
temným mrakem proniknout a sám
jeho k°i²´álová du²e snese
jakýkoliv ºal
Lidé se sbíhají
smutn¥ pak krá£í dál
Poselství od krále ti dávám 2x
poselství od krále je reggae 2x
2x

✦ Posvátná zem¥ Nola

Petr Kumandºas / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 4.)

Pak p°ijde vzývání de²t¥
rituál plyne lehce
cht¥l bych tu býti je²t¥
navrátit se mi nechce
Nola posvátná je zem
Nola dºunglí putujem
Nola na slunce si hraji
Nola dºunglí pralesem...
2x
Nola...

✦ Prolog

Ale² Drvota / Ale² Drvota
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 1.)

A black man and white man
walk together here
a black man and white man
ying burning spear
2x
P·jdem spolu dºunglí lidských vztah·
p·jdem spolu ukáºu ti Prahu
2x
Mysl betonový prales honí
v tvojí hlav¥ dupou silní sloni
2x

Nola 5x
la
2x

Je tam horko
je tam parno
je tam krásn¥
je tam marno
2x

P·jdeme na rej masek
krouºek do nosu dám si
hodn¥ £erno²skejch krásek
s k°estítkem s kalebasy

Tam se válej ohlodaný kosti
ty kosti jsou z mojí velké lásky
jak kanibal mám te¤ z toho vrásky
ty kosti jsou z mojí velké lásky

Nola 5x
la
2x

Je tam horko
je tam parno
je tam krásn¥
je tam marno

Ná£elník krá£í v £ele
za ním truba£i jdou
cítím se tu tak skv¥le
hudba zní savanou
Nola 5x
la
2x

To v tvojí hlav¥ te¤ po°ád zní
tamtamy pralesa uº spoustu dní
ob£as tam p°eb¥hne ¬áká hyena
a ty d¥lá² jakoby nic
P·jdem spolu dºunglí lidských vztah·
p·jdem spolu ukáºu ti Prahu
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A black man and white man
walk together here
a black man and white man
ying burning spear
2x

✦ Rasta rock

Petr Kumandºas / Zelená / Rasta rock (1986, 2.)

... (svahil²tina)

✦ Rastaman v Praze
Ale² Drvota / Ale² Drvota

Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 12.)
Dneska ráno p°i²el
muº pro o£i pastva
p°edstavil se rychle
jmenuju se rasta
Jeho domov Afrika
copy z vlas· spletený
²aty pro o£i pastva
rudo ºlutozelený
Afrika tam je domov m·j
Afrika lodí sem p°iplul
Narodil se na Jamaice
byl tam dlouho bez práce
taky bydlel v Londýn¥
bili ho cítil se nevinn¥
Afrika tam je domov m·j
Afrika lodí sem p°iplul
2x
Dneska ºije v Praze
v Praze tam je blaze
Praha matka m¥st
je to pro n¥j £est
Afrika tam je domov m·j
Afrika lodí sem p°iplul
2x
Dneska ráno p°i²el
muº pro o£i pastva
p°edstavil se rychle
jmenuju se rasta
Afrika tam je domov m·j
Afrika lodí jsem p°iplul
2x

✦ S tebou být

Ale² Drvota / Ale² Drvota

✷

Reggae jako hra (1986, 1.)
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 9.)

S tebou být já v¥£n¥ bych si p°ál
s tebou být co bych za to dal
s tebou být slastn¥ ºít
s tebou být já v¥£n¥ bych si p°ál
Neopou²t¥j srdce mé
nevím co se bude dít
Jsi tajemná
jsi nádherná
✷ : jsi kouzelná
jsi p·vabná
: jsi kouzelná

✘
✷✘

✷ : Tvoje kroky tvé m¥ uklidní
pohled o£í tvých m¥ ovlivní

❬ ✘❪

Jsi tajemná
jsi nádherná
jsi kouzelná
jsi p·vabná

❬ ✘❪

Neopou²t¥j srdce mé
: nevím co se bude dít
✷ : neví² co se bude dít

✷✍
✍

: Jsi tajemná
jsi nádherná
jsi kouzelná
jsi úºasná

❬✷✘❪

Tvoje kroky tvé m¥ ovlivní
pohled o£í tvých m¥ uklidní

❬✷✘❪

Jsi tajemná
jsi nádherná
: jsi úºasná
jsi kouzelná
✷ : jsi p·vabná

✷②
②

: Neopou²t¥j srdce mé
nevím co se bude dít

❬✷✎❪

✷ : S tebou být já v¥£n¥ bych si p°ál
s tebou být co bych za to dal

❬ ✎❪

: Jsi tajemná
jsi kouzelná
jsi úºasná
jsi nádherná...

❬✷✎❪

✷ : Jsi tajemný
jsi nádherný

❬ ✎❪
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✦ Zelená

snad najdeme zmizelého krále

Karel Babuljak / Ale² Drvota

✷

Kuma si maredu
zpátky ke ko°en·m
2x

Zelená / Rasta rock (1986, 1.)
Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 13.)

Zelenou
my máme rádi barvu zelenou
zelenou
si oblékáme s mojí Milenou
zelenou
ji najdu kdyº ji nechám samotnou
zelenou
kytku jí p°inesu na usmí°enou
zelenou
vºdy p°echázíme na barvu zelenou
zelenou
kouknu nahoru dol·
pak p°ejdem na barvu £ervenou
zelenou
p°ed vo£ima máme barvu zelenou
zelenou
kytku do nemocnice nesu balenou
zelenou
my máme rádi barvu zelenou
zelenou
si oblékáme s mojí Milenou
zelenou
ji najdu kdyº ji nechám samotnou
zelenou
: kytku jí p°inesu na usmí°enou
✷ : kytku alek jí p°inesu na usmí°enou
zelenou
✷ : vºdy p°echázíme
: vºdy p°echázíme na barvu zelenou
zelenou
✷ : na barvu rudo ºlutozelenou
zelenou
kouknu nahoru dol·
: pak p°ejdem na barvu £ervenou
zelenou
✷ : pak p°ejdem na barvu £ervenou
: zelenou kytku do nemocnice
✷ : zelenou
: nesu balenou
✷ : zelenou kytku do nemocnice
nesu balenou

✦ Zpátky ke ko°en·m

Petr Kumandºas / Ale² Drvota

Kuma si maredu
trubky nám zahrají
Budoucnost v²em nám divn¥ mizí
v tomto vedru z posledních sil tápu
dobrodruzi téº mívají krizi
snad se vrátí dom· to já chápu
Po p·lnoci v²echno je v extázi
hudebníci tane£níci ²ílí
nep°ipadáme si v·bec cizí
král král· se zjevil v pravou chvíli
Kuma si maredu
zpátky ke ko°en·m
2x
Kuma si maredu
trubky nám zahrají
2x

✷✎
✎
✎
✷✎
✷✍
✍
✘
✷✘
✷✍
✍
✷✍
✍
✷✍
✍
✘

Betonová zahrada
9 písní

Buldozery
(Pavel Keller / Michal Lang)
Jení£ek and spol...
(Pavel Keller / Michal Lang)
Kosmický hlodavec
(Pavel Keller / Michal Lang)
Malta
(Pavel Keller / Michal Lang)
Pi²i²vor
(Pavel Keller / Michal Lang)
Podoby pavouka
(Pavel Keller / Michal Lang)
Varlamovo m¥sto
(Pavel Keller / Michal Lang)
Vivat Mjr. Chrchel
(Pavel Keller / Michal Lang)
Ztráta identity
(Pavel Keller / Michal Lang)

✦ Buldozery

Babalet & Ale² Drvota Live (1987, 8.)
Krá£íme zemí jménem Nola
hro²i na nás otevíraj tlamy
na bahnité vod¥ velká kola
domorodci skrývají své dámy
Zpátky ke ko°en·m tvrd¥ jdeme
zp¥vy bubny salta a tak dále
kolem ohn¥ ve£er tancujeme

Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 2.)

Buldozer rozvalený v jahodové ²leha£ce
°ídí vysíla£kou let pták·
buldozer rozvalený v jahodové ²leha£ce
°ídí vysíla£kou jejich let

513

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

2x
A cení na nás p°itom zuby
to v kovu dusí skryté pudy
nablýskaným plechem háºe prasátka
p°edvádí se leskem pozlátka
A my ve zmatku k°ídly tlu£eme
bezd¥ky si tak ubliºujeme
na²e p°eh°áté ºelezné du²e
cinkají o sebe hlu²e
A ºelezní ptáci
v mlhách se potácí
4x
A dychtiv¥ se kdekoho ptají
co si o létání myslet mají
buldozery nás p°ed sebou
hrnou pod ledy
poh°bít svými studenými pohledy
A obtá£í ve vlastních sítích
do záludných kovových nití
ºelezný pták du²i ºeleznou má
ry²avé mrtvorzi ji odevzdá
A ºelezní ptáci
v mlhách se potácí
4x

✦

Jení£ek and spol...

Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 4.)

To kolem nás je vyprahlá pou²´
a my tu sami Jení£ku bloudíme
vzduchem uº táhne p°ízra£ná hou²´
a my nic je²t¥ o ni£em nevíme
Vich°ice nám trhá od úst hlasy
nesly²í² m¥ ani já t¥ nevnímám
ta slova jsou vysypané klasy?
pro£ se na prach v dlaních m¥ní nám?
Jenom na²e velká vzteklá ºíze¬
která vzniká jak dým z poºáru
proniká tou pou²tí jako píse¬
v kleci uv¥zn¥ných havran·
Jení£ku prosím t¥ si chodíme v kruhu
a slunce uº omdlévá do prázdnoty
Jení£ku posp¥² si vy£aruj duhu
chci zapálit na nebi hv¥zdám knoty
Je slunce p°elud kam jdeme my?
Jení£ku kolem a ve m¥ bludy
co °íká² sami za m°íºí tmy?
Jení£ku ºe by tudy tudy tudy?
Brn¥ní rozumu roztává v slzy
jenomºe v¥ze¬ má strach z propu²t¥ní

já nechci brat°í£ku je²t¥ je brzy
bojím se bojím svého prom¥n¥ní...

✦

Kosmický hlodavec

Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 5.)

Na nebi se rozsvítila reklama
silueta obtloustlého potkana
jeho vlhká tlama n¥co volá
adresuje stroj·m z nebe slova
Podstata pokroku
je skryta v rozkroku
Coº roz£ílilo statné transportéry
u£itelky a v²echny buldozery
Jak by to vypadalo
kdyby si kaºdý °íkal co by cht¥l
Na kapotách pot jim vyrazil
to je stra²né on nás urazil
Dali dohromady svoje hlavy
noviny pak tiskly o tom zprávy
z televizní hlásné trouby vyly
nebudeme trp¥t anarchii
P°esto na²el potkan dobrou podporu
adolescent·m trel se do názoru
napsali mu milý pane potkane
nebojte se my mládeº vás nedáme
Prohlásíme vás za zvlá²tní kometu
která umí d¥lat kotrmelce za letu
vy budete na²e nové opium
ud¥láme z vás sv·j idol medium
A tak potkan kometa
s hejnem druºic zametá
kouká na n¥j z chléva prase
povozí² m¥ na ocase?

✦

Malta

Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 1.)

Uº ani nevím kde jsem byl vyroben
vytahovali m¥ dlouho je°ábem
a omývali elektrickými ²oky
neº jsem poprvé vyk°ikl ub¥hly roky
Padl jsem lidu do správnách rukou
vychovávali m¥ láskou a hrou
mozek mám vyroben z pevných drát·
a v hlav¥ nalitou maltu
Je to dobrá malta
míchala ji správná parta
je to dobrá malta
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míchala ji prost¥ na²e parta
2x
Automaty mn¥ a jiným d¥lali mámu
vychovávali nás p°esn¥ vºdy podle plánu
do drát· pou²t¥li se houpat houpy houp
houpa£kou elektrický proud
Jenomºe ºelezobeton se v mozcích drolí
elektrický proud nás v drátech bolí
nová malta se míchá se starou
pomoc umírám smrtí pomalou
Je to dobrá malta
míchala ji správna parta
je to dobrá malta
míchala ji prost¥ na²e parta
2x

✦ Pi²i²vor

Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 3.)

Jsem milencem p°ih°átého traktoru
podvádím s ním moji ºenu Barboru
krasavici slad²í neº bývá med v úlu
bohuºel má to d¥v£átko sm·lu
Milujeme se podél betonových pilí°·
dech metalurgických hutí
máme místo v¥jí°·
posloucháme k tomu kompresor
slizkokraté nás hlídají z nor
Pozor pozor...
Já pot°ebuju k ºivotu
betonovou zahradu
2x
Architekti industriálního pornografu
podminovaného bombou strachu
tutlají uº celá dlouhá léta
ºe p°ih°átý traktor je moje miss sv¥ta
A má ºena Bára smutn¥ zpívá
pornograf se chtiv¥ k nebi vzpíná
vzh·ru kde jsou napu²t¥ni jedem
pavouci nad oploceným nebem

Jsem pilníkový pi²i²vor
mám strach a moc ten koktejl mor
rostou mi v hlav¥ r·zné p°edstavy
vidím veliké nutné popravy

Kolik podob mají
tolik jich i já mám
své du²evní zmrza£ení
jenom t¥ºko zvládám

Piluju k°idýlka ºelezným pták·m
vzpínají se totiº kdoví pro£ k mrak·m
za pasem visí mi pilníky
platím si téº dobré hrobníky

Jak do²lo k té tragédii
ve mn¥ nevím
i kdyº po ní touºím
svoji Báru neobjevím

Mám strach tak £enichám
má strach tak £enichá
£enichy £enichy £enichám 2x
2x

✦ Varlamovo m¥sto

Mám strach a roz²í°ené zorni£ky
cht¥jí mi ukrást pilní£ky
jsem pilníkový pi²i²vor
jsem velmi opatrný tvor
p°evelmi opatrný tvor

Demo (1989, 7.)

Já mám £isté sv¥domí
vidím v²ude démony
p°ízraky a intriky
vºdycky najdu viníky vºdycky vºdycky
Mám strach tak £enichám
má strach tak £enichá
£enichy £enichy £enichám 2x
2x

✦ Podoby pavouka
Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 8.)

Pavel Keller / Michal Lang

Vypolstrovaná místnost betonem
praporky visí zplihle za oknem
to je ná² lé£ebný ústav
pacient· máme nad stav
ivot u nás plyne jako heslo
co jsem jednou vid¥l jak se vezlo
na alegorickém voze
oznamující v²em stroze
Já nejsem ºádná dojná kráva
jen dodrºujte moje práva
a svoje povinnosti
kdo se svých úkol· dob°e zhostí
ten nep°ijde zkrátka
ve vzduchu bi£ práská
Nemocní se k°e£ovit¥ sm¥jí
kdo nepracuje a´ nejí
smyslem ºivota je práce
to je demokratizace
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ivot u nás plyne jako heslo
které pod náporem £asu kleslo
a rozbíjí o zem
sebe i v²e kolem
Já nejsem ºádná dojná kráva
jen dodrºujte moje práva
a svoje povinnosti
kdo se svých úkol· dob°e zhostí
ten nep°ijde zkrátka

✦

Vivat Mjr. Chrchel

Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 9.)

Ráno si oble£u kravatu a vestu
máma °íká moc prima vypadá²
²ofér m¥ odváºí na sluºební cestu
víte já jsem v na²em m¥st¥ papalá²
Já jsem totiº trochu slabý na hlavu
nikomu to ne°íkejte ani muk
moje hlava nemá ráda námahu
ale jinak jsem moc hodný kluk
Aº ºije major Chrchel
stoupá ze zjihlých hrdel
4x
Ráno si oble£u kravatu a vestu
máma °íká moc prima
²ofér m¥ odváºí na sluºební cestu
víte já jsem v na²em m¥st¥ papalá²
Já jsem totiº trochu slabý na hlavu
nikomu to ne°íkejte ani muk
moje hlava nemá ráda námahu
°íkají ºe ani muk

✦

Ztráta identity

Pavel Keller / Michal Lang
Demo (1989, 6.)

P°isál se nám
na tvá°i milé dekadentní
visel mi dol· z lící
byla to má ozdoba
Holky hned za mnou lítali
a znamí se usmívali
2x
Jenomºe já jsem ho tam necht¥l
já jsem tam toho ²vába
na tom xicht¥ mít necht¥l
já jsem ho tam mít necht¥l 2x
I kdyº jsem se s ním necítil tak sám
kámo²i m¥ d·v¥rn¥ brali za loket

no ví² p°edtím to hochu nebylo nic moc
ale tohle tohlencto to uº je n¥co
Ten ²váb je opravdu výte£ný
prost¥ vynikající
2x
Jenomºe já jsem ho tam necht¥l
já jsem ho tam na tom xicht¥ mít necht¥l
já jsem tam toho ²vába necht¥l
já jsem ho tam mít necht¥l
P°isál se mi na tvá° ²váb
²eptal mi do nosu po´ouchlá sloví£ka
kdyby m¥ byl aspo¬ n¥kdo zasv¥til
v¥d¥l bych co to znamená
Po°ád bych se o n¥co nebál
tu²il bych co mám d¥lat
2x

Betula Pendula
21 písní

Cesta
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Hosté
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Kámen
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Kresba
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Lo¤ky z b°ezové k·ry
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Minimal orchestr - Kompozice
(Jan oltis / Jan oltis)
Návrat
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Petrovi
(Jan oltis / -)
Pravý opak
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Punková nev¥sta
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Robinsonu Jeersovi
(Jan oltis / Hana Kocourková)
S octem a cibulí
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Smutná píse¬
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Strach
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Student·m z nám¥stí Nebeského míru
(Jan oltis / -)
Teoréma
(Jan oltis / Hana Kocourková)
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♠

♠
♠

2♠

♠
Tygr
(Jan oltis / -)
Tygr
♠
(Jan oltis / William Blake, p°eklad Zden¥k
Hron)
Ve jménu lidskosti
(Jan oltis / Hana Kocourková)
Ver²e
(Jan oltis / Lao-c', p°eklad Bohumila Krebsová)
Vzpomínka
(Jan oltis / Hana Kocourková)

✦ Cesta

Jan oltis / Hana Kocourková
Tygr (1988, 2.)
V údolí pomezního pr·smyku Chan-ku
nalézám úlomek
bezm¥sí£né noci
Tomu kdo se dovolává kamení cesty
z·stane drobný písek
na u£ení v hrsti

✦ Návrat

Jan oltis / Hana Kocourková
Tygr (1988, 3.)
Ti kte°í nev¥°ili návratu
nehled¥li vzh·ru
rozptýlili se po m¥st¥
zde v²echno pro n¥ uchystáno
Opojnost vína bujarost tance
zb¥silost rychlosti závra´ vý²ky
okamºik nez·stal nevypln¥n
snad ani jediný nebyl proºit
Ti kdo se soust°edili vzh·ru
t¥m to z·stalo v o£ích

✦ Teoréma

Jan oltis / Hana Kocourková
Live (1986, 1.)
✷ Tygr (1988, 4.)
V ºivotní velikosti
bez protekcí známostí
p°ichází po p°edmostí
svých zubních protéz
S urputnou posedlostí
bu²í do stydké kosti
v °ad se°azené cnosti
jak vzácní hosti
S rýhou a usoplená
na plotn¥ teoréma
visí si ob¥²ená
uº kolik dní
Dychtivé pysky bun¥k
s jedinou touhou bujet
ze m¥ se stává ob¥´
jejich snaºení
roubovák s maticí
se tisknou bez slitování
prasátka na st¥n¥ se lesknou
zp¥tnýho zrcátka
P°ichází hlavním vchodem
vytéká ropovodem
s obvyklým doprovodem
°in£ícího skla

✦ Tygr

Jan oltis / William Blake, p°eklad Zden¥k
Hron
Tygr (1988, 1.)
Tyg°e tyg°e ºhav¥ ºhne²
noc je kolem tebe les
kdo vzal smrti její moc
a dal ti stra²nou soum¥rnost
V hlouby kde kde v nebesích
planul ohe¬ v o£ích tvých
Petrovi
na £ích perutích se vznese
Jan oltis / která ruka plamen snese
Minimální orchestr & Betula Pendula (1986, Který fortel které ruce
2.)
utkaly tká¬ tvého srdce
kdo kdyº srdce za£lo bít
(instrumentální)
stra²ný spár moh vytvo°it
Kdo dal °et¥z kdo jej kul
v které výhni mozek ºhnul
která kovadlina hmat
smí tu hr·zu do ruk brát

✦
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Kdyº pak hv¥zdy vrhly kopí
jejich slzy nebe kropí
moh se kdo t¥ stvo°il smát
beránka moh ud¥lat
Tyg°e tyg°e ºhav¥ ºhne²
noc je kolem tebe les
kdo kdy smrti vezme moc
a dá ti stra²nou soum¥rnost

✦ Tygr

Jan oltis / -

Minimální orchestr & Betula Pendula (1986,
4.)
(instrumentální)

Bez ladu a skladu
47 písní

Ach jaj, boºe, ludia moji
5♠
(Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák)
Anaerobicus communis
♠
(Martin Be¤at² / ubor Benkovi£)
An£a krá£a auto £í
3♠
(Martin Be¤at² / anonym)
Arab Muhamad Abdul Ali
4❧
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£, Michal Ka²£ák)
♠
Bez 24
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Buldozér
♠
(Martin Be¤at² / Stanislav Daj£a)
Cely svä´ bude plný pohody - ²ípky do vody ♠
(Martin Be¤at² / Michal Ka²£ák)
ierna huba
2♠
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
Dubá£ik
3♠
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Epileptik sa pridá
2♠
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
♠
Excentrické diev£a
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
Génový inºinier
♠
(Martin Be¤at² / ubor Benkovi£)
Hlas ©udu
2♠
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Hore bez
♠
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£, Stanislav
Daj£a)
♠
Horúce hlavy
(Michal Ka²£ák / Renáta Ka²£áková)

Choroba
3❧
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
♠
Instrumental
(Bez ladu a skladu / -)
Kaºdý kydá
♠
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
♠
Kozmonauti
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
Lebo
2❧
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Mám nízky prechodový odpor mozgu
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Masy
5♠
(Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák)
Na sala²i
4♠
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Na²e mesto
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Netvr¤te
4♠
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
♠
O
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
Óda na lásku
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Odtnite mu hlavu
2♠
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
Papuánci
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
♠
Pavúk
(Bez ladu a skladu / ubor Benkovi£)
Pí²te v²etci modrým perom
4❧
(Bez ladu a skladu / Stanislav Daj£a)
Pneumatický buchar
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Poistenie mládeºe
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Ponorková nemoc
2❧
(Michal Ka²£ák / Stanislav Daj£a)
Postavme sa na hlavu
4❧
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
Prajem si aby si aj krysy dolu v prízemí utkaly
♠
z hodvábu hojdaciu sie´
(Michal Ka²£ák / -)
Pri²iel k nám lm z USA
♠
(Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák)
Referát
5♠
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
♠
Reprezentant
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Ruky visia
2♠
(Michal Ka²£ák / Renáta Ka²£áková)
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Rýchly zásah
4♠
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Sestra Klára
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Sociologický prieskum
4❧
(Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£)
túdio Jezerka
3♠
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Udava£
7❧
(Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák)
Ve£erní£ek
(Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu)
Xmetov
♠
(Martin Be¤at² / ubor Benkovi£)

✦ Ach jaj, boºe, ludia moji
Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák

✷
✸
✹
✺

Live Bratislava (1986, 9.)
Live! (1986, 12.)
Live Dolní Lhota (1988, 3.)
Bez ladu a skladu (1990, 12.)
Live Bratislava (1991, 3.)

Ach jaj boºe ©udia moji
mne sa uº ni£ nechce robi´
Nechce sa mi hra´
nechce sa mi tancova´
nechce sa mi smia´
nechce sa mi pracova´
Nechce sa mi u£i´
nechce sa mi £íta´
nechce sa mi chodi´
nechce sa mi písa´
udia moji ja som zistil
ºe sa mi nechce ani dýcha´
a tak som sa musel nau£i´
dýcha´ presta´
Skúste to aj vy
neobanujete
je to krásna vec
takto ºi´ na svete

✦ Anaerobicus communis

Martin Be¤at² / ubor Benkovi£
Horúce hlavy (1991, 9.)

Nejak zle sa mi dýcha
je tu prive©a kyslíka
boºe ja sa dusím
obmedzi´ ho musím

Ved tak to uº v ºivote chodí
niekto dýcha kyslík mne v²ak ²kodí
ja som totiº taký £udný hmyz
Anaerobicus communis
Budem zdravý ºivý
mam na²´astie vplyvy
to je ta najlep²ia taktika
dosta´ sa ku zdrojom kyslíka
Anaerobicus communis...
Ke¤ºe mi nieje po chuti
sta£í ho iba pri²krti´
to je moja práca
ºe sa kyslík stráca
A tak v jedno krásne na úsvite
sa v²etci kvôli mne udusíte
ja som totiº taký £udný hmyz
Anaerobicus communis
2x

✦ An£a krá£a auto £í
Martin Be¤at² / anonym

✷
✸

Live Bratislava (1987, 1.)
Live Dolní Lhota (1988, 1.)
Horúce hlavy (1991, 2.)

An£a krá£a auto £í
po£kaj auto An£a kri£í
ale ²ofér zjeºil fúz
tam ti ide autobus
2x

✦ Arab Muhamad Abdul Ali

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£, Michal Ka²£ák

✷
✸
✹

Live Bratislava (1987, 3.)
Live Dolní Lhota (1988, 4.)
Bez ladu a skladu (1990, 5.)
Live Bratislava (1991, 4.)

Arab Mahmed Jásir Ali
usídlil sa v na²om kraji
Jana Boºka Joºka Kata
Mahmed s vami isto ráta
❀✸ ❀✹ :
✷ : ...

Pe¬azí má ako plevov

nepohrdne na²ou devou
my Mahmeda nesklameme
ve¤ pri²iel aº z Libanonu
Arab Mahmed Jásir Ali
uº nesídli v na²om kraji
zanechal tu zo dve deti
a uº nad nim libanonské slnko svieti
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✷✎
✁✸✁✹✎

✦

Kokosové orechy
nechal nám tu zo dva mechy
Krása síl a charakter
ani jemný cit
nedokáºu prekona´
devízový decit
2x

✦

Bez 24

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu
Live Tren£ín (1986, 4.)

Mám desa´ rokov a som muº
ve©ký
2x
Na²i mi zakazujú
ve£er h©adie´ do telky
??
to nieje pre m¬a ni£ nové
2x

Cely svä´ bude plný pohody ²ípky do vody

Martin Be¤at² / Michal Ka²£ák
Horúce hlavy (1991, 5.)
Celý svet je plný pohody
a hrochy ská£u ²ipky do vody
ryby spievajú pri brehu áriu
ob¤ale£ ma£ka s krysou tancuje
Raz bude isto dobre na zemi
stratia sa starosti a stratia sa problémy
a já tu²il som to v£era ale viem to dnes
a pritom to pomyslení naplní ma des
Celý svet je plný pohody
a hrochy ská£u ²ipky do vody
ryby spievajú pri brehu áriu
ob¤ale£ ma£ka s krysou tancuje
Celý svet je plný pohody
a hrochy ská£u ²ipky do vody
a v²ade je zábava a ni£ sa nenudí
na svete je dobre a dobre bez ©udí

Na²i mi robia scény
pre kaºdom hrub²om slove

✦

Neviem pre£o
ke¤ sa nad ránom vraciam z ámu
2x
Neviem pre£o je to tak vºdy roz£u©uje
moji mamku

✦

Buldozér

Martin Be¤at² / Stanislav Daj£a
Horúce hlavy (1991, 3.)

A buldozér sa vystatuje
porucha si pospevuje
dnes je v²ade ve©ká éra
vlezie mu do buldozéra
2x
Koho to zaujímam 2x
zaujímam vás
vôbec nie£o
zaujíma niekoho
2x
Vôbec vôbec nie£o

ierna huba

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£

✷

Bez ladu a skladu (1990, 9.)
Live Bratislava (1991, 1.)

ierna huba biele zuby
kamenná sekera
pod o£ami £ierne kruhy
na m¬a sa pozerá
Vycerí sa napne svaly
rázne sa postaví
a svojou kamennou zbra¬ou
miery mi do hlavy
Podcenil som jeho IQ
to ma vôbec nete²í
ved mi miery na to miesto
kde som nad nim silnej²í

✦

Dubá£ik

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

✷
✸

20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 13.)
Live Bratislava (1986, 2.)
Live Tren£ín (1986, 2.)

V lese rastie dubá£ik
bude z neho dubák
má on ºltý klobú£ik
a £ervený hlúbik
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A v lese rastie dubá£ik
e²te nie je dubák
uº dlh²ie rastie dubá£ik
uº je z neho dub
?? je radiátor
je to spotrebi£
kupujte si Primátor
iný je nani£
Chcem svoje dve kozy
papajú seno
Joºko nebu¤ nervózny
to sú Aktuality
Dva radiátory si kúpte
v predajni Domáce potreby
mohli by sme si v totalite
v predajni Jednota ??
Milé deti doji£ky
k¯mte kozi£ky
aby nám nevzali
nie£o bieleho

zoberiem si moridlo
dokonalé mu£idlo
Odtrhnem jej tykadlo
zoberiem si aj ºihadlo
prepchám jej ho cez hrdlo
celkom vlastné divadlo
Vonku hu£í ?? vodu
pustil som umývadlo
na hlavu dám tuºidlo
mama mi prala prádlo
??
dostal som to svietidlo
?? riedidlo
trochu zvlá²tne k¯midlo
Dostal som to svietidlo
zapálil som svietidlo
vonku musím s rýpadlom
rozliate mám riedidlo

✦ Excentrické diev£a

V ??
ste v²etci s nami
mladí chlapi
a taktieº starí
To viete páni
to je teraz v Aktualitách
takºe ide len o
??

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£
Horúce hlavy (1991, 12.)

Na²iel som si diev£a
bolo by aj zdravé
ale moje excentrické diev£a
nosí vlasy len na jednej hlave
len na jednej hlave

✦ Epileptik sa pridá

✦ Génový inºinier

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

Martin Be¤at² / ubor Benkovi£

Live Bratislava (1986, 7.)
✷ Live Tren£ín (1986, 1.)

Bez ladu a skladu (1990, 1.)

V noci mi nie£o vypadlo
aº ráno ma to napadlo
je to ©avé chodidlo
musím zohna´ lepidlo

Génový inºinier
uº ma plán hotový
ako nám zhotoví
mozog cely plechový

Zatia© si dám bránidlo
a opracujem kyvadlo
aha aha zrkadlo
miesto nohy chápadlo

Geniálny je ten jeho plán
takýto mozog vám zhrdzavie aj sam
bez bolesti a v pohode
sta£í ho namo£i´ vo vode

Vpravo je plavidlo
a má aj kormidlo
pomôºe ²vihadlo
miesto nôh rýpadlo

Môºe² sa udrie´ do hlavy
mozgu to vôbec ni£ nespraví
moºno sa trochu pokriví
no tomu sa uº nik nediví

Vo vzduchu letí lietadlo
a tak si na m¬a sadlo
vyzerám jak stra²idlo
nohy spravi´ by bodlo

Geniálny je ten jeho plán
takýto mozog vám zhrdzavie aj sam
bez bolesti a v pohode
sta£í ho namo£i´ vo vode
3x

Nie£o si na m¬a sadlo
ono to vystrkuje ºihadlo
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✦ Hlas ©udu

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

✷

Live Bratislava (1986, 6.)
Live! (1986, 10.)

Je to des 3x
hore bez 3x
s tou módou ´aº²ie sa zápasí
tá sa ²íri v kaºdom po£así

✦ Horúce hlavy

Mám priate©a
a ten chce by´ ve©mi vzdelaný
a tak odoberá
skoro v²etky noviny

Michal Ka²£ák / Renáta Ka²£áková
Horúce hlavy (1991, 1.)

Práca Hlas ©udu
ivot a Chovate©
Slovenka Svet socializmu
Kamarát aj Pionier

Horúce hlavy
horúce nohy
hlava na hlave
noha na nohe

Nemá on moc kamarátov
medzi ©ud nechodí
stále doma £íta si on
svoje noviny

Aj ty si horúca
aj ja som horúci
zhodíme sa spolu
k nohám za chví©u

Práca Hlas ©udu
ivot a Chovate©
Slovenka Svet socializmu
Kamarát aj Pionier

2x

Chudá£ik môj verný
priate© v ústave sedí
jeho láskou zostávajú
stále noviny
Práca Hlas ©udu
ivot a Chovate©
Slovenka Svet socializmu
Kamarát aj Pionier
2x

✦ Hore bez

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£, Stanislav
Daj£a
Horúce hlavy (1991, 13.)

Na²i ochrancovia mravnosti
mali ve©a starosti
museli stá´ na stráºi
aby zo zahrani£ných pláºi
nepri²lo k nám z £oho majú stres
hore bez 3x
Je to des 3x
hore bez 3x
leto £as mravnej nákazy
preto by ho mali zarazi´
Na²i ochrancovia mravnosti
mali ve©a starostí
a tak si nik nev²imol
ºe ten jav uº u nás dávno bol
do²lo v²ak k istému posunu
netýka sa plaviek ale rozumu

✦ Choroba

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

✷
✸

Live Bratislava (1986, 3.)
Live Tren£ín (1986, 6.)
Live! (1986, 4.)

V jednej malej obci kdesi v údolí
bola to obec malebná
za£ali ©udia mrie´ na rozli£né choroby
❀✸ : bola to ne²´astná doba
✷ : bola to odporná doba
V²etkých ba aj richtára to postihlo
jedine Jano ²´astie mal
jedine Jano zostal t
on mal totiº pancierový kryt
Jano je odolný
Jano je imúnny
Jano je praktický
Jano je rozumný
V²etci ©udia obce
obdivujú Jana
Jano to je korba
na¬ho nikto nemá
V obci v²etky postihnuté rodiny
dostávali sociálne podpory
jedine Jano iba on nikdy nedostal
tak si pancierový kryt s¬al
Teraz leºí Jano doma v posteli
a má ve©kú rados´ z pe¬azí
s rados´ou v o£iach
prijíma sociálne podpory
za neho obec ve©ký pohreb vystrojí
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✷✎
✁✸✎

Jano bol odolný

na mysli na duchu i na tele

Jano bol imúnny
Jano bol praktický

Kam letia nevedia

Jano bol rozumný

vedie´ im netreba
riadiace stredisko

o sa to s ním stalo

mysli aj za teba

srdce vynechalo
v²etci ©udia obce

Riadiace stredisko

vyprevádzajú Jana

v²ak vôbec nemyslí
obvyklá rutina

✦ Instrumental
Bez ladu a skladu / -

na £o sa za£ína²
Pekne a plynule
ako aj minule
smer taktieº rovnakí

Live! (1986, 16.)
(instrumentální)

✦ Kaºdý kydá
Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£

Horúce hlavy (1991, 11.)
Pri²lo teraz do módy
roz²irova´ slobody
a tak teda kde je chyba
kaºdý kydá 2x
Môºe² vravie´ veselo
£o sa predtým nesmelo

smer nebo oblaky
Riadiace stredisko
na zemi v bezpe£í
ke¤ sa nie£o stane
kaºdého presved£í
Ke¤ ide o ºivot
vinný je vºdy pilot
Kozmonauti
kozmonauti sa cítia skvele
na mysli
na mysli na duchu i na tele
Kam letia nevedia
vedie´ im netreba
riadiace stredisko
mysli aj za teba

kaºdý kydá 2x

✦ Lebo

Kaºdý si hne¤ navykol

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

a tak teda kde je chyba

ºe môºe mlie´ jazykom
málokto v²ak rozum pridá
kaºdý kydá
Prvý kydá na druhého
druhy kydá na tretieho
a ten tretí ten len civí
ten je nejaký pomätený
Len sa na¬ho pozrite
ako ml£í zaryte
jeho rudé ??
a je nejaký zelený
A pri kaºdom ¤al²om kyde
od ºalúdka zle mu príde

✦ Kozmonauti
Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£

✷

Live Bratislava (1986, 8.)
Live Tren£ín (1986, 6.)

V schránke dopis z Bratislavy
otvoril ho rýchlo
je to dopis s úlohami
£o mu to len pri²lo
Robí olympiády
vºdy je prví v sú´aºi
pri²la mu nová sú´aº
pre¬ho to nie je zá´aº
Ve¤ je najlep²í chemik
najlep²í fyzik
najlep²í matik
proste najlep²í ºia£ik
V schránke dopis z Bratislavy
: opä´ nové úlohy

✷:

otvoril ho rýchlo

?? s problémami
Horúce hlavy (1991, 8.)

kedy to len urobí

Kozmonauti

Má² tu nové príklady

kozmonauti sa cítia skvele

opováº sa ís´ dnes von

na mysli

celý de¬ sedí doma

523

✷✎
✎

mal by nám by´ príkladom
Ve¤ je najlep²í chemik
najlep²í fyzik
najlep²í matik
proste najlep²í ºia£ik
V schránke dopis s výsledkami
otvoril ho rýchlo
teraz ºije za mreºami
£o mu to len pri²lo
V²ade sú biele steny
v bielych plá²´och doktori
uº nie je medzi druhými
je v du²evnom zariadení
To bol najlep²í chemik
najlep²í fyzik
najlep²í matik
proste najlep²í ºia£ik

✦ Masy
Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák

✹

Live! (1986, 3.)

Pasú ovce vala²í
trhajú sa za vlasy
zatia© príde kontrolór
stratil ??
Mlieko syry tvaroºtek
ba£a ?? no²tek
£o s tým smradom spravi´ mám
na gympli ho rozpredám
Na sala²i v noci stra²í
ba²u pla²í ²pina v ka²i
na kolibe strach sa sype
valach príde mlieko chlípe
Pra²ivca ºin£ica
slanina jaternica
?? na stromoch
ba£a hne¤ pred tým máva
?? jahniatko
sem tam jedno prasiatko
za pä´ prstov ²iestu dla¬
ba£a to je ve©ký pán
Na sala²i v noci stra²í

✷
✸
✹
✺

Live Bratislava (1986, 5.)

ba²u pla²í ²pina v ka²i

Live Bratislava (1986, 7.)

na kolibe strach sa sype

Live Tren£ín (1986, 3.)

valach príde mlieko chlípe

Live! (1986, 15.)

Nech rozkvitá masový ²port

✦ Netvr¤te

nech ºije masové lyºovanie

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£

Bez ladu a skladu (1990, 11.)

je blázon ten kto sedí cez víkend doma
kupujte v²etci lyºe sánky
pôjdeme spolu na hory
Masové lyºovanie

✷
✸
✹

Live Bratislava (1986, 4.)
Live Tren£ín (1986, 7.)
Live! (1986, 11.)
Bez ladu a skladu (1990, 4.)

masové sánkovanie
masové výrobky

Netvr¤te ºe pes nedokáºe lieta´

tukový priemysel

ºe lietajúci pes neexistuje

masy 4x

len zamáva u²ami
a uº lieta nad nami

Nech rozkvitá masová organizovanos´

ve¤ to pozná kaºdé malé die´a

zakladajme rôzne spolky organizácie
je blázon ten kto sa neorganizuje

Netvr¤te ºe kapor nedokáºe spieva´

zaplatíme £lenské známky

ºe spievajúci kapor neexistuje

dostaneme legitimácie

hlasivky si zahrieva
a potom si zaspieva

Masová organizovanos´
masové zdruºovanie

Zaspieva si do vody

masy ©udu

voda v²ak zvuk nevodí

po¤te k nám

ve¤ to pozná kaºdé malé die´a

masy 4x

✦ Na sala²i
✷
✸

Netvr¤te ºe prasa nedokáºe £íta´
ºe £ítajúce prasa neexistuje
okuliare nasadí
s £ítaním si poradí

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

ve¤ to pozná kaºdé malé die´a

Live Bratislava (1986, 4.)

Netvr¤te ºe delfín nedokáºe chodi´

Live Bratislava (1986, 2.)

ºe chodiaci delfín neexistuje

Live Tren£ín (1986, 5.)

z vody sa von vyhodí
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po brehu si pochodí
vo vode má pokoj vä£²í
preto sa mu chodi´ prie£i
ve¤ to pozná kaºdé malé die´a

✦O

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£
Horúce hlavy (1991, 10.)

Len o láske spievajú zlatí vtáci
pre£o nespievajú aj o práci
ved ona je hybná sila
ktorá nás v²etkých po©ud²tila
2x
My máme jej po zuby
priznajme si samy
rad²ej by sme v²etci
e²te boli opicami
2x

✦ Odtnite mu hlavu

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£
Bez ladu a skladu (1990, 2.)

✷ Live Bratislava (1991, 8.)

Odtnite mu hlavu
nech nevyt¯£a z davu
nepotrebujeme takých ozembuchov
nech si ju nosí pod pazuchou
Aby sme si boli v²etci rovní
aby sme mu videli do o£í
aby sa tu drºali normy
aby nás nikdy nepresko£il
aby nezatienil na²u slávu
odtnite mu hlavu
Odtnite mu hlavu
nech nevyt¯£a z davu
armáda potrebuje rovné ²íky
nebudeme sa mazna´ s nikým
Aby neunikol na²im zrakom
aby bol celý v na²om zornom poli
aby sa neskrýval v mrakoch
aby si nerobil po vôli
aby neunikol ná²mu právu
odtnite mu hlavu

ko©ko som jich uº zlikvidoval zni£il
a uº sa mi na hlave ¤al²ia cvi£í
Myslel som si ºe sa to stratia
pavúci s hviezdou sú v²ak jedovatí
ke¤ im dovolíte plies´ zradnej siete
ºiví sa z nich asi ´aºko dostanete
Ka²lal by som na to
ale to sa nezdá
výstrahou nech vám je
pavúkova hviezda

✦ Pí²te v²etci modrým perom
Bez ladu a skladu / Stanislav Daj£a
Live Bratislava (1987, 5.)

✷ Live Dolní Lhota (1988, 5.)
✸ Bez ladu a skladu (1990, 3.)
✹ Live Bratislava (1991, 5.)
Pí²te v²etci modrým perom
iná farba nebude
pí²te v²etci rovnako
rovnaké á rovnaké ó
Rovnaké písmo
rovnaké vzdialenosti
kúpte si v²etci modrý atrament
4x

❀✸ ❀✹ : Pí²te v²etci modrým perom
iná farba nebude

✦ Ponorková nemoc

Michal Ka²£ák / Stanislav Daj£a
Bez ladu a skladu (1990, 13.)

✷ Live Bratislava (1991, 7.)
V²etci 4x
V²etci prejavujú syndrómy
ponorkovej nemoci
V²etci 2x
V²etci si musíme pichnú´
injekciu dobra
a krá£a´ po pú²ti
k najbliº²ej oáze
: 2x

✦ Postavme sa na hlavu

✦ Pavúk

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£

Bez ladu a skladu / ubor Benkovi£
Horúce hlavy (1991, 7.)

Po hlave mi lezie pavúk s hviezdou
pre£o práve v mojej hlave majú hniezdo

❬✷②❪

Live Bratislava (1987, 2.)

✷ Live Dolní Lhota (1988, 2.)
✸ Live Bratislava (1991, 2.)
✹ Horúce hlavy (1991, 4.)
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✷②

✸
✹
✺

V²etci to chápu tak
a je to naopak
prevrátia slovami
svet hore nohami
❀✷ ❀✸ :

Mám toho po zuby
ve¤ je to naruby
4x
A ak chce² získa´
pravdivú predstavu
musí² sa pritom
postavi´ na hlavu
✹ : 2x
Máme ich po zuby
ve¤ je to naruby
4x

❬✹✘❪

Michal Ka²£ák / Horúce hlavy (1991, 6.)
(instrumentální)

Raz som i²iel na schôdzu
ná²ho ²kolského zväzu
idem si ja cez cestu
myslím len na referát
Referát 3x
o rybách
2x

✁✷✁✸②
❬ ✁✷✁✸✘❪

Prajem si aby si aj krysy dolu v
✦prízemí
utkaly z hodvábu hojdaciu
sie´

A doma mi v²etci vravia
ty si teda drevený kus
idem smutný cez cestu
v dia©ke nevidím autobus
Autobus 3x
jedenás´
2x
A zrazu tlmený náraz
a bolí ma v krku väz
©udia ja moje telo
vidím kotú©a´ sa pre£
Autobus 3x
jedenás´
2x

✦ Pri²iel k nám lm z USA

A £o to vidím ide sem
ten rozprávkový maco
aha aha £o nesie
bylinku na spojenie

Bez ladu a skladu (1990, 8.)

Spojenie 3x
hlavy k telu
spojenie 3x
intímne

Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák

Pri²iel k nám lm z USA
a uº Jano te²í sa
ved v nom samé hole baby
ukazujú svoje vnady
V²etkých chlapov zavolal
záºitok im s©uboval
a tak v nede©u do kina
mieri cela dedina
Vy²iel Jano na posmech
stalo sa £oho sa bal
v²etky pekne £asti z lmu
totiº ktosi vystrihal
Nie je to aº také zle
a preto neve²ajme hlavy
ved skúsme si lmy predstavi´
keby sa scény pridávali

K©a£ím na nohách
h©adám ten svoj referát
za£ínam ma´ ve©ký strach
ºe je o rybách
O rybách 3x
referát
2x
A v ²kole vravia ty si kus
ve¤ ne²iel ºiadny autobus
idem smutný cez cestu
v dia©ke vidím autobus
Autobus 3x
jedenás´
autobus 3x

✦ Referát

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

✷

Live Bratislava (1986, 1.)
Live Tren£ín (1986, 1.)
Live! (1986, 2.)

20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 12.)
Live Bratislava (1986, 1.)
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✦ Reprezentant

Mám ho dos´ 4x

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

Vºdy v sobotu na trºnici
predám ho jednej krásavici

Live Bratislava (1986, 5.)

e²te aj dobré srdie£ko mám
vºdy jej ho lacnej²ie predám

Mám záhradku blízko domu
a mak £ierny pestujem na nej
vý´aºok z maku draho predám
o ºivobytie postarané mám
Mám ho dos´ 4x
Vºdy v sobotu na trºnici
predám ho jednej krásavici

Mám ho dos´ 4x
Raz v sobotu na trºnici
pri²li si pre m¬a príslu²níci
kvôli milej krásavici
smejú sa mi vo väznici
Mal ho dos´ 4x

e²te aj dobré srdie£ko mám

✦ Sociologický prieskum

vºdy jej ho lacnej²ie predám
Mám ho dos´ 4x

Michal Ka²£ák / ubor Benkovi£
Raz v sobotu na trºnici
pri²li si pre m¬a príslu²níci
kvôli milej krásavici
smejú sa mi vo väznici

✷
✸
✹

Mal ho dos´ 4x

✦ Ruky visia

Live! (1986, 13.)
Live Dolní Lhota (1988, 6.)
Bez ladu a skladu (1990, 6.)
Live Bratislava (1991, 9.)

❀✷ ❀✸ :

Sociologicky prieskum ukázal

ako sprava ¤alej uvádza
je to zle...

Michal Ka²£ák / Renáta Ka²£áková
S obezitou ná²ho obyvate©stva

✷

Bez ladu a skladu (1990, 10.)
Live Bratislava (1991, 6.)

Ruky visia nohy idú
o£i hladia z hlavy
aké je to telo £udné
ako £udne chodí
Hlava gu©ata
plecia hranaté
o£i okaté
zuby zubaté
Také £udne telo
a e²te by chcelo 2x
aby ho ni£ nebolelo

✦ Rýchly zásah
Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

✷
✸
✹

❬✹✎❪

je to zlé
Sociologicky prieskum ukázal

❬✹✎❪

kde sa na²a spolo£nos´ nachádza
ako sprava ¤alej uvádza
je to zle...
S alkoholizmom ná²ho obyvate©stva

❬✹✎❪

je to zlé
Sociologicky prieskum ukázal

❬✹✎❪

kde sa na²a spolo£nos´ nachádza
ako sprava ¤alej uvádza
je to zle...
S nehodovos´ou ná²ho obyvate©stva

❬✹✎❪

je to zlé
Sociologicky prieskum ukázal

❬✹✎❪

kde sa na²a spolo£nos´ nachádza
ako sprava ¤alej uvádza
je to zle...

20 rok· CH.V.M. (1980 - 1990, 14.)

S pracovnou úrazovos´ou obyvate©stva

Live Bratislava (1986, 3.)

je to zlé

Live Tren£ín (1986, 5.)
Live! (1986, 5.)

❬✹✎❪

kde sa na²a spolo£nos´ nachádza

Percentuálne vyjadrenie

❬✹✎❪
❬✹✎❪

poopravilo pôvodne znenie
Mám záhradku blízko domu

nie je to aº také zle ako sa zdalo

a mak £ierny pestujem na nej

nie je to ve©a ale ani malo

vý´aºok z maku draho predám
o ºivobytie postarané mám

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
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❬✹✎❪

✻
✼

ke¤ správne zvolíme uhol poh©adu
sme dokonca lep²i oproti západu
Percentuálne vyjadrenie

Udava£ (1987, 1.)
Bez ladu a skladu (1990, 7.)

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ :

❬✹✎❪

poopravilo pôvodne znenie

povedal 2x

a tak nás moºno aj ur£ite pota²i

ja som si 2x

❬✺✎❪

povedal budem udava£

ºe sme uº vo v²etkom skoro uº najlep²í
Percentuálne vyjadrenie

Ja som si 2x

❬✹✎❪

✺:

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼✎❪

...

poopravilo pôvodne znenie

ja som si 2x

a to ºe nám krô£ik ku ²pi£ke chýba

povedal budem udava£

to nie je na²a vec ale ani chyba

✹:

Sociologický prieskum ukázal

❬ ✁✷✁✸✎❪

V siedmej triede informa£ne
v²etci sa ma pýtajú

kde sa na²a ...
ím chce² by´ 2x

✦ túdio Jezerka
Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

✷
✸

Live Bratislava (1986, 10.)
Live Tren£ín (1986, 3.)
Live! (1986, 7.)

Beºím ulicami rýchlo domov
neviem pre£o a hó
doma Hospodársky zápisník beºí
ach a ja nie som doma
Zápisník skon£il pri²li priatelia
ja v²ak pre£ nemôºem ís´
práve sa za£ala relácia
vysiela ²túdio Jezerka
Dozvedám sa samé nové veci
obohacujem si vedomosti
kde sa dozviem najviac informácií?
v publicisticko-vzdelávacej relácii
Z rádia sa známa znelka rynie
beºím k nemu hurá
práve sa za£ali Bielikovci
som ²´astný ako blcha

udava£ 2x
2x
Udávanie 2x
to je môj koní£ek
udám v²etko 2x
to bude môj chlebí£ek
V ôsmej triede pred skú²kami
v²etci sa ma pýtajú
ím chce² by´ 2x
udava£ 2x
2x
Celkom blízko pred matúrou
v²etci sa ma pýtajú
ím chce² by´ 2x
udava£ 2x
2x
Udávanie 2x
to je môj koní£ek
udám v²etko 2x
to bude môj chlebí£ek
Splnil sa mi môj ve©ký sen
vykonávam £o som chcel

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ :

Rodi£ia odi²li ostal som sám
pozval som priate©ku
uº sa te²ím ako budeme po£úva´
Ro©nícku besedu
Dozvedám sa samé nové veci
obohacujem si vedomosti
kde sa dozviem najviac informácií?
v publicisticko-vzdelávacej relácii

✦ Udava£

o robí² 2x

£o robí² 2x
udávam rytmus

✻:

o robí² 2x

udávam 2x
£o robí² 2x
udávam rytmus

✦ Xmetov

Michal Ka²£ák / Michal Ka²£ák

Martin Be¤at² / ubor Benkovi£

✷
✸
✹
✺

Live Bratislava (1986, 6.)
Live Tren£ín (1986, 4.)

Bez ladu a skladu (1990, 14.)

Live Tren£ín (1986, 7.)
Live! (1986, 6.)

❬✻✎❪

udávam 2x

... (svahil²tina)

Live! (1986, 17.)
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❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✎❪

Nerozumiete mi ale pre£o
spievam kódovanou re£ou
aby mi nik nerozumel bolo cie©om
takto môºem spieva´ celkom smelo
Moºno sa vám to zdá protivne
ale nezneuºijete to nikto proti mne

Brumerová Prouza
7 písní

Honorace
(Brumerová Prouza / Michal Lang)
Klára
(Brumerová Prouza / Michal Lang)
Mozaika
(Brumerová Prouza / Michal Lang)
Posvícení
(Brumerová Prouza / Michal Lang)

Lesí£ek  píse¬ nep°íli² studeného hocha
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2♠

Metal orgie
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2♠

Nechci na cirkulárku
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2♠

Parohá£
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

Píse¬ mam¥nce
(Franta Jetel / Franta Jetel)

3♠

Pracovní proces
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2♠

la Nanynka do zelí
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

Tuzex
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2❧

eny bez vlas·
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

✦ 7 lump·

Sen moderního um¥lce
(Brumerová Prouza / Michal Lang)

Franta Jetel / Franta Jetel

Souvislosti
(Brumerová Prouza / Michal Lang)

Live (1987, 11.)

✷ Demo (?, 12.)

St°epy
(Brumerová Prouza / Michal Lang)

Sedum lump·
²lohlo pumpu
4x

Franta Jetel
20 písní

7 lump·
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2❧

A.I.D.S.
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2♠

as kosení
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

Desítka Starobrno
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

D¥va punkova
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

Helmut a Hylda
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2❧

Hroba°
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2❧

Intrumentální
(Franta Jetel / -)

♠

Jak jsem naloºil se svou ºenou
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

Jedu autem do Prahy
(Franta Jetel / Franta Jetel)

2♠

Karel je zlej
(Franta Jetel / Franta Jetel)

♠

Kostrou pohli
pumpu ²lohli
4x
Majore Zemane
není to nápadné
kdyº z na²í silnice
zmizí £erpací stanice
2x
Sedum lump·
²lohlo pumpu
4x
Majore Zemane
kdy uº to p°estane
VB i Police
propadá panice
2x
Sedum lump·
²lohlo pumpu
4x
: Majore Zemane
není to záhadné
z jetele sedmice
poru²í tradice
2x
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Sedum lump·
²lohlo pumpu
2x

✦

✦

❬✷②❪

as kosení

Franta Jetel / Franta Jetel
Demo (?, 10.)

A.I.D.S.

Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 2.)

✷ Demo (?, 2.)

Dob°e jsem se pobavil
s jednou holkou macatou
výsledek se dostavil
brzy budu pod plachtou
Kdybych se já dozv¥d¥l
kdo tu holku nakazil
asi bych mu na míst¥
hlavu klackem urazil
Asi to byl cizinec
co mu tenkrát dala
te¤ si ²et°ím na v¥nec
copak za to stála
To jsem teda nalet¥l
nebude má poslední
neº natáhnu ba£kory
pod¥lím tím ostatní
AIDS 2x
á í dé es
AIDS 2x
hor²í je jak vzteklej pes
AIDS 2x
á í dé es
AIDS 2x
jó uº do m¥ taky vlez

Je £as kosení
norci uº vylezli z d¥r
je £as kosení
kombajny nabraly sm¥r
Je £as kosení
°íká² si sakra co t¥¤
je £as kosení
kosy si op°ou o ze¤
Je po létu
nastává £as kosení
prázdné n·²e se brzy naplní
Je po fetu
nastává £as kosení
prázdné mísy se brzy naplní
Je £as chození
k bílým mu²li£kám
je £as chození
kosu v rukou mám
Je po kosení
hlava bolí jak st°ep
je po kosení
byl to síla fet
Je po létu
nastává £as kosení
prázdné n·²e se brzy naplní
Je po fetu
nastává £as kosení
prázdné mísy se brzy naplní

Dob°e jsem se pobavil
s jednou holkou macatou
výsledek se dostavil
brzy budu pod plachtou

✦

Kdybych já se dozv¥d¥l
kdo tu holku nakazil
asi bych mu na místo
hlavu klackem urazil

Live (1987, 4.)

AIDS 2x
á í dé es
AIDS 2x
hor²í je jak vzteklej pes
AIDS 2x
á í dé es
AIDS 2x
jó uº do m¥ taky vlez

Desítka Starobrno

Franta Jetel / Franta Jetel

Jedinou lásku mám
°íkám ji desítka Starobrno
kdyº zátku pro lásku otvírám
o styku dávno je uº rozhodnuto
2x
To £umíte to jsem borec
co pro lásku ud¥lám
v²echny love vybouchaný
v²echny já svý lásce dám
4x
Jedinou lásku mám
kdyº naplní se m·j sen
p¥nu ti z £ela utírám
jsi ráda ºe tu s tebou jsem?

530

2x
Od Logára k Padovcovi
od uláka k Formanovi
od ápa pak na Vápenku
milovat se k Formanovi...

✦ D¥va punkova

Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 9.)

Zrovna sedím na paland¥
a vedle sebe Hildu mám
Helmut za²el pro ²ampa¬ský
a já si zatím s Hildou dám
Sotva Helmut ode²el
vlastní láhev otvírám
v koupeln¥ jsem Hildu umyl
a na palandu pospíchám
Helmute tak pro£ se v·bec ptá²
vºdy´ svou Hildu p°ece dob°e zná²

Valím si to p°es eskou
a vidím holku hezkou
modrý vlasy ²mouhy u o£í

Já jsem totiº Franta Jetel
u ºen celkem úsp¥ch mám
neº se Helmut s a²kou vrátí
já to za n¥j odst°íkám

pinku zma£kanou
a ²ponky se jí lesknou
t¥ºká biº· krk jí ohýbá

Helmute tak pro£ se v·bec ptá²
vºdy´ svou Hildu p°ece dob°e zná²
2x

Holka kou²e k°i£í vzlyká
hraje k tomu Metallika
holka jako houba nasává

: Hildo 4x
✷:

Jsi d¥va punková
a já nepunkový
ºiletka v uchu ti sekne
já to vím
Jsi d¥va punková
a já nepunkový
tak jdi o krok za mnou
a´ se nás lidi nebojí
Co to táhne² na ²¬·°e
pro£ to má modrý chlupy
na krku má ²muky kovový
emen má z £erný k·ºe
v o£ích výraz tupý
není to snad ratlík punkový
Jsi d¥va punková
a já nepunkový
ºiletka v uchu ti sekne
já to vím
Jsi d¥va punková
a já nepunkový
tak jdi o krok za mnou
a´ se nás lidi nebojí
Jsi d¥va punková
a já nepunkový
jdi o krok za mnou

✦ Helmut a Hylda

Franta Jetel / Franta Jetel

✷

Live (1987, 7.)
Demo (?, 5.)

Hildo...

✦ Hroba°

Franta Jetel / Franta Jetel

✷

Live (1987, 3.)
Demo (?, 8.)

Touhy prchavý jsou
sny nám do o£í lºou
touhy prchavý jsou
jak stín za tebou jdou
Já meta°em cht¥l být
oranºovou dºísku mít
máma mi v²ak plány zma°ila
Te¤ d¥lám hroba°e
u táty na fa°e
lopata krumpá£ rý£
kopu hroby po°ád pry£
Já s autem BOBR jezdit m¥l
p°i práci si zpívat cht¥l
máma mi v²ak plány zma°ila
Te¤ d¥lám hroba°e
u táty na fa°e
lopata krumpá£ rý£
kopu hroby po°ád pry£
Já ingem m¥l jsem být
na dve°ích titul mít
²kola mi v²ak plány zma°ila
Te¤ d¥lám hrobníka
£as mi rychle utíká
lopata krumpá£ rý£
kopu hroby po°ád
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

: Po°ád kopu hroby a t¥ch mrtvejch, t¥ch je p·l
roku, p·l roku víc. Kdyby se ra£i nechali vykremovat, je to moderní, klub p°átel ºehu a tak,
taky je to mnohem, ale mnohem, hygieni£t¥j²í.

❬✷✎❪

✷ : Po°ád kopu hroby a t¥ch mrtvejch, t¥ch je
rok od roku víc. Kdyby se ra£i nechali vykremovat, je to moderní a mnohem, mnohem
hygieni£t¥j²í.

✦ Intrumentální

na jazyku valuty
sexy trika vydutý
Kostely já nesjíºdím
a vyhejbám se zdviºím
já jsem totiº chlapec z Brna
m¥ zajímá nová vlna
Moravo Moravo Morav¥nko milá 2x

❬ ✎❪

Jedu autem do Prahy
mám s sebou sí´ na vrahy
v Praze je jich plno
to není ºádný Brno

✦ Karel je zlej

Franta Jetel / Live (1987, 1.)

Franta Jetel / Franta Jetel

(instrumentální)

Demo (?, 16.)

✦ Jak jsem naloºil se svou ºenou

Karle, dej si na nás bacha, ty posero, velikýho
bacha.

Franta Jetel / Franta Jetel

Karel von je zlej
usp¥l v jú es ej...

Demo (?, 3.)
Tak jsem si naloºil
svou ºenu do lihu
aby se mi líbila
aby mi von¥la
Tak jsem si naloºil
svou ºenu do lihu
furt si o to °íkala
jen na to £ekala
A nebude se potit
t¥ºký v¥ci nosit
z·stane te¤ na furt
moje hodný d¥v£e
Co se furt jen sm¥je
ve vitrín¥ zeje
v lihovin¥ vý£epní
pípou mn¥ ven te£e
2x

✦ Jedu autem do Prahy

A Matu²ka je taky zlej
taky usp¥l v jú es ej...

Lesí£ek  píse¬ nep°íli² studeného
✦hocha
Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 10.)

✷ Demo (?, 9.)

el jsem s dívkou na procházku
zocelit tam na²i lásku
sedli jsme si do mechu
za£li d¥lat neplechu
Nejd°ív jsem ji sundal tri£ko
z£ervenalo se jí lí£ko
pod sukýnkou byla bez
zachvátil m¥ stra²ný d¥s
M¥la tam co kaºdá dívka
na tom míst¥ mívá z°ídka
místo dívky byl to muº
mn¥ je to v²ak jedno uº

Franta Jetel / Franta Jetel

✦ Metal orgie

Live (1987, 13.)

✷ Live (1987, 16.)
Jedu autem do Prahy
mám s sebou sí´ na vrahy
v Praze je jich plno
to není ºádný Brno
Na Karlov¥ most¥
chod¥j príma kost¥

Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 14.)

✷ Demo (?, 13.)

Metání metalem 2x
metalurgie
to jsou orgie...
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✦ Nechci na cirkulárku
Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 6.)

✷ Demo (?, 15.)

Nechci na cirkulárku...
vºdycky kdyº si koupím Marsky
za£ínám se potit
nechci na cirkulárku...

T°i£ko botky svet°ík
z Tuzexu uº mám
za to sv·j malej dárek v prázdným kéru
já mu taky dám
Bledá je bledá
bude zelená
aº ona usly²í
ºe já mám Araba
8x

✦ Pracovní proces

Alenko pozor auto houká
na n¥m v pytlích bílá mouka
auto mouku rozváºí
z velikýho nádraºí
Nechci na cirkulárku...

✦ Parohá£

Franta Jetel / Franta Jetel
Demo (?, 14.)

Podívej na toho maníka
co se mé mladé dotýká
Parohy
rostou ti parohy
není má
nemám k tomu vlohy
2x

✦ Píse¬ mam¥nce

Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 12.)

✷ Demo (?, 1.)
✸ Demo (?, 7.)

Bolejí m¥ nohy
nechce se mi spát
svý mam¥nce
nem·ºu dál lhát
A on stojí dole
stojí u dve°í
ne£ekej m¥ mam¥nko
ne£ekej s ve£e°í

Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 5.)

✷ Demo (?, 6.)

edivé stroje ml£í do tmy
pod vysokým stropem hal
p·sobí to velmi teskn¥
ne v²ak na m¥ to bych lhal
Aº nastane hodina há
vrátnicí projde lidí dav
ozývá se klapy klap klap
na píchacích hodinách
V²ichni lidi zapojte se
v pracovním procese
nebojte se práce ²lechtí
a peníze p°inese
edivé stroje za£ly hu£et
lidé stojí za nimi
v tvavomodrých uniformách
odbíjejí hodiny
Aº nastane hodina há
davy prchnou vrátnicí
do svých malých dom· jdou
kde se setkaj s rodinou
V²ichni lidi zapojte se
v pracovním procese
nebojte se práce ²lechtí
a peníze p°inese
2x
2x

✦ la Nanynka do zelí

Bledá je bledá
bude zelená
aº ona usly²í
ºe já mám Araba
4x
Otec sedí doma
sedí za stolem
zatímco já ve£e°ím
v Intru s Abdulem

Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 15.)
la Nanynka do zelí 2x
²la Nanynka do zelí£ka
natrhat tam lupení 2x
natrhat si jetelí£ka
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Dneska sv¥tlá zítra plavá
pozít°í zas bude tmavá
pro£ to ºe nám d¥lá dob°e
st°íknou-li si hlavu mod°e
2x

Její otec nadává
kdyº u piva sedává
starý tata dce°i nadává
ºe zelí jetel postrádá 2x
ºe zelí jetelem není

Bez vlas· by totiº ºeny
byly zcela vy°ízeny
po dvo°e by skákaly
bezmocn¥ by kdákaly
2x

Má² tam málo jetele jetele jetele
kopnu t¥ do achachacha
2x

✦ Tuzex

Kvok kvok...
Dneska bílá zítra £erná
jiná je zas rudé v¥rná
pro£ to ºe nám d¥lá dob°e
st°íknou-li si hlavu mod°e

Franta Jetel / Franta Jetel
Live (1987, 8.)

✷ Demo (?, 4.)

: Mlhavý ráno
spánkem se sná²í jak dým
mít je²t¥ chvíli
z·stal bych leºet já vím
Je tu ten randál
který m¥ nutí bdít
nejde to vypnout
p°ed Tuzex uº musím jít
Zapr²elo zamrazilo
mráz dokon£il svoje dílo
na náledí padla m¥na
udála se velká zm¥na
Ou...
valuty nahoru jdou
ou...
zase m¥ voberou
P°ed tuzálem Gejza tmavej
za osm vo£í dá bon pravej
2x
Ou...
valuty nahoru jdou
ou...
zase m¥ voberou
Lajlaj Gejzo nech si bony
Tuzex p°e²el na koruny
2x
Ou...
valuty nahoru jdou
ou...
zase m¥ voberou

✦ eny bez vlas·
Franta Jetel / Franta Jetel
Demo (?, 11.)

❬✷②❪

❬✷②❪

Bez vlas· by totiº ºeny
byly zcela vy°ízeny
nem¥ly by pak uº nic
odli²ného od slepic
Kvok kvok...

Hrab¥ X
13 písní

Fortuna
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Kámen
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Koloto£
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Kterýkoliv
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Málo m¥ zná²
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Odrazy
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Odstín modré barvy
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Pomalá závra´
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Prérie
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Psycho
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Tokio
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Ve skladi²ti loutek
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
Z·sta¬
(Hrab¥ X / Hrab¥ X)
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Hudba Praha

♠

Nech to tak
(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)

♠

N¥kde tu £eká past

49 písní

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
A tak dál

❧

Není £as

♠

Noci

❧

Pal vocu¤

❧

Paralet

❧

Pokrok

♠

Povolení

2

❧

Pro£ jsi ho jed?

2

❧

Realita

♠

Se² akorát

♠

Sladce spí

♠

pinavý záda

♠

Tak jak?

♠

Tak na co £ekáme

♠

Ty nejsi rád

❧

Ule´

❧

Uº nás nezastaví

♠

V¥t²inu rán

♠

Vlaky

♠

V²echno je naopak

♠

Vzdálenosti

❧

Zákon o zachování energie

♠

Zkrat

3

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Asi to s náma jde z kopce
(Hudba Praha / Hudba Praha)
Blbost

2

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Brejle

4

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
asy zlý

3

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
au amore
(Hudba Praha / Hudba Praha)
ábel
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Dokole£ka
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Double Krchovský
(Michal Ambroº / J. H. Krchovský)
Hej ty
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Hele, hele!

2

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Hospoda
(Michal Ambroº / J. H. Krchovský)
Infek£ní nemoci

3

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Já nejsem rád
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Je divnej

4

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Je to zlý

2

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Jsou noci
(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)
Lunapark
(Jan Ivan Wünsch / Jan Hedl)
Maelström
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Máma táta
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
M·ry

2

(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)
Náhlý srde£ní p°íb¥h
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

♠

N¥co si kleklo
(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
Ne£ekej
(Vladimír Albrecht / Michal Sta²a)

3

(Markéta Vojt¥chová / Markéta Vojt¥chová)

♠
♠

(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
2

(Vladimír Albrecht / Michal Sta²a)

❧
♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
2

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

❧
♠

(Ludvík Kandl / Jaromír Palme)

♠

(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
3

❧

3

❧

2

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

♠

(Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht)
3

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

♠

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)
2

♠

3

♠

4

❧

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

(Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch)

❧

♠

(Markéta Ambroºová / Markéta Ambroºová)
Zm¥na je ºivot

❧
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(Michal Ambroº / Michal Ambroº)

♠

✦ A tak dál

no to je hotový
dost to s náma hází
°ekni vo co jde
po£kej

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Ústí nad Labem (1988, 14.)

✷ Live Praha (1988, 6.)
✸ Hudba Praha (1988, 11.)

Asi to s náme jde z kopce 2x
no co je?

Tak jako kdyº se dívá² na mo°e
co bylo dole je te¤ naho°e
snad se to zdá snad je to tím
ºe v²echno je jen prozatím

Asi to s náme jde z kopce
no co je?
2x

A uº se ºene vlna za vlnou
v²echno je spojený tou £ernou tmou
a odná²í nás b·hví kam
a já se p°itom ti²e zalykám

Snad nám n¥co schází
nevím co to je
dost to s náma hází
°ekni vo co jde
po£kej

❀✸ : A tak dál 4x
✷ : A tak dál 8x

✷✍
✁✸✍

A tak se zdá ºe bou°í oceán
opilej koráb je tou smr²tí hnán
snad zázrakem uº drºí jen
a nikdo neví je-li noc £i den

❀✸ : A tak dál 4x
✷ : A tak dál 8x

2x

Live Praha (1988, 2.)

ije mezi námi
kaºdej z nás ji zná
neznamí i známí
ob£as napadá
N¥kdy jenom vzkrytu
jindy ve°ejn¥
vono ji to asi
stejn¥ jedno je

A tak dál 4x
A tak se zdá ºe bou°í oceán
opilej koráb je tou smr²tí hnán
snad zázrakem uº drºí jen
a nikdo neví je-li noc £i den

Hudba Praha / Hudba Praha
Live Brno (1984, 6.)
Asi to s náme jde z kopce
co je?
asi to s náme jde z kopce
Asi to s náme jde z kopce
no co je?
Snad nám n¥co schází
nevím co to je

Michal Ambroº / Michal Ambroº

✷ Hudba Praha (1990, 5.)

A tak se prodíráme temnotou
ke sv¥tlu který ho°í jako troud
zaho°í zasvítí a zhasne zas
a potom tma co vºdycky k°ísí nás

✦ Asi to s náma jde z kopce

✦ Blbost

✷✍
✁✸✍

Nic nevím já a nic neví² ty
a jsme tu spolu takhle zakletý
ten p°íboj který vlny p°ihání
snad p°iplaví k nám jednou poznání

❀✷ : A tak dál...
✸ : A tak dál 4x

Asi to s náme jde z kopce
no co je?
2x

✸✍
✁✷✍

To je ta blbost blbost blbost
to je ta blbost p°enosná
to je ta blbost blbost blbost
prej v¥£n¥ na smrt nemocná
Tuhle mi ta ºenská
°ekla ºe tu bude
a já pro£ ji dneska
potkávám snad v²ude
Jako sedlák zvenku
vzal bych na ni bi£
a tím bi£em moºná
vypráskal ji pry£
To je ta blbost blbost blbost
to je ta blbost p°enosná
to je ta blbost blbost blbost
prej v¥£n¥ na smrt nemocná
: Tuhle mi ta pani
°ekla ºe tu bude
...
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❬✷✎❪

lidský palice

✷ : Tuhle mi ta pani

: trochu zle

❬ ✎❪

✷ ❀✸ ❀✹ : spadli mi r·ºový
: je mi te¤ z toho

je jak ²t¥nice
líbí se jí nejvíc
lidský palice

✷ ❀✸ ❀✹ : byly uº rozbitý 2x

Já bejt teda váma
asi bych se bál
vona mezi náma
po nás pude dál

✷ ❀✸ ❀✹ : brejle

Tahleta blbost blbost blbost
tahleta blbost bez hranic
tahleta blbost blbost blbost
vona mít v²echno a my nic
2x

brejli£ky
byly uº rozbitý
byly uº rozbitý 2x

: vidí² to tak n¥jak 2x

✷ ❀✸ ❀✹ : stejn¥
: £ern¥
: zle

✷ ❀✸ ❀✹ : Spadly ti r·ºový 2x

✸ ❀✹ : stejn¥
✷ : stejn¥ 2x
✸ ❀✹ : brejle

✦ Brejle

: Je ti te¤ z toho

✷ ❀✸ ❀✹ : Je ti te¤ z toho 2x

Michal Ambroº / Michal Ambroº

trochu zle
: je ti te¤ z toho trochu zle

Hudba 85 (1984 - 1986, 18.)

✷ Live Ústí nad Labem (1988, 8.)
✸ Live Praha (1988, 15.)
✹ Hudba Praha (1988, 9.)
N¥kam ti n¥jak 2x
zapadly
n¥kam mi zapadli
ty tvoje r·ºový 2x

✷ ❀✸ ❀✹ : brejle 2x

: brejle
ty moje r·ºový
N¥kam ti n¥jak 2x
zapadly
❀✷ : ty moje r·ºový

✸ ❀✹ : na ty svý r·ºový

✷ ❀✸ ❀✹ : je mi te¤ z toho
: vidím to tak n¥jak
vidí² to tak n¥jak

✷ ❀✸ ❀✹ : vidí² to tak n¥jak 2x
£ern¥
: vidí² to tak n¥jak

✎
✷✁✸✁✹✎
✷✁✸✁✹②

: ty mi te¤ z toho
na ty svý r·ºový 2x
brejle

✷ ❀✸ ❀✹ : n¥kde sed

Moºná sis na n¥ 2x
n¥kde sed
✷ ❀✸ ❀✹ : na ty svý r·ºový
: asi sem si na n¥
na ty svý r·ºový 2x

✷ ❀✸ ❀✹ : brejle 2x

: brejle
n¥kde sed

✷ ❀✸ ❀✹ : Spadly ti r·ºový 2x
: Je ti te¤ z toho 2x
✷ ❀✸ ❀✹ : brejli£ky

: £ern¥ 2x

✸✁✹✍
✁✷✍

Spadly ti r·ºový 2x
brejli£ky
spadli mi r·ºový
byly uº rozbitý 2x
stejn¥
brejle

✎
✷✁✸✁✹✎

Spadly ti r·ºový 2x
brejli£ky
byly uº rozbitý
byly uº rozbitý 2x
stejn¥
brejle

ty tvoje r·ºový 2x
brejle 2x

Moºná sis na n¥ 2x
n¥kde sed
✷ ❀✸ ❀✹ : asi jsem si na n¥

✷ ❀✸ ❀✹ : zle

✷ : Je ti te¤ z toho 2x
②

✎
✷✁✸✁✹✎
✎
✷✁✸✁✹✎
✷✁✸✁✹②
✎
✷✁✸✁✹✎
✎

✷✁✸✁✹✎
✎
✷✁✸✁✹✎
✎
✷✁✸✁✹✎
✎
✷✁✸✁✹✎
✎
✷✁✸✁✹✎
❬ ②❪ ❬ ✘❪

✷✎
✸✁✹✎
✷✎
✷✁✸✁✹✍
✍
✎
✷✁✸✁✹✎
✎
✷✁✸✁✹✎
✷✁✸✁✹✍
✍
✎
✷✁✸✁✹✎
✎
✷✁✸✁✹✎
❬✷✎❪ ❬✸✁✹✘❪

❬✷✎❪ ❬✸✁✹✘❪

❬ ✁✸✁✹✎❪

trochu zle
vidím to tak n¥jak
vidí² to tak n¥jak 2x
£ern¥ 2x

: Je ti te¤ z toho 2x
trochu zle
je mi te¤ z toho
vidí² to tak n¥jak 2x
£ern¥
zle
Je ti te¤ z toho
je ti te¤ z toho trochu zle
vidím to tak n¥jak
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❬✷✎❪ ❬✸✁✹②❪

❬✸✁✹②❪

druhýmu pro radost

vidí² to tak n¥jak 2x
£ern¥ 2x

✸ ❀✹ : Je ti te¤ z toho 2x
: Vidím to tak n¥jak 2x

✸ ❀✹ : vidím to tak n¥jak
: zle
vidím to tak n¥jak 2x

✸ ❀✹ : vidí² to tak n¥jak 2x
✸ : £ern¥ 2x
✹ : £ern¥ 2x...

: £ern¥
2x

❬✷②❪ ❬✷✎❪ ②
✸✁✹✍
✍
✸✁✹②
✸✁✹✍
✍

A uº to nejde
nejde zastavit
kam zmizel ten ná²
kdysi velkej cit
Zbyly nám jen £asy zlý...

✦ au amore

✎✹✍
✎✸✍
✸✁✹✎
✸✁✹②

✦ asy zlý

Hudba Praha / Hudba Praha
Live Brno (1984, 3.)

Je to hotová v¥c
byl to tak trochu hec
potkal jsem t¥ náhodou
pilas víno se sodou

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Líbila ses mi moc
bylas jedinej host
sed jsem si k tob¥ bez ptaní
sly²el jsem tvý vyzvání

Live Brno (1984, 10.)

✷ Live Ústí nad Labem (1988, 2.)
✸ Live Praha (1988, 1.)
Tak zase jeden
protlu£enej den
a nikdo ani
trochu neuhne

au amore £au 2x
£au amore 4x
2x

Kam zmizel ten ná²
zatracenej vkus
je dávno ten tam
zbyl uº jenom hnus

eklas n¥kam m¥ vem
a kdyº jsme vy²li ven
p°estoºe ses napila
tak jsi auto °ídila

Zbyly nám jen o£i zlý...

Potom p°i²el m·j byt
tam jsme m¥li klid
vy²la jsi mi p°ece vst°íc
sta£ili jsme si jen °íct

✷ ❀✸ : Pliveme jedem
aby m¥l druhej zlost
t°esem se hn¥vem
druhýmu pro radost
A uº to nejde
nejde zastavit
kam zmizel ten ná²
kdysi velkej cit
Zbyly nám jen °e£i zlý...

❬ ②❪

❬ ②❪

au amore £au 2x
£au amore 4x
2x

❬ ✘❪

Byla to ºhavá noc
takových není moc
potm¥ hrálo rádio
all of my love 2x
Je to hotová v¥c
nalít jsem na tv·j hec
v·bec jsi mi nelhala
kdyº jsi potom °íkala

Tak nás to nese
po°ád dál a dál
uº sotva lezem
tak kdo by o to stál

au amore £au 2x
£au amore 4x
2x

D¥ravý sliby
jak roztrhanej fá£
tak kam se pod¥l
ten ná² srdcervá£
: Zbyly nám jen °e£i zlý...

✷ ❀✸ : Zbyly nám jen £asy zlý...
: Pliveme jedem
aby m¥l druhej zlost
...

✷✁✸✍
✍

Zkrátka ujel mi tak
dob°e nechme to tak
snad to ani nebylo
sly²el jsem jen rádio
all of my love 2x
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❬✷✁✸✘❪

✦ ábel

V ruce láhve nedopitá
znova se nasadí
kolem vládne realita
taje v nás a my v ní

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Brno (1984, 2.)

✷ Live Ústí nad Labem (1988, 3.)
: Temné ráno £erné st¥ny
... já se bojím
pro£ uº není den

✷ : Dlouhou temnou £ernou nocí

❬✷✎❪

❬ ✎❪

plíºí se m·j sen
já se bojím 2x
pro£ uº není den

Pereme se s velkým m¥stem
n¥kdy slovem n¥kdy heslem
: ... ob£as práskne bi£

✷ : nad st°echami ob£as práskne bi£

V²ímáme si jak £as letí
p°itom jsme jen velký d¥ti
v prázdný kapse t¥ºko najdem klí£
V ruce láhve nedopitá
znova se nasadí
kolem vládne realita
taje v nás a my v ní

Kroky zn¥jí po dláºd¥ní
uº se blíºí sem
schody duní uº tu stojí
uº nem·ºu ven

Nekone£n¥ jednotvárn¥
trp¥liv¥ ale marn¥
dokole£ka vyráºíme klín 3x

ábel
je to ¤ábel
2x

✦ Double Krchovský

Ti²e ²eptá divná slova
sly²ím je tak zdaleka
musím za ním a nevím pro£
ni£eho se neleká

Michal Ambroº / J. H. Krchovský
Maelström (1993, 2.)

Divná p°ání zas a znova
halí £ernou tmou
p°itom svoje ºhavé o£i
sklání nade mnou

Napíchnutý k ¬áké holi
hlídám se a zaháním
visím tu jak stra²ák v poli
zaháním se máváním

ábel
je to ¤ábel
2x

Vydávám dnes jenom sk°eky
mluvit uº m¥ uráºí
jdu se na most napít z °eky
ºíze¬ mám i závaºí

Chladné ráno bledé st¥ny
nechce se mi vstát
zav°u o£i cht¥la bych se
je²t¥ chvíli bát
ábel
: byl to ¤ábel...

✷ : byl to ¤ábel
2x

✦ Dokole£ka

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Ústí nad Labem (1988, 18.)

✷ Hudba Praha (1990, 7.)

Nekone£n¥ jednotvárn¥
se ºivotem v zastavárn¥
dokole£ka honíme sv·j stín
Trp¥liv¥ posloucháme
°e£i který dávno známe
ob£as klínem vyrazíme klín

Má pravá i levá ruka
vlaje blb¥ ve v¥tru
jsem jak divná boºí muka
navle£ená do svetru

✷✍
✍
②

Vydávám dnes jenom sk°eky
mluvit uº m¥ uráºí
jdu se na most napít z °eky
ºíze¬ mám i závaºí
Naráºeje do lidí
jdu liduprázdnou ulicí
a nikdo m¥ v ní nevidí
mám zatemn¥nou palici
Vydávám dnes jenom sk°eky
mluvit uº m¥ uráºí
jdu se na most napít z °eky
ºíze¬ mám i závaºí
Nezá°ím a nemám sv¥tlo
jen m¥ o£i trochu ºhnou
¬áké zví°e si m¥ spletlo
s vymlácenou lucernou
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✷✍
✍

Vydávám dnes jenom sk°eky
mluvit uº m¥ uráºí
jdu se na most napít z °eky
ºíze¬ mám i závaºí
2x

✦

Hej ty

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Brno (1984, 1.)
Hej ty nejsi tady sám 2x
Hej ty nejsi tu sama 2x
hej vy nejste tu sami 2x

✦

Hele, hele!

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Brno (1984, 11.)

✷ Live Ústí nad Labem (1988, 1.)
Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
n¥co sem jde
co to je?
3x
Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
zase to jde
co to je?
2x

✦

Hospoda

Michal Ambroº / J. H. Krchovský
Maelström (1993, 8.)

a za ním pustej krám
ºer prase p°eºer se
Jako bych v zubech m¥l
ho°ící zápalku
s ú²klebkem cením chrup
na svou tvá° na ²palku
Slunce jak zapadá
barví ji do ruda
a chodci míjej m¥
s výk°iky o zr·dách
Háky mi splývají
s budovou nádraºí
na prasklou výlohu
masa°ka naráºí
A vzh·ru nohama
leze mi po ksicht¥
sy£ím skrz £elisti
tady má² co jsi cht¥l
V nádraºní hospod¥...

✦

Infek£ní nemoci

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Brno (1984, 5.)

✷ Live Ústí nad Labem (1988, 19.)
✸ Live Praha (1988, 14.)
Infek£ní nemoci
na tebe v²ude £íhaj
i ty jim podlehne²
t¥ch bacil· je totiº p¥kná síla
Napadnou t¥
dostanou t¥ hned
napadnou t¥
dostanou t¥ te¤
Infek£ní nemoci
ty v²ude kolem °ád¥j
i ty jim podlehne²
p°estoºe jsi tak mladej

V nádraºní hospod¥
lé£ím se z opice
absence pen¥z mi
brání zas opít se

Napadnou t¥
dostanou t¥ hned
napadnou t¥
dostanou t¥ te¤

Pra²ivá ned¥le
mý t¥lo není s tvým
procitám v Hybernský
p°ed prázdným °eznictvím

Záke°ná infekce
za zádama ti stojí
i ty jí podlehne²
kaºdej se jí tak bojí

Jist¥ sám ¤ábel m¥
poslal sem pro lekci
abych se pobavil
dvojitou projekcí

Napadne t¥
dostane t¥ hned
napadne t¥
dostane t¥ te¤

Pr·hledným zrcadlem
sklem který chv¥je se
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✦ Já nejsem rád

✹ Hudba Praha (1988, 1.)

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Co tohle znamená? 8x

Hudba Praha (1990, 8.)

Podívej se na n¥j
jen se na n¥j koukni
co to vyvádí? 4x
2x

Sedím si ??
kreslím si na zem k°ídou
sedím a £ekám
kdy uº si pro m¥ p°íjdou
?? na tebe
a taky trochu stezky
láska a víra
t°esky plesky

❀✸ : Je divnej 8x
✷ ❀✹ : Je divnej 4x
Co to zase d¥lá
uº je ¬ák moc bujnej
bujnej a veselej 4x
2x

Sedím a jsem rád
ºe £lov¥k zapomíná
2x

❀✸ : Je divnej 8x
✷ ❀✹ : Je divnej 4x

Vstanu a chodím
je to lep²í neº nic
takhle spí² poznám
kde je rub a kde líc

Pro£ se tady motá
co to je za ²a²ka
co tohle znamená? 4x
2x

Nakreslil jsem si
na ?? bílou k°ídou
a te¤ jen £ekám
kdy uº si pro m¥ p°ijdou

Je divnej 6x

Nejsem rád
kdyº £lov¥k zapomíná
2x
Tak co mám d¥lat
m¥l bych se chovat hezky
aº do m¥ budou
spou²t¥t svý hormy blesky
Tak £ert vem kruhy
a v²echny stestky
kdyº se tak sly²ím
jsou to jen t°esky plesky
Já nejsem rád
kdyº se £lov¥k zapomíná
2x
Nejsem rád
kdyº se £lov¥k zapomíná
2x
Já nejsem rád
kdyº se £lov¥k zapovídá
2x

✦ Je divnej
Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Brno (1984, 7.)

✷ Hudba 85 (1984 - 1986, 17.)
✸ Live Ústí nad Labem (1988, 10.)

✷✁✹✍
✁✸✍

✷✁✹✍
✁✸✍

Takhle to dál nejde
nem·ºem to trp¥t
no to se rozumí 4x
2x

❀✷ ❀✸ : Tak dost...
✹ : Tak dost

✹✍
✁✷✁✸✍

✦ Je to zlý
Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Ústí nad Labem (1988, 11.)

✷ Hudba Praha (1988, 8.)
Je to zlý 2x
tak jsme si uº zvykli
je to zlý
Unavený snahy
smutek jako stín
hned tam hned zas tady
: v¥ty jako blín

✷ : °e£i jako blín

M·ºem si bejt jistý
je to zlý
Je to zlý 2x
tak jsme si uº zvykli
je to zlý
Uº se ani v¥°it nechce
ºe nám bylo d°ív tak lehce
snad se nám to jenom zdálo
snad by sta£ilo jen málo

541

✷✍
✍

✦ Lunapark

kdopak ví
Jen sklen¥ný st¥ny
ticho jako k°ik
jinak ºádný zm¥ny
v²echno je jen zvyk
M·ºem si bejt jistý
je to zlý
Je to zlý 2x
tak jsme si uº zvykli
je to zlý
Byli jsme si d°ív tak jistý
v²echno bylo p°ece £istý
asi se nám to jen zdálo
copak sta£í jen tak málo
kdopak ví
Tak na lístky pro²lý
po°ád jezdíme
aº k tomu jsme do²li
ºe nic nevíme
Snad se nám to zdálo
kdopak ví

✦ Jsou noci

Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch
Hudba Praha (1990, 3.)

Jsou noci kdy spole£ný sny
jsou jediný co máme jistý
a za sebou divoký dny
a p°ed sebou nejistý p°í²tí
Jsou noci kdy spole£ný zdi
jsou jediný co spolu máme
a nikdo nám ne°ekne kdy
to skon£í a jestli zas ránem
Prapodivný v¥ci
nosí v sob¥ kaºdej z nás
n¥kdy se to stává
a protrhne se s nima hráz
2x
Jsou noci kdy jenom tv·j tep
je poslední co je²t¥ sly²ím
ten zb¥silej srde£ní rap
je n¥co co jednou m¥ zni£í
Jsou noci kdy plníme plán
tak snadno protoºe chceme
uº známe ten vzájemnej klam
a víme ºe den nám ho veme

Jan Ivan Wünsch / Jan Hedl
Hudba Praha (1988, 12.)
Lunapark bez dechu
bezduchý hlá²ení
koloto£ neto£í
kon¥ nám st°ílejí
Labut¥ odpluly
lítat uº není kam
chlapovi u stánku
t¥ºko je rvát se sám
Autí£ka nejezd¥j
ztratil se jízdní °ád
lo¤ky co houpají
zhouply se napo°ád
Jen prázdný kolo se to£í
stále vý² £i níº
poslední náv²t¥vník z·stává
snad o n¥m ví²
Jen prázdný kolo se to£í
neº kabel p°ehryzne my²
poslední náv²t¥vník z·stává
moºná ºe na obtíº
Stromovka beze slov
n¥mých ps· b¥hání
na konci procházky
zázrak se neshání
Labut¥ odpluly
z pout¥ i z rybník·
a vzácný d°eviny
spolkly dech výk°ik·
Lunapark zhroutil se
poz°el se v dom¥ hr·z
a mastný traktory
poslední táhnou v·z
Jen prázdný kolo se to£í
stále vý² £i níº
poslední náv²t¥vník z·stává
snad o n¥m ví²
Jen prázdný kolo se to£í
neº kabel p°ehryzne my²
poslední náv²t¥vník z·stává
moºná ºe na obtíº

Prapodivný v¥ci
nosí v sob¥ kaºdej z nás
n¥kdy se to stává
a protrhne se s nima hráz
2x

542

✦ Maelström

od sv¥ta a od lidí

Maelström (1993, 4.)

Moje máma 2x
tráva r·znej alkohol
a m·j táta 3x
hodn¥ ostrej rokenrol
2x

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Co se má stát stane se
tenhle vír nás odnese
je to prost¥ fatální
jak si s náma uhání
uhání maelström...
P°edem spo£ítáno
v²e je dovoleno
zmen²enej prostor k p°eºití
do °iti
do °iti maelström...
Do °iti se °ítíme
jaksi o tom nevíme
i kdyº o tom ºvaníme
vºdycky kdyº se zkalíme
zkalíme maelström...
Stárneme blbneme
chlastáme pícháme
kou°íme nevíme
b¥ºíme pádíme
maelström...
Hádáme padáme
pijeme blijeme
perem se ºerem se
v koloto£i
Sv¥t se to£í 3x
to£í 4x
Maelström...

✦ Máma táta

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Maelström (1993, 11.)

Jako koule v kule£níku
tak se £asto kutálím
nevím kdy do m¥ kdo vrazí
nevím koho napálím
Vºdycky m¥ ta sráºka bolí
jizvy sotva po£ítám
je to prost¥ stálej pohyb
odnikud a do nikam
erný m·ry sebou vlá£ím
£ernejch d¥r se dotýkám
nahej v trní a v bodlá£í
s bolestí se potýkám
Nasadím si £erný brejle
a´ m¥ nikdo nevidí
za nima si odpo£inu

Cejtit zase v²echny v·n¥
na chvíli se dotknout hv¥zd
milovat aº t¥lo st·n¥
a skon£it kdyº bije ²est
Nebo zmizet do pohádky
a bejt jako malej kluk
nemuset uº nikdy zpátky
schovat se a ani muk
Jenºe o£i p°es ty brejle
toho uº dost vid¥ly
jedno vidí je to v hajzlu
druhý je to v prdeli
Je²t¥ ºe je tady máma
a s ní táta taky je
oni drºej po°ád s náma
celej sv¥t zas tancuje
Moje máma 2x
tráva r·znej alkohol
a m·j táta 3x
hodn¥ ostrej rokenrol
2x
Aº bude dost r·znejch smy£ek
aº bude dost r·znejch kol
pak bude £as bez vytá£ek
na poslední rokenrol
Oko vidí ucho sly²í
n¥kde v dálce zvonit zvon
já jsem jenom bludnej kámen
just like a rolling stone
Moje máma 2x
tráva r·znej alkohol
a m·j táta 3x
hodn¥ ostrej rokenrol
2x

✦ M·ry
Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch
Live Ústí nad Labem (1988, 4.)

✷ Hudba Praha (1988, 2.)
: Kolem nás krouºej
poslední léta m·ry

✷ : Pod sv¥tlem krouºej

na konci léta m·ry
je jim to dáno
stejn¥ tak jako nám sh·ry

543

✷②
✷✎
✎
②

Kdyº sv¥tlo zhasne
m·ry se ve tm¥ ztrácí
nemysli na to
kaºdej má svoji práci
2x

✦ Náhlý srde£ní p°íb¥h
Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Brno (1984, 4.)
Vzala m¥ tuhle za ruku
ºe prej k ní m·ºu jít spát
hlava mi potom jen t°e²tila
kdyº doma °ekla m¥j m¥ rád
Sotva jsem deku popadal
kdyº na hodinách tlouklo p¥t
jen jsem se na nohy vy²krabal
tak zato£il se se mnou sv¥t
Byl to jen 3x
náhlý srde£ní p°íb¥h
2x
ekla mi ty blázne kam bys ²el
z·sta¬ tu p°ece klidn¥ dál
potom mi na chvíli zmizela
p°íznám se trochu jsem se bál
Kdyº se pak zase vrátila
já trochu zimnici snad m¥l
hlava se mi tolik to£ila
pro£ jsem tam sakra v·bec ²el

jsem v tom sám
N¥co si kleklo
tak co s tím
n¥co si kleklo
co já vím
2x
A pak jsem s tebou
cht¥la bys víc
a mn¥ nezbejvá
uº v·bec nic
Lámu si hlavu
co d¥lat mám
n¥co si kleklo
jsem v tom sám
N¥co si kleklo
tak co s tím
n¥co si kleklo
co já vím
2x
Plouºím se no£ní ulicí
p°ed sebou hlavu °e²ící
Nevím uº nevím
co d¥lat mám
n¥co si kleklo
jsem v tom sám
N¥co si kleklo
tak co s tím
n¥co si kleklo
co já vím
2x

Byl to jen 3x
náhlý srde£ní p°íb¥h
2x

Chce se mi b¥ºet
snad ze v²ech sil
dech mi v²ak
n¥kdo vyrazil

Byl jsem te¤ za jedním doktorem
a cht¥l jsem a´ mi radu dá
°ek sem mu ºe uº dál nem·ºu
on jenom povída

Nevím uº nevím
co d¥lat mám
n¥co si kleklo
jsem v tom sám

Je to ten 2x
náhlý srde£ní p°íb¥h...

N¥co si kleklo
tak co s tím
n¥co si kleklo
co já vím
4x

✦ N¥co si kleklo

✦ Ne£ekej

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Brno (1984, 9.)

Kdyº jedu autem
abych byl v£as
vodejde motor
vzal ho ¤as
Lámu si hlavu
co d¥lat mám
n¥co si kleklo

Vladimír Albrecht / Michal Sta²a
Live Brno (1984, 8.)

✷ Live Ústí nad Labem (1988, 9.)
✸ Hudba Praha (1988, 10.)
Ne£ekej ne£ekej
nep°ijdu
2x
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✦ Nech to tak

To si jen myslí²
ºe jsem se vopozdil
to si jen namlouvá²
ºe se n¥co stalo

Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch
Hudba Praha (1988, 4.)

To ti jen p°ipadá
ºe m¥ je²t¥ uvidí²
to se ti jen zdá
ºe toho bylo málo

❀✷ : To se ti jen zdá
to se ti jenom zdá
2x
❀✸ : Co bych s tebou d¥lal
kdyº m¥ jen chce² mít ráda
sotva vlezu do vany
b¥ºí² mi umejt záda
✷ : Co bych s tebou d¥lal

❬✸②❪ ❬✸✎❪

❬✷✎❪

❬ ✁✸✎❪

✸ : jakt¥ºiv jsem nevid¥l
druhou takovou
: Ne£ekej ne£ekej

✷ ❀✸ : Ne£ekej ne£ekej zkra´ to 2x
: zkra´ to

✷ ❀✸ : zkra´ to a ne£ekej 8x
: 2x
Zkra´ to a ne£ekej 8x
Ne£ekej ne£ekej
máme se snad rádi
mluv jenom za sebe
to ti dob°e radím
Ne£ekej ne£ekej
nep°ijdu
2x
To si jen myslí²
ºe jsem se vopozdil
to si jen namlouvá²
ºe se n¥co stalo
To ti jen p°ipadá
ºe m¥ je²t¥ uvidí²
to se ti jen zdá
ºe toho bylo málo
To se ti jen zdá 3x
to se ti jenom zdá...

P°emej²lím o tom dál
ale v²echno se mi líbí
spánek a ºaludskej král
ºivý i leklý ryby
Nech to tak
on uº to n¥kdo spo£ítá
4x
Divím se tomu sám
ºe se mi v²echno líbí
tráva a zav°enej krám
láhev a planý sliby

kdyº m¥ jen chce² umejt záda
sotva vlezu do vany
tvá°í² se ºe m¥ má² ráda
Co bych s tebou d¥lal
kdyº mi v²ecko v¥°í² na slovo
❀✷ : v ºivot¥ jsem nevid¥l

Mám sice dobrej vkus
ale líbí se mi v²echno
um¥lá hmota a blues
husí i ºenský stehno

✸✎
✁✷✎
✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍
✷✁✸②

Kdyº to tak p·jde dál
za£nu se sám sob¥ líbit
pro£ bych si to tak bral
musím se s tím uº smí°it
Nech to tak
on uº to n¥kdo spo£ítá
4x

✦ N¥kde tu £eká past

❬✷✁✸②❪

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Praha (1988, 9.)
Po°ád b¥ºím
jenom utíkám
vlastn¥ nevím
kudy ani kam
Na sv·j stín
se ra£i nekoukám
mám strach z toho
ºe se nepoznám
N¥kde tu £eká past 3x
ty nebo já
zkrátka jeden z nás
V hlav¥ mi hu£í
jako v úlu v£el
snad je to tím
ºe nevím co jsem cht¥l
Odkud jsem vy²el
a kam jsem vlastn¥ ²el
moºná bych se n¥kam
schovat m¥l
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N¥kde tu £eká past 3x
ty nebo já
zkrátka jeden z nás
ádnej klid a ºádný sn¥ní
na to £as a místo není
ne£ekej ºe se to zm¥ní
m·ry lítaj po setm¥ní
ádnej klid a ºádný sn¥ní
na to £as a místo není
n¥kde tu £eká
n¥kde tu £eká past

to by t¥ bolelo
Chytni m¥ za ruku
a´ se tu neztratím
za£neme u sebe
no aspo¬ prozatím
Ztrácíme pon¥tí
kam nás to ºene
Vám se to moºná líbí
no ale m¥ ne
2x

✦ Noci

Tak mo£ní m·ry
uº mi krát¥j dech
jen malou chvíli
cejtim je v zádech
Tak k £emu po°ád
nesmyslnej sp¥ch
uº je to jasný
n¥kdo má prost¥ pech
N¥kde tu £eká past 3x
ty nebo já
zkrátka jeden z nás
ádnej klid a ºádný sn¥ní
na to £as a místo není
ne£ekej ºe se to zm¥ní
m·ry lítaj po setm¥ní
ádnej klid a ºádný sn¥ní
na to £as a místo není
n¥kde tu £eká
n¥kde tu £eká past

✦ Není £as

Markéta Vojt¥chová / Markéta Vojt¥chová
Hudba Praha (1988, 6.)

Hrajem si na lásku
hrajem si na lidi
sledujem docházku
není £as na city

Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch
Maelström (1993, 3.)

Jsou noci kdy spole£ný sny
jsou jediný co máme jistý
a za sebou divoký dny
a p°ed sebou nejistý p°í²tí
Jsou noci kdy spole£ný zdi
jsou jediný co spolu máme
a nikdo nám ne°ekne kdy
to skon£í a jestli zas ránem
Prapodivný v¥ci
nosí v sob¥ kaºdej z nás
n¥kdy se to stává
a protrhne se s nima hráz
2x
Jsou noci kdy jenom tv·j tep
je poslední co je²t¥ sly²ím
ten zb¥silej srde£ní rap
je n¥co co jednou m¥ zni£í
Jsou noci kdy plníme plán
tak snadno protoºe chceme
uº známe ten vzájemnej klam
a víme ºe den nám ho veme
Prapodivný v¥ci
nosí v sob¥ kaºdej z nás
n¥kdy se to stává
a protrhne se s nima hráz

Není £as na svátky
není £as na tebe
to jenom na hádky
z £asu si uberem

✦ Pal vocu¤

Ztrácíme pon¥tí
kam nás to ºene

Maelström (1993, 10.)

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Vám se to moºná líbí
no ale m¥ ne
2x

Hej koukej jít dál
nemá² d·vod tu stát
takhle na m¥ ten pán
co stál na rohu °val

Aº sko£í do kola
v který se rozjela
výstup se nekoná

Ty co maj vlasy jako sle£ny
ty sou pro nás moc nebezpe£ný
znásil¬ujou na²e ºeny
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rad²i bych je vid¥l vykle²t¥ný
Pal vocu¤ hajzle 4x
Sed jsem si vo kus dál
p°i²lo na m¥ spaní
koukej vstávat a pal
k°i£í na m¥ paní
Ty co nejsou voholený
myslej ºe maj v²echno dovolený
lºou a kradou jako straky
tak jakýpak s nima porád fraky
Pal vocu¤ hajzle 4x

: Vid¥l jsem paralet
po obloze let¥t
sm¥°oval k zenitu
na zem vrhal stín
Náhle ho spat°ila
doktorka Mrázová
b¥ºí za manºelem
doktorem Mrázem
Doktor Mráz utíká
a myslí na ºenu
kde já ten paralet
kde ho te¤ seºenu

✦ Pokrok

Tak jsem do parku vlez
na lavi£ku si sed
zav°u vo£i a hned
stojí tu ºlutej pes
Vo£i má na m¥ vyvalený
a zuby p°itom vycen¥ný
myslí si ºe jsem jeho kost
tak te¤ toho mám tak akorát dost
Pal vocu¤ hajzle 4x

✦ Paralet

Vladimír Albrecht / Michal Sta²a
Live Ústí nad Labem (1988, 17.)

✷ Live Praha (1988, 13.)
Vid¥l jsem paralet
po obloze let¥t
sm¥°oval k zenitu
na zem vrhal stín
Náhle ho spat°ila
doktorka Mrázová
b¥ºí za manºelem
doktorem Mrázem
Doktor Mráz utíká
a myslí na ºenu
kde já ten paralet
te¤ honem seºenu
Vid¥l jsem koºich
nesmírný ceny
za sto tisíc dolar·
za výlohou stát
Náhle ho spat°ila
doktorka Mrázová
b¥ºí za manºelem
doktorem Mrázem
Doktor Mráz utíká
a myslí na ºenu
kde já ten koºich
te¤ honem seºenu

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Maelström (1993, 6.)

P·lno£ní doba
zoufalá zloba
mrazivý stíny
ledový klíny
Kdyby se zdálo
ºe je to málo
hromady ²píny
není to jiný
A zase znova
ty samý slova
chyby a kdyby
kecy a sliby
as dlouhejch tratí
chyby se ztratí
slova a £iny
pocity viny
Jdeme a pokrok
snad ani o krok
pokrok jen o krok 2x
2x
Kola a zmatky
a zase zpátky
a zbytek nad¥je
ºe se nic ned¥je
H°bitovní kvítí
jen v²ude svítí
a £erná díra
se otevírá
Te£e tam °eka
p°evozník £eká
tak tedy spolu
sejdeme dol·
Tam mezi stíny
a boºí mlýny
2x
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❬✷②❪

Jdeme a pokrok
snad ani o krok
pokrok jen o krok 2x
4x

le´ le´ le´ le´ ule´

P·lno£ní doba
zoufalá zloba
2x

✷ : o povolení

Nemusím prosit

✷ : M¥l jsem poºádat
: o dovolení

: protoºe tu není 2x

✷ : jenºe to není 2x

Tam mezi stíny
a boºí mlýny
2x

Rukama zamávám
sta£í se odrazit te¤
nadechnu se a pak
le´ le´ le´ le´ ule´

Jdeme a pokrok
snad ani o krok
pokrok jen o krok...
2x

Nemusím prosit
o dovolení
protoºe není 2x

✦ Povolení

✦ Pro£ jsi ho jed?

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Ludvík Kandl / Jaromír Palme

Hudba Praha (1990, 9.)

✷ Maelström (1993, 5.)

Maelström (1993, 12.)

Já m¥l jeden sen
ºe bych lítat cht¥l
a na n¥co jsem
p°itom zapomn¥l

Spáchal jsem k°ivdu
na svým pokolení
pro£ jsem ho jed?
pro£ jsi ho jed?
pro£ jíst je m·ºou
jen ty vyvolený
a já jsem oby£ejnej
jako kaºdej druhej

Nepoºádal jsem
o povolení
takºe tu není 2x
Okno otvírám
v marný nad¥ji
ºe m¥ p°ece jen
lítat nechají

Spáchal jsem k°ivdu
na svým pokolení
pro£ jsem ho jed?
byl stejn¥ tuhej
pro£ jsi ho jed?
pro£ jsem ho jed?...

M¥l jsem poºádat
o povolení
jenºe to není 2x

Vºdy´ jsem ho znal
byl celkem prima
vºdy´ von m¥l docela
uf dobrou povahu

Venku p°ed domem
se to zelená
koukám jak blázen
co to znamená

Pro£ jsem ho jed
byla to ²pína
kde já jsem k tomu
na²el odvahu?

Já jsem neºádal
o povolení
takºe tu není 2x

Elá hop

N¥co proved sem
a ani nevím sám
ale pozor te¤
uº si vzpomínám
: M¥l jsem poºádat
o povolení
jenºe to není...
Rukama zamávám
sta£í se odrazit te¤
nadechnu se a pak

✷✎
✎
✷✍
✍
✷✎
✎

✦ Realita

❬✷②❪

Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch
Live Praha (1988, 8.)

❬✷②❪

Jsou noci kdy spole£ný sny
jsou jediný co máme jistý
a za sebou divoký dny
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❬ ②❪

a p°ed sebou nejistý p°í²tí
Jsou noci kdy spole£ný zdi
jsou jediný co spolu máme
a nikdo nám ne°ekne kdy
to skon£í a jestli zas ránem

ti kdo se na sv¥t podívají
hned jak se ráno rozední
A potloukat se klidn¥ m¥stem
v¥d¥t ºe klid se nezm¥ní
víno a hudba jen se houpat
ukolíbat se k zblázn¥ní

Prapodivný v¥ci
nosí v sob¥ kaºdej z nás
n¥kdy se to stává
a protrhne se s nima hráz
2x
Jsou noci kdy jenom tv·j tep
je poslední co je²t¥ sly²ím
ten zb¥silej srde£ní rap
je n¥co co jednou m¥ zni£í
Jsou noci kdy plníme plán
tak snadno protoºe chceme
uº známe ten vzájemnej klam
a víme ºe den nám ho veme
Prapodivný v¥ci
nosí v sob¥ kaºdej z nás
n¥kdy se to stává
a protrhne se s nima hráz
2x

✦ Se² akorát

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Praha (1988, 4.)

Potloukat se klidn¥ m¥stem
znát slova o kterých je °e£
dneska zejtra zase znova
tak trochu bolestivá k°e£
Ty nejsi rád
nejsi rád
ty nejsi rád
chce² akorát
2x

✦ Sladce spí
Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Ústí nad Labem (1988, 7.)
Myslí² ºe se n¥co zm¥ní
£eká² snad uº staletí
a´ uº konec je £i není
je to jako prokletí
Odpo£ívej ti²e sladce spi
odpo£ívej v pokoji sladce spi
odpo£ívej ti²e sladce spi
odpo£ívej v pokoji
I kdyº je to poblouzn¥ní
i kdyº k°i£í² do noci
i kdyº nemoc t¥ºká není
asi není pomoci
Odpo£ívej ti²e sladce spi
odpo£ívej v pokoji sladce spi
odpo£ívej ti²e sladce spi
odpo£ívej v pokoji
A´ uº £eká² rozuzlení
a´ uº £eká² dojetí
smrt nebere kde nic není
a kdo je tu ob¥tí?
Odpo£ívej ti²e sladce spi
odpo£ívej v pokoji sladce spi
odpo£ívej ti²e sladce spi
odpo£ívej v pokoji
Odpo£ívej ti²e sladce spi
odpo£ívej v pokoji sladce spi...

✦ pinavý záda

Vábivou v·ni zm¥nit v toluen
a málo kdy se tají dech
i ?? v divadlech se £asto m¥ní
v pestrých a £erných fáborech
Mít malý d·vod k pousmání
a spolehnout se potají
ºe v²echno jednou n¥jak vyjde
i kdyº se s nimi loudají
Ty nejsi rád
nejsi rád
ty nejsi rád
chce² akorát
2x
Vrátit se z m¥sta no£ní linkou
s touhou zas z·stat poslední

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Ústí nad Labem (1988, 16.)

✷ Live Praha (1988, 11.)
✸ Hudba Praha (1988, 3.)

Potkal jsem ji na ofín¥
❀✸ : celá v £erným nesla se jak páv

✷ : ...

záda bílý vod zdi m¥la
u ²atny m¥ chytla za rukáv
pinavá 3x
²pinavá krásná holka
ta m¥ na kolena dostala
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✷✎
✁✸✎

te¤ po mn¥ jen tak kouká
pinavý 3x
vona má ²pinavý záda
nepije nekou°í nesladí
a má to tolik ráda

Na co si hrajeme
vºdy´ nám uº ujel vlak
nevíme co chceme
a´ je to tak £i tak

Ráno zase na ulici
°ekla mi ºe to byl jenom ºert
schlíplej beru ranní tramvaj
sakra holka a´ t¥ veme £ert

❬✸②❪ ✷✎
✎

ta m¥ na kolena dostala
te¤ po mn¥ jen tak kouká

❀✸ : pinavý 3x
✷ : pinavá ²pinavý ²pinavý

A p°itom v²echen smysl je ten tam
tak pro£ uº nesbalíme ten krám
jen nás to táhne dál 3x
a p°itom v²echen smysl je ten tam
tak pro£ uº nesbalíme ten krám
Tak na co £ekáme? 8x

✦ Ty nejsi rád

❬✸②❪

Michal Ambroº / Michal Ambroº

✷✍
✁✸✍

mi ukázala záda
nepila kou°ila nevadí
vºdy´ to má tolik ráda

Live Ústí nad Labem (1988, 5.)

✷ Hudba Praha (1990, 2.)

Potloukat se klidn¥ m¥stem
znát slova o kterých je °e£
dneska zejtra zase znova
tak trochu bolestivá k°e£

pinavý 3x
vona má ²pinavý záda
nepije nekou°í nesladí
a má to tolik ráda

✸ : 2x

✷✍
✁✸✍

Moºná se nudíme
moºná to je ná² styl
nebo se bojíme
kdo by to pochopil

pinavý 3x
vona má ²pinavý záda
nepije nekou°í nesladí
a má to tolik ráda

pinavý 3x
vona má ²pinavý záda
nepije nekou°í nesladí
a má to tolik ráda

❀✸ : Asi se stydíme
✷ : Trochu se stydíme

A p°itom v²echen smysl je ten tam
tak pro£ uº nesbalíme ten krám
jen nás to táhne dál 3x
a p°itom v²echen smysl je ten tam
tak pro£ uº nesbalíme ten krám

pinavá 3x
²pinavá krásná holka
ta m¥ na kolena dostala
te¤ po mn¥ jen tak kouká

: pinavá ²pinavá ²pinavý

❬ ✁✸✎❪

za to co bylo d°ív
jenºe uº nevíme
jestli nám bylo líp

Cestou tax·vkou pak dom·
za²pinila trochu sedadla
pak za dve°ma v jejim byt¥
kolem krku m¥ hned popadla

✷ : pinavá 3x
❀✷ : ²pinavá krásná holka

✷ : Tak na co £ekáme
...

❬ ✁✷②❪

Ty nejsi rád
nejsi rád
ty nejsi rád
chce² akorát
2x

✦ Tak na co £ekáme

Vábivou v·ni zm¥nit v toluen
a málo kdy se tají dech
i ?? v divadlech se £asto m¥ní
v pestrých a £erných fáborech

Live Ústí nad Labem (1988, 15.)

Mít malý d·vod k pousmání
a spolehnout se potají
ºe v²echno jednou n¥jak vyjde
i kdyº se s nimi loudají

Michal Ambroº / Michal Ambroº

✷ Live Praha (1988, 12.)
✸ Hudba Praha (1988, 5.)
❀✸ : Tak na co £ekáme
jsme jako posedlí
a pro£ se lekáme
co jsme to provedli

❬✷✎❪

Ty nejsi rád
nejsi rád
ty nejsi rád
chce² akorát
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Uº nás nezastaví
ani tma hrozivá
uº nás nezastaví
my jdeme po°ád jenom dál

2x
Vrátit se z m¥sta no£ní linkou
s touhou zas z·stat poslední
ti kdo se na sv¥t podívají
hned jak se ráno rozední
A potloukat se klidn¥ m¥stem
v¥d¥t ºe klid se nezm¥ní
víno a hudba jen se houpat
ukolíbat se k zblázn¥ní

✦ Ule´

✸✎
✁✷✎

❀✷ : Kdysi tu byl
✸ : Snad kdysi byl

✸✍
✁✷✍

snadno se zapomíná
te¤ se uº dávno
vytratil

Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht
Hudba 85 (1984 - 1986, 19.)

Uº nás nezastaví
ani tma hrozivá
uº nás nezastaví
my jdeme po°ád jenom dál

Dva rovný kroky a te¤
ule´
pár krok· posko£ a hned
ule´
zamávej rukama te¤
ule´
vºdy´ je to snadný tak te¤
ule´...

✦ V¥t²inu rán

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Maelström (1993, 1.)

Trochu se odraº a hned
ule´
pak jenom posko£ a te¤
ule´
zav°i o£i a hned
vºdy´ je to snadný tak te¤
ule´...

Nedokáºu ráno vstávat
nedokáºu zdrav¥ ºít
dokáºu jen rukou mávat
dokáºu jen ti²e snít
Nedokáºu poznat kde jsem
nedokáºu zvládnout tlak
dokáºu se jen t°ást b¥sem
to dokáºu naopak

Zaklo¬ hlavu a te¤
ule´
nadechni se a te¤
ule´
uº ví² jak na to tak te¤
ule´
vºdy´ je to snadný tak te¤
ule´...

V¥t²inu rán 2x
strach z toho mám 2x
3x
T°esu se a £ekám do tmy
£ekám co ud¥lám

✦ Uº nás nezastaví

Nedokáºu ruku vztáhnout
nedokáºu pohladit
dokáºu jen °e£í prázdnou
dokáºu jen rozhodit

Live Ústí nad Labem (1988, 6.)
Live Praha (1988, 3.)
Hudba Praha (1990, 1.)

Nedokáºu zahnat bou°i
nedokáºu mraky skrejt
dokáºu se jen skrejt v kou°i
dokáºu se a²kou zlejt

Michal Ambroº / Michal Ambroº

✷
✸

Jak spolu jdem
tak uº se nám stává
❀✷ : ºe n¥kam zmizel
✸ : ºe nikdo nezná
sm¥r a cíl

: Jak spolu jdem
Tak spolu jdem
po nás nic nez·stává
jenom zem na troud
spálená
✷ ❀✸ :

Smysl se ztratil
nikdo nic nezískává
zbyla jen rychlost
²ílená

✷✁✸✍
✍

V¥t²inu rán 2x
strach z toho mám 2x
3x
T°esu se a £ekám do tmy
£ekám co ud¥lám
Nedokáºu ten vlak °ídit
nedokáºu zm¥nit sm¥r
dokáºu se jenom °ítit
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°ítit rovnou do pekel
Nedokáºu zatracen¥
nedokáºu asi víc
dokáºu jen dnes a denn¥
jak ²akal vít na m¥síc
V¥t²inu rán 2x
strach z toho mám 2x
3x
T°esu se a £ekám do tmy
£ekám co ud¥lám

✦ Vlaky
Michal Ambroº / Michal Ambroº
Maelström (1993, 7.)
Jsme jak na opu²t¥ným nádraºí
odjely vlaky 2x
nikdo uº na nikoho ne£eká
odjedem taky 2x
Snad v²echny mosty jsou uº spálený
jen mraky táhnou 2x
drtíme zuby jako ²ílený
jenom to zvládnou 2x
Te¤ kdyº se na silnici potkáme
rad²i se stáhnem 2x
ml£íme jenom se zle koukáme
srdce jak kámen 2x
Kdyº m·ºem tak si n¥kde potají
zkroutíme ruku 2x
a jehly v hlav¥ p°itom bodají
a sucho v krku 3x
Dáme si na poslední koleje
²pi£atý hroty 2x
my p°ece máme nic se ned¥je
kovaný boty 2x
Stojíme na zru²eným nádraºí
na který leje 2x
a ten vlak do stanice nad¥je
uº nepojede 3x
Jsme jak na opu²t¥ným nádraºí
odjely vlaky 2x
nikdo uº na nikoho ne£eká
odjedem taky 2x

✦ V²echno je naopak
Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Praha (1988, 10.)

✷ Hudba Praha (1988, 13.)

Zase mi stoupá tlak
uº nevím co a jak
a´ tak anebo tak
v²echno je naopak
Jednou moc
a jindy zase málo
nevím za co v²echno
vlastn¥ stálo
A´ chce² a nebo nechce²
ni£emu neujde²
a´ tak anebo tak
v²echno je naopak
Nemysli kdoví jak
na to co bude pak
a´ tak anebo tak
v²echno je naopak
N¥kdy neví² nic
a jindy váhá²
ty chce² zase víc
a pak se zdráhá²
Kaºdej ví vo co jde
nikdy to nevyjde
a´ tak anebo tak
v²echno je naopak
Te¤ jde jen vo to jak
kdo ví co bude pak
a´ tak anebo tak
v²echno je naopak
Zkou²ím vob£as mluvit
°e£í váºnou
slova jako naschvál
trochu váznou
Mysli si o tom co chce²
nic víc uº nem·ºe²
a´ tak anebo tak
v²echno je naopak
A´ tak anebo tak
v²echno je naopak
4x

✦ Vzdálenosti

Michal Ambroº / Michal Ambroº
Live Ústí nad Labem (1988, 12.)

✷ Live Praha (1988, 7.)
✸ Hudba Praha (1990, 6.)

Kaºdej den vºdy ve stejnou dobu
musím po schodech nahoru dolu
ned¥lám to jen tak pro zábavu
musím jít v rytmu krá£ícího davu
A po°ád jenom stejný cizí tvá°e
v um¥lém sv¥tle místo denní zá°e
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ºádný bary stromy ulice a m¥sta
není kam koukat jenom to p°estát
Kaºdej den nastupovat vystupovat
r·znejma o£ima nechat se pozorovat
za oknem vid¥t b¥ºet £ernou tmu
a pak se davem protla£it nahoru
A po°ád jenom stejný cizí tvá°e
v um¥lém sv¥tle místo denní zá°e
ºádný bary stromy ulice a m¥sta
není kam koukat jenom to p°estát
Zkracujem vzdálenosti který d¥lej nás
zkracujem stejn¥ kaºdou míru
zkrátit tak vzdálensoti který v¥zej v nás
zkrátit jak £áry tuºkou na papíru

do jinejch dve°í ve²li
Slova se pí²ou
aby je nikdo ne£et
p°emej²lej o tom
samoz°ejm¥ chce²-li
Platí jen zákon
zákon zákon o zachování energie...
❀✸ ❀✹ : zbývá nám zákon
zákon zákon o zachování energie...

✷ : 2x

Zbývá nám zákon o zachování energie... ❬ ✁✸✁✹②❪

✦ Zkrat

Markéta Ambroºová / Markéta Ambroºová

✦ Zákon o zachování energie
Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch
Live Ústí nad Labem (1988, 13.)

✷ Live Ústí nad Labem (1988, 20.)
✸ Live Praha (1988, 5.)
✹ Hudba Praha (1988, 7.)
Jakºiv jsem nevid¥l
takovouhle díru
p°edchozí nájemník ºil
se sousedy v míru
Brikety ve sklep¥
a telefon zas hluchej
v hospod¥ Pod svahem
uº znají moji míru
Spole£ný ru£níky
a maximální dan¥
a dív£í sny
o napu²t¥ný van¥
A taky o tom
jak to maj ty druhý
lep²í je spát
a zapomenout na n¥

Maelström (1993, 9.)
Tolik v¥cí
cht¥la jsem ti °íct
ale te¤ uº
ne°eknem si nic
Pro£ se vzteká²
nejsi jako d°ív
kdyº m¥ leká²
uº to není vtip
Jak dál a neztrácet
p°i tom dech
kde najít sílu
kdyº nemáme ji te¤
Kdyº £erná je bílá
a bílá je £erná tak
kdyº oba dob°e víme
ºe v²echno je naopak
je to zkrat
Pro£ si staví²
kolem sebe ze¤
je to snadný
nic uº nevid¥t

Platí jen zákon
zákon zákon o zachování energie...

Rozhlídni se ob£as
kolem sebe
jakto tady v²echno
stra²n¥ zebe

P°estárlý sloºenky
a kartá£ plnej vlas·
p·lno£ní náv²t¥vy
jak za nejlep²ích £as·

Jak dál a neztrácet
p°i tom dech
kde najít sílu
kdyº nemáme ji te¤

Zabitá dovolená
stejn¥ jako vloni
není kam cestovat
kdyº máme prázdnou kasu

Kdyº £erná je bílá
a bílá je £erná tak
kdyº oba dob°e víme
ºe v²echno je naopak
je to zkrat

Lidi se rozcházej
aby se zase se²li
a stejnou nohou

✷②
✷✎
✁✸✁✹✎

Aº za£neme ztrácet
svoji míru
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objeví se sme£ka

2x

netopýr·
Pak stanu se jím...
Vysajou nás

pak zm¥ním sv¥t...

protoºe maj hlad

Joná² Hv¥zda

tak je neºiv
rad²i se jich zbav

8 písní

Jak dál a neztrácet
p°i tom dech
kde najít sílu
kdyº nemáme ji te¤

Made in Valmez

Kdyº £erná je bílá

Myslel jsem si, ºe je to láska

a bílá je £erná tak

(Petr Fiala / Petr Fiala)

kdyº oba dob°e víme
ºe v²echno je naopak

Na b¥lehrad!

♠
♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

je to zkrat

Slunce se plazí

✦

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

Zm¥na je ºivot

Tak jako vítr

V p°ízemí na zemi

Ve 4 ráno
Zm¥na je ºivot
doba to vyºaduje

Zrada
(Petr Fiala / Petr Fiala)

✦

Zm¥ním ú£es
zm¥na je ºivot...

Odnikud nikam (1988, 8.)

zm¥na je ºivot...

Zm¥ním místo
zm¥na je ºivot...
Zm¥ním tvá°
zm¥na je ºivot...

Made in Valmez

Petr Fiala / Petr Fiala

Zm¥ním oblek

zm¥na je ºivot...

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

zm¥na je ºivot

Zm¥ním byt

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

Hudba Praha (1990, 10.)

doba to ºádá

♠

(Petr Fiala / Petr Fiala)

Michal Ambroº / Michal Ambroº

Jako je sama skála
tak jsem sám i já
jako je prázdá truhla
tak jsem prázdný i já
jako je zrádná i voda
tak zradím i já
Zkou²ím se prokopat ven 3x
Probudím se ve t°i ráno

Zm¥na je ºivot

noc je²t¥ nezem°ela

doba to ºádá

a den se je²t¥ nenarodil

doba to vyºaduje

jít na autobusovou zastávku

zm¥na je ºivot

tam si sednou
a kou°it cigaretu jednu za druhou...

Zm¥ním ºenu

Zm¥ním muºe

✦

zm¥na je ºivot...

Petr Fiala / Petr Fiala

Zm¥ním hlavu

Odnikud nikam (1988, 4.)

zm¥na je ºivot...

Myslel jsem si, ºe je to láska

zm¥na je ºivot...
Myslel jsem si ºe je to láska
Zm¥ním my²lení

ale usnula mi na rameni

zm¥na je ºivot...

a já dumal jak vypadnout

Zm¥ním pohlaví

Myslel jsem si ºe je to láska

zm¥na je ºivot...

a psali jsme si tak dlouhé pohledy
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♠

ºe uº jsme si pak nem¥li co °íct

Na B¥lehrad...

Myslel jsem si ºe je to láska
a sloºil jsem pro ní písni£ku
a ona poslouchá jen Boney M

✦

Myslel jsem si ºe je to láska
Ale není mi do breku
jen ºiju na út¥ku
p°ed sebou k tob¥
a od tebe k sob¥
4x

✦

Na b¥lehrad!

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 2.)

Na B¥lehrad 2x
N¥kdy je mi do plá£e
vºdycky si to odská£e
podstivej trouba
m¥kkej jak houba
jako jsem já
anebo ty

Slunce se plazí

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 7.)

Slunce se plazí
d¥lá stíny
z tebe i ze m¥
2x
Bosou nohou
p°es horký písek
musíme oba
2x
Kaºdý jinak a kaºný sám
uº te¤ je na v²echno pozd¥
kaºdý jinak a kaºdý sám
dv¥ lod¥ na stejné vod¥
Kaºdý jinak a kaºdý sám
moºná je na v²echno pozd¥
kaºdý jinak a kaºdý sám
ale na b°ehu mo°e t¥ znova potkám
moºná...

Já jsem nic
d¥lám ve fabrice
lepím tam krabice
tohleto vím

Jsou sny které nikdy nekon£í
a cesty odnikud nikam
a stromy které nikam nerostou
z t¥ch strom· t¥¤ trhám jabka

A co vlastn¥ vím?

Velká a £ervená a trpká 2x

e jsem nic
d¥lám ve fabrice
lepím tam krabice
za peníze

✦

A tohle v²echno vím

Odnikud nikam (1988, 3.)

Kdo umí ºvanit
nemusí makat
sta£í ºe kecá
m·ºe se ákat
2x

Tak jako vítr pohladím po tvá°i
tak jako vítr um¥t rozcuchat vlasy
tak jako vítr zmizet nad ránem
tak jako vítr z·stat ve vzduchu a £ekat...

✦

Chodit do klubu
sb¥ra£u metál·
ne²et°it hubu
hlavn¥ ne po staru
Hrd¥ a sm¥le
po vzoru b¥ºet
aº n¥kam tam
kde záda ztrácí svý slu²ný jméno...
Kdo umí ºvanit
nemusí makat
sta£í ºe kecá
m·ºe se ákat
2x

Tak jako vítr

Petr Fiala / Petr Fiala

V p°ízemí na zemi

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 6.)

V p°ízemí na zemi v £erném pokoji
na hustém a chlupatém koberci
s pohledem up°eným na ²pinavý strop
s pohledem utopeným ve tvých o£ích
V p°ízemí na zemi v £erném pokoji
za oknem voda padá
sedím sám
a jen se v sob¥ ²´ourám

555

A uº m¥ to taky p¥kn¥ sere
odnikud nikam a po°ád pry£
a najednou stávám a proklínám
hloupý a zbyte£ný den
V p°ízemí na zemi v £erném pokoji
v p°ízemí na zemi tak sám...
S tebou a p°ece tak sám 4x

A jestli dneska dopadne
na tvoje záda
zítra se vrátí
a zasáhne toho kdo zradil
Zrada je me£ brou²ený
na dvou stranách
ten me£ se kývá
a kývá se sem a tam
2x

✦ Ve 4 ráno

Krásné nové stroje

Petr Fiala / Petr Fiala

13 písní

Odnikud nikam (1988, 1.)
Ve £ty°i ráno
hudba kon£í
stoly jsou polité
ubrusy na zemi
René shání trávu
nikdo uº nemá
prvním ranním vlakem
vracíme se zp¥t
Do m¥sta je to
p°es £tyry kopce
a to m¥sto vypadá jak h°bitov
A v²echno je tu
práce nuda holky sranda fízli
to v²echno je tu pro tebe
Kdyº bude² hodný
m·ºe² být i klidný
sta£í se jen chovat jak ovce
A v sobotu ve£er
tak jako já
A já si marn¥ vzpomínám
na to co jsem kdysi cht¥l
moºná nic tak zvlá²tního
ale tohle teda ne
Jen si marn¥ vzpomínám
na to kam jsem ode²el
a nevrátil
a zabloudil
a postrácel

✦ Zrada

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 5.)

Zrada je me£ brou²ený
na dvou stranách
ten me£ se kývá
a kývá se sem a tam

Adelaide
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)

♠

Cíchy
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Dobro
(Krásné nové stroje / -)

♠

Duci buci
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Markéta
2 ♠
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Maso
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)

♠

Mletý
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Náv²t¥va
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Ne moc snadno
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Palmovka
2 ♠
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Rufíno
2 ♠
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Studna
2 ♠
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)
Zn¥lka
2 ♠
(Krásné nové stroje / Krásné nové stroje)

✦ Adelaide

Krásné nové stroje / Krásné nové stroje
Four Tops (1987, 1.)

Adelaide co to d¥lá²
Adelaide ty jsi kus
Adelaide co to d¥lá²
zkus 3x
Adelaide co to d¥lá²
Adelaide ty jsi kus
Adelaide co to d¥lá²
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✦ Dobro

✦ Studna

Krásné nové stroje / Four Tops (1987, 2.)

(instrumentální)

✦ Markéta

Krásné nové stroje / Krásné nové stroje

✷

Four Tops (1987, 6.)
Palmovka EP (1987, 1.)

Ráda se malá
sama v lese bála
uº je veliká
uº toho ví moc
Ráda vstávala
sama £asn¥ z rána
rosou rousala
a v¥d¥la pro£
2x

✦ Maso

Krásné nové stroje / Krásné nové stroje

Krásné nové stroje / Krásné nové stroje

✷

Naber mi do dlaní
naberu nenaberu
vod¥nku jako led
naberu nenaberu
Naber mi do dlaní
naberu nenaberu
a ²koda pomyslet
3x
Teklo to u studny

✦ Zn¥lka

Krásné nové stroje / Krásné nové stroje

✷

Náv²t¥va odjela
odjela z m¥sta
3x

ahká múza

Maso...

Krásné nové stroje / Krásné nové stroje

✷

Four Tops (1987, 5.)
Palmovka EP (1987, 4.)

Moje malá £ekal jsem t¥
£ekal jsem t¥ Na Palmovce
Na Palmovce dv¥ hodiny
dv¥ hodiny jako ovce
3x

✦ Rufíno

Krásné nové stroje / Krásné nové stroje

✷

Four Tops (1987, 9.)
Palmovka EP (1987, 3.)

Runo 3x
Runo

Four Tops (1987, 10.)
Palmovka EP (1987, 5.)

Náv²t¥va odjela 3x

Four Tops (1987, 8.)

✦ Palmovka

Four Tops (1987, 4.)
Palmovka EP (1987, 2.)

21 písní

Bastardie znamenie
(ahká múza / ahká múza)
Continuos
(ahká múza / ahká múza)
Eclipse
(ahká múza / ahká múza)
Exces
(ahká múza / ahká múza)
Hniloba
(ahká múza / ahká múza)
Chalice of bitterness (we drink to bottom)
(ahká múza / ahká múza)
Innocence
(ahká múza / ahká múza)
Koniec ruºového výkriku
(ahká múza / ahká múza)
Love is dancing in innity
(ahká múza / ahká múza)
Pád
(ahká múza / ahká múza)
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♠

♠

♠

Pä´ minút splínu
(ahká múza / ahká múza)
Pozarám na stenu
(ahká múza / ahká múza)
Prekro£i´ práh
(ahká múza / ahká múza)
Príleºitos´
(ahká múza / ahká múza)
Príli² dlhý £as
(ahká múza / ahká múza)
Rekviem plastických hláv
(ahká múza / ahká múza)
Remembrance spilles the fury
(ahká múza / ahká múza)
Schizofónia
(ahká múza / ahká múza)
Slúºky
(ahká múza / ahká múza)
Tie¬ bolesti
(ahká múza / ahká múza)
Trýze¬
(ahká múza / ahká múza)

✦ Hniloba

ahká múza / ahká múza
Tien bolesti (1992, 2.)

Poºieraní vlastným násilím
padáme do ve£nosti
bezmocná póza
pred oltárom sily
prázdni ako spomienka
na m¯tvych
voláme k falo²ným prorokom
ociálny cynizmus
pohladí na²e tváre
ke¤ lámeme krídla
anjelov smútku
poºieraní vlastným násilím
padáme do ve£nosti
bezmocná póza
pred oltárom sily
moºno ºe toto sú pravidlá
ktoré je treba dodrºa´
slepá prítulnos´
na ceste k slnku
predpísané ²´astie
v záplave beztvarých tiel
nám vysaje mozog
ilúzie predaného raja
odnesie suchý pla£ prazdnoty

✦ Koniec ruºového výkriku
ahká múza / ahká múza

♠

Tien bolesti (1992, 4.)
Obrazy trpiace v pustinách
©adové gúrky
na dne m¯tvych oceánov
obete tan£iace
nad £erstvým hrobom
koniec ruºového výkriku
v bludisku prázdnych polí
Nestojím o nenavis´
budiacu súcit
nestojím o lásku
z prázdnych nádob
2x
♠
♠
♠

Pomníky padlých
pred poslednou útechou
©udské haraburdie
na verejných skládkach
dedi£ný hriech
na ostrí na²ich tiel
to je tá hra
s polámanými prstami
nové ukriºovanie
v krajine tie¬ov
Nestojím o nenávis´
budiacu súcit
nestojím o lasku
z prázdnych nádob
2x
V tupej necite©nosti
na dne hlbokého spánku
vybudujeme si privátne väzenie
nukleárny omyl
naozaj dojemný koniec
kto môºe vyhra´
tento súboj du²e a tela?
Nestojím o nenávis´
budiacu súcit
nestojím o lásku
z prazdnych nádob
nestojím o nenávis´
nestojím o lásku

✦ Pád

ahká múza / ahká múza
Tien bolesti (1992, 5.)

akanie na milos´
v súboji
bez pravidiel
nevyhnutný pád
láme na²e telá
vidina konca
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potla£í boles´
chcela som precitnú´
zabi´ tú chví©u
Posledná tiese¬
v labyrinte sveta
prízrak smrti
vyvoláva pochybnos´
nemôºe existova´ nebo
ak toto je láska
chcela som precitnú´
zabi´ tú chví©u
Chcela som precitnú´
zabi´ tú chví©u
vzduchoprázdno
v o£iach nových bohov
studená náhraºka
na druhej strane
chcela som precitnú´
zabi´ tú chví©u...

✦ Pozarám na stenu

ahká múza / ahká múza
Tien bolesti (1992, 1.)

Pozerám na stenu
neprieh©adný závoj
medzi tebou a mnou
sme tak blízko
a predsa odcudzení
v záplave dne²ných ví´azov
niet miesta 2x
pre zajtraj²ie obete
Pozerám na stenu 2x
V objatí milosrdnej noci
chcela som o£isti´
svoje my²lienky
pre h©adanie nových ilúzií
aj ked sa len neveriaco smeje²
chcela som kri£a´
hlasom anjelov
ale znelo to aº príli² cudzo

a ja sa plazím
s relikviou na hrudi
poslu²ne ako slúºka
v £iernom kruhu
Plná toho hnusu
nemám na výber
náboºenske martýrium
alebo anarchia na predaj
hra na vyvolených
pod ²krípajúcimi zástavami
takto ale nikdy nepocítim
Kopnutie Jeºi²a
nikdy nepocítim...

✦ Tie¬ bolesti

ahká múza / ahká múza
Tien bolesti (1992, 6.)

Tie¬ bolesti
spadol na zem
kopali do jeho tváre
v sladkej nádeji
okolo v²etkého
toho svinstva
trhali mu vlasy
a spievali si pri tom
Tie¬ bolesti
spadol na zem
milujeme absolútnu rýchlos´
ukájame svoje
hnijúce telá
nepokoj ruºí
v zrkadlách výkrikov
tisíc smrte©ných vá²ní
ma²íruje v na²ich hlavách
na²e mysle
sú uº na ceste dolu
a va²e nebo sa rozpadá

✦ Trýze¬
ahká múza / ahká múza

Pozerám na stenu 2x
Pozerám na stenu
nepriehladny zavoj
medzi tebou a mnou

✦ Slúºky

Tien bolesti (1992, 7.)
Sním zo m¬a pocit viny
sním zo m¬a zvrhlos´ prázdna
sním zo m¬á trýze¬ hriechu
sním zo m¬a pocit viny...

Laura a její tyg°i

ahká múza / ahká múza
Tien bolesti (1992, 3.)
Vraºedná vá²e¬
na dne volnosti
s´ahuje mi koºu z tela

51 písní
? (5x)
(Karel ·cha / Karel ·cha)
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24 hodin ve sv¥t¥
2♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
49 dní do jara
2❧
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Amon Re - Lovci lebek
♠
(Karel ·cha / Karel ·cha, Daniel Nekone£ný)
♠
Ave Maria
(Laura a její tyg°i / Karel ·cha)
Bezcenná slova
3♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Co jsme my
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Den za dnem
♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
♠
Dlouhá noc
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Dokud budu
2♠
(Karel ·cha / Karel ·cha, Ivana erná)
Dr. Pitzinger
3❧
(Karel ·cha / Karel ·cha)
♠
Havaj
(Karel ·cha / Vladimír ort)
Hodina tane£ních
2❧
(Karel ·cha / Milan Jakobec)
♠
Chlapci ºijí v o£ekávání
(Karel ·cha / Karel ·cha)
♠
Já a b·h
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Jablko je vinno
♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
♠
Jakoby nic
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Kaºdej den, kaºdou noc
♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Laura a její tyg°i
2♠
(Karel ·cha / Vladimír ort)
Lidi se shromáºdí
♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Mechanické piáno
2♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Moderní £lov¥k
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Na kopci
2❧
(Karel ·cha / Karel ·cha)
♠
Naslouchejte bubnu
(Laura a její tyg°i / Karel ·cha)
Nebudeme
2♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Nechám t¥ bejt
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Nem·ºu bejt spokojenej
3♠
(Karel ·cha / Karel ·cha)

Nenech je bejt
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Noci jsou dlouhý
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Pro pocit jistoty
(Laura a její tyg°i / Karel ·cha)
Procházím se podzemím
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Rádio
(Karel ·cha / Milan Mare²)
ekla mi máma
(Daniel Nekone£ný / Karel ·cha)
Síla v nás
(Karel ·cha / Vladimír ort)
Slovník cizích slov
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Tak pravil v·dce
(Karel ·cha / Karel ·cha)
To se mi snad zdá
(Karel ·cha / Karel ·cha)
V jediné vte°in¥
(Karel ·cha / Karel ·cha)
V£era jsem se potkal
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Ve m¥st¥
(Karel ·cha / Karel ·cha)
V²ichni m·ºem
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Ye Azania
(Dada Lamptey / Dada Lamptey)
Z deni£ku Pepí£ka d·chodce
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Z·stane² sám
(Karel ·cha / Marie ·chová)
Z·sta¬te se mnou
(Karel ·cha / Karel ·cha)
ár trvá
(Karel ·cha / Karel ·cha)
ena
(Karel ·cha / Karel ·cha)

✦ 24 hodin ve sv¥t¥

Karel ·cha / Karel ·cha

✷

ár trvá (1988, 3.)
Live Brno (1988, 18.)

Sly²el jsem na deskách
v Anglii mají Heart
King Crimson zpívaj
Heart beat...
Vid¥l jsem ve lmu
Italové mají Cuore
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♠
♠
♠

2♠
2♠
♠
♠

3❧
♠
♠

2♠
2♠
3♠
♠
♠

♠
♠

3♠

na ko£i£ky volaj
cuore cuore mio...

£erná díra
a v televizi lítá
stíha£ka Mirage

etl jsem to v kníºce
srdce ví o ho°kosti du²e své
a co já co je ve mn¥ 2x

Vypadni z mýho oblá£ku
skon£ila hra hra na lásku
budu tu sama házet
mí£e z nebe mí£e d¥tem

Dvacet £ty°i hodin
ve sv¥t¥ mi tepe srdce
2x

P¥t a padesát ²edesát dní
do jara do jara...

Heart beat...

✦

✦

49 dní do jara

Karel ·cha / Karel ·cha

Nebudeme (1990, 9.)

Live Brno (1988, 13.)

✷ Síla v nás (1992, 9.)

: Celý týden koukám z okna
£ekám na d¥ti
abych mohla házet mí£e
tak kde jste
d¥ti poj¤te
mám pro vás mí£e
Chci vid¥t
jakou budete mít radost
aº za£nou padat mí£e
mí£e z nebe
Chci vid¥t
jak je budete honit
mí£e z nebe 2x
Nesmíte se o n¥ ale prát
mám tady dost mí£· pro v²echny
tak kde jste
£ekám na vás
abych vám mohla
házet mí£e 2x
mí£e z nebe

✷ : Vypadni z mýho oblá£ku

Amon Re - Lovci lebek

Karel ·cha / Karel ·cha, Daniel Nekone£ný

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

Ve schránkách do sebe vloºených
a ukrytých na dn¥ mo°ském
je uloºen svitek
na jehoº jedné stran¥
je napsaná °e£ zví°at
na druhé je zjevení M¥síce a hv¥zd
v jejich skute£ných podobách
...
Lovci lebek kolem jdou 2x
vyptávají se 2x
lovci lebek kolem jsou 2x
vyptávají se 2x
Lovci lebek sledujou 2x
co pro£ kdy jak kde 2x
lovci lebek sledujou 2x
co pro£ kdy jak kde 2x

✦

Ave Maria

Laura a její tyg°i / Karel ·cha
Síla v nás (1992, 11.)

❬ ✎❪

skon£ila hra hra na lásku
nechci se hádat
stále jen hádat hádat hádat

Stál obkro£mo nad pravdou
díval se zleva a zprava
bu¤ mu naklon¥na Ave Maria

Srdce mam tvrdý
jak kly sloní samice
ulovený v Nairobi
v roce dva tisíce
poslední samice
nechci se hádat

V¥d¥l ºe my²lenky jdou za pocitem
a kon£í se slovem
bu¤ mu naklon¥na Ave Maria
Zanechal nám povel
je tu levá a pravá ruka
bu¤ nám naklon¥na Ave Maria...

P¥t a padesát ²edesát dní
do jara do jara
2x
Poslední kout
obsadil pavouk
v zeleném k°esle
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✦ Bezcenná slova

Karel ·cha / Karel ·cha
Demo (1987, 1.)

✷ ár trvá (1988, 13.)
✸ Live Brno (1988, 24.)

a nem·ºe² spát
den za dnem roky jdou
my²lenky kon£í se slovem
ºe z·stal jsi sám
a nem·ºe² spát
Den za dnem vte°iny jdou 2x

✦ Dlouhá noc

Killele mama
killele papa
killele baby
killele shez me...
2x

Karel ·cha / Karel ·cha
Síla v nás (1992, 5.)

Bezcenná slova
°íká² zas a znova
abych pochopila
abych ti uv¥°ila

Dlouhá noc temná krutá místa
ve zvrácených p°edstavách
jedna krysa díra v nás
tam kde jsi cht¥l být sám

Dívám se ti do o£í
poslouchám tón tvých °e£í
abych pochopila
abych ti uv¥°ila

Dlouhá je noc
plná zlých sn·
2x

2x
Killele mama
killele papa
killele baby
killele shez me...

✦ Den za dnem

Temná krutá místa
ve zvrácených p°edstavách
jedna krysa díra v nás
tam kde jsi cht¥l být sám
Dlouhá je noc
plná zlých sn·
2x

✦ Dokud budu

Karel ·cha / Karel ·cha
Síla v nás (1992, 12.)

Rodi£e m¥li ºlutej d·m
naho°e za m¥stem
den za dnem vte°iny jdou
piáno v obývacím pokoji
hodiny tikají
uº jako malej kluk
ses bál z·stat sám
kdyº noci jsou dlouhý
nem·ºe² spát
Hospody plný známých
který nestojej za nic
i ty holky který zná²
má kaºdej z nás
Den za dnem vte°iny jdou
Kdyº noci dlouhý jsou
my²lenky táhnou za pocitem
ºe z·stal jsi sám
a nem·ºe² spát
Rodi£e m¥li ºlutej d·m
naho°e za m¥stem
z·stal jsi sám
v obývacím pokoji
staré hodiny tikají

Karel ·cha / Karel ·cha, Ivana erná
ár trvá (1988, 2.)

✷ Live Brno (1988, 20.)
Dokud tady budu
nechci poznat nudu
ó Madonna aleluja
Police
Bowie David
Lee Roth
Michael Jackson
Rolling Stones
UB 40
Talking Heads
Frank Zappa
Patti Smith
Dokud tady budu
nechci poznat nudu
Franky goes to Hollywood
Dokud tady budu
budu d¥lat hudbu
ó Madonna haleluja
Luis Armstrong
Peter Towsnhead
Chuck Berry
Go Go Johny
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Go Johny
Johny Be Good
Laurie Anderson

to je to nejhez£í
co na sv¥t¥ znám
...

Dokud tady budu
nechci poznat nudu
Franky goes to Hollywood 2x

✦

✦

Live Brno (1988, 4.)

✷ Nebudeme (1990, 12.)
✷ : V²ichni jenom jí meloun £elistmi

Dr. Pitzinger

Tancuj se mou dále
a nedbej na to
ºe není vhodná doba k tanci
2x

Demo (1987, 2.)

✷ ár trvá (1988, 12.)
✸ Live Brno (1988, 23.)
Dva a sedmdesát roky mám já
Der Arzt Pitzinger sagt
doma mám ºena d¥ti dva
Der Arzt Pitzinger sagt

✷ : nechci svou práci mám rád lidi
Der Arzt Pitzinger sagt

Máma mi °íkala do tane£ních b¥º
svý vlohy tane£ní odbýt si hle¤
p°ijde nebezpe£nej v¥k bude² ztracenej
báje£n¥ tane£n¥ nevybou°enej
: 2x

✷✍
✁✸✍

✷ : ²pína a rány ublíºení
Der Arzt Pitzinger sagt

✷✍
✁✸✍

Tancuj se mou dále
a nedbej na to
ºe není vhodná doba k tanci
4x

✦

Lidi jsou lidi lidi lidi
Der Arzt Pitzinger sagt
8x

✦

Nebudeme (1990, 2.)

Havaj

Chlapci ºijí v o£ekávání
nikdy to nebude nebude jinak
muºi jsou zklamaní
budoucnost usnula usnula za rohem

Nebudeme (1990, 5.)
Ó nebeský ná£elníku, zjev se milovaným syn·m
Havaje.
Já nikam nemusím
mám doma Havaj
daleko od lidí
tancuju i kdyº spím
Kaºdej mi závidí
mám doma Havaj

Chlapci ºijí v o£ekávání

Karel ·cha / Karel ·cha

Karel ·cha / Vladimír ort

✷②

Tancuj se mou dále
a nedbej na to
ºe není vhodná doba k tanci
2x
Do tane£ních ne²el te¤ uº jsem ztracenej
báje£n¥ tane£n¥ nevybou°enej
v²ichni si uºili
jen já jsem tane£n¥ nevybou°enej
: 2x

Lidi jsou kouzlo fantazie
Der Arzt Pitzinger sagt
£áry a máry poezie
Der Arzt Pitzinger sagt
Lidi jsou bolest utrpení
Der Arzt Pitzinger sagt
❀✸ : ²pína a krutost ublíºení

❬ ②❪

v domov¥ d·chodc· tan£íme
jenom my val£ík

Karel ·cha / Karel ·cha

I am doctor psychologie
Der Arzt Pitzinger sagt
❀✸ : namám rád práci mám rád lidi

Hodina tane£ních

Karel ·cha / Milan Jakobec

Dokud tady budu
budu d¥lat hudbu
ó Madonna haleluja

Starci se usmívají
my²lenky se zmaten¥ rozbíhají
vzpomínaj na lep²í £asy
postupovat pomalu krok za krokem
Dívky ºijí v o£ekávání
jen je²t¥ chvilku chvilku to vydrºet
ºeny jsou sklamaný
my²lenky se rozbíhají na v²echny strany
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✷②

✦ Jakoby nic

Chlapci ºijí v o£ekávání
nikdy to nebude nebude jinak
muºi jsou zklamaní
budoucnost usnula usnula za rohem
Starci se usmívají
jen je²t¥ chvilku chvilku to vydrºet
vzpomínaj na lep²í £asy
my²lenky se rozbíhají na v²echny strany

✦ Já a b·h

Karel ·cha / Karel ·cha
Síla v nás (1992, 4.)

Já jsem sám jak B·h
B·h je sám jak já
Já ty on
my ona oni vy
sám samotný
samotní 2x
2x

✦ Jablko je vinno
Karel ·cha / Karel ·cha
Nebudeme (1990, 11.)
Snad jablko je vinno kola
ºe kaºdý ve své noci nuda
hodin¥ mrtvých o£í Nana
pí²e ºivotopis jednoho lumpa...
Vojna a mír
Zlo£in a trest
Poslední kabriolet
kola nuda Nana
Tichá dohoda
2x
Snad jablko je vinno kola
ºe Kaºdý ve své noci nuda
hodin¥ mrtvých o£í Nana
skládá vynález proti sob¥
Vojna a mír
Zlo£in a trest
Poslední kabriolet
kola nuda Nana
Tichá dohoda
4x

Petr Vá²a / Petr Vá²a
Nebudeme (1990, 4.)
Jakoby nic
my²lenky rozumy
rozumy do ticha
najednou ticho
divn¥ ticho
jakoby nic
Jakoby nic
my²lenky rozumy
rozumy v knihách
knihy ve vazbách
vazby v k·ºích
k·ºe na t¥le
t¥la ohebná
jakoby nic
A uº je to tady
obli£ej ke zdi
horké u²i
pod ledové sprchy
a uº je to tady
ocelové p¥sti
do ztracena vyholené krky
Jakoby nic
my²lenky rozumy
rozumy hesla
hesla povely
povely rány
rány do t¥la
t¥la ohebná
jakoby nic
A uº je to tady
obli£ej ke zdi
horké u²i
pod ledové sprchy
a uº je to tady
ocelové p¥sti
do ztracena vyholené krky
Jakoby nic my²lenky rozumy
jakoby nic rozumy do ticha
jakoby nic najednou ticho
jakoby nic divn¥ ticho
Jakoby nic divn¥ po t¥le
jakoby nic t¥la ohebná 2x
jakoby nic
Jakoby nic
t¥la ohebná
k·ºe na t¥lech
vazby v k·ºích
knihy ve vazbách
rozumy v knihách
my²lenky rozumy
jakoby nic
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✦

✦

Kaºdej den, kaºdou noc

Karel ·cha / Karel ·cha
Síla v nás (1992, 10.)
Holky vyrostlý pod blbejma plakátama
silní nevzbuzujou soucit
tak haló brácho p°ij¤ a bu¤ tu s náma
budem loupit...
Kaºdej den vymyslím novou °e£
kaºdej den budem si rozum¥t
kaºdou noc zapome¬ na bezcenný slova
kaºdej den za£ínáme znova
Na vysoký ²kole s indexem a mejdanama
kolektivní p°edstavy o ²t¥stí
a nikdo neví kde je levá pravá
slova jsou hloupý hloupý hloupý...

ár trvá (1988, 11.)

✷ Live Brno (1988, 14.)
Dvacáté století
století robot·
bez práce kolá£e
robotizace
Roboti d°ou 5x
Citliv¥ vedení
dálkov¥ °ízení
práce a kolá£e
nivelizace
Roboti d°ou 5x

Kaºdej den vymyslím novou °e£
kaºdej den budem si rozum¥t
kaºdou noc zapome¬ na bezcenný slova
kaºdej den za£ínáme znova
Kaºdej den vymyslím novou °e£
kaºdej den budem si rozum¥t
d°ív neº jí po²piní politici
d°ív neº se umastí na ulici
Kaºdej den novou °e£ 2x
kaºdej den kaºdou noc novou °e£

✦

Laura a její tyg°i

Karel ·cha / Vladimír ort
ár trvá (1988, 7.)

✷ Live Brno (1988, 8.)
Laura a tyg°i jdou spát
bílé zdi sídli²´ jak ráj
má Lauro 2x
dé²´ zlatých £ísel a ºádná tvá°
Laura se nemusí bát
jen s tygry spává jak vím
má Lauro 2x
dé²´ zlatých £ísel a ºádná tvá°

✦

Lidi se shromáºdí

Karel ·cha / Karel ·cha

Mechanické piáno

Karel ·cha / Karel ·cha

✦

Na kopci

Karel ·cha / Karel ·cha
Live Brno (1988, 7.)

✷ Nebudeme (1990, 8.)
✷ : Jednoho dne se oºením

d·m si pak na kopci postavím
b¥lou²e budem zap°ahat
diamanty a perly chci své ºen¥ dát 2x

Nech smutek doma
a utíkej ven tam na kopci
za m¥stem d¥ti si pou²t¥j
draka po obleze
a bezelstn¥ v¥°í
ºe v²echno je jak má být...
Tak se chvilku dívej
jak si umí hrát
o tom nep°emý²lej
ºe se m·ºou stát
lidmi co uº nemaj ºádný sny
lidmi co uº nemaj ani svý sny
Tak jako vy
tak jako my
a tak jako vy
tak jako my
a tak jako my
a tak jako vy
a tak jako my
tak jako vy

Síla v nás (1992, 1.)
Lidi se shromáºdí v tajemné nálad¥
barva lidí je bílá £erná a bílá
lidi mají náp¥v rytmus a slova
v¥ci jsou mezi nebem zemí a nebem
2x
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❬ ②❪

✦ Naslouchejte bubnu
Laura a její tyg°i / Karel ·cha
Nebudeme (1990, 1.)
Lidi naslouchají bubnu
bubnu 3x
podléhají bubnu
bubnu 3x
Lidi propadají rytmu
rytmu 3x
V¥ci se daly do pohybu
as propadá rytmu
bubnu rytmu bubnu
Jsou v¥ci mezi nebem a zemí
a v¥ci jasný jak rána na buben
2x
ivot nám utíká mezi prsty
a v¥ci jsou na dosah ruky
2x

✸ Live Brno (1988, 2.)
Mladej starej
v o£ích má vztek
úsp¥ch neúsp¥ch
co d¥lat má te¤
V¥d¥t nev¥d¥t
kam v·bec jdem
sn¥t nesn¥t
bejt spokojenej
Nem·ºu bejt spokojenej 4x
Smát se plakat
cos uvid¥l
d¥lat ned¥lat
to co bys cht¥l
Brát nebrat
to co má² rád
chtít nechtít
vá²n¥ brát
Ud¥lej n¥co zapome¬ na to 4x

Lidi naslouchejte bubnu
bubnu 3x
podlehn¥te bubnu
bubnu 3x
lidi propadn¥te rytmu
rytmu 3x

✦ Nebudeme

✦ Nenech je bejt
Karel ·cha / Karel ·cha
Nebudeme (1990, 13.)
Nenech je bejt

Karel ·cha / Karel ·cha

Live Brno (1988, 22.)
✷ Nebudeme (1990, 7.)
Zpíváme svý generaci
myslíme si ºe jsme draci
ºijem z drobnejch úsp¥ch·
v·n¥ cizích pelech·
My jinak ºít neumíme
chceme ale nem·ºeme
nebudeme 4x
Pro£ se mi tyg°i líbí
ºe jsou £istý ºe jsou jiný
my £istý bejt neumíme
chceme ale nem·ºeme
Nebudeme...

Plíºí se mi kolem u²í
a potichu mi na²eptávají
pro£ jsi tady pro£ jsme tady
ºiju v napjatém o£ekávání
v¥cí co se nikdy nezm¥ní
Micku
nenech je bejt
Zlovoln¥ roztá£ejí kola
hore£ného my²lení
pro£ jsi tady pro£ jsme tady
ºijeme v napjatém o£ekávání
devatenáctýho nervovýho zhroucení
Micku
nenech je bejt 3x

Karel ·cha / Karel ·cha

Lidi se kolem hemºí
z·stávám sám 3x
kaºdej je sám Micku
a kazatelé slibují
ºe jednou budem zpívat
kaºdej jsme sám Micku Hosana

Demo (1987, 3.)

Haleluja hosana hosana...

✦ Nem·ºu bejt spokojenej
✷ ár trvá (1988, 8.)
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✦ Noci jsou dlouhý

✦ Procházím se podzemím

Karel ·cha / Karel ·cha
Síla v nás (1992, 6.)

Noci jsou dlouhý
nem·ºe² spát
noci jsou dlouhý
uº nejde to spát
M¥síce jdou city
maj dovolenou
mozek to zvládá sám
v²ichni °íkají
ºe nejsou na kolenou
já to asi vzdám
Noci jsou dlouhý
nem·ºe² spát
noci jsou dlouhý
uº nejde to spát
Mý o£i lºou
nervy mám napjatý
a v du²i sílí strach
v²echny ºivoty
v²echna poselství
pokusy o lásku jsou zbyte£ný
ºivot je na lopatkách
Noci jsou dlouhý
nem·ºe² spát
noci jsou dlouhý
uº nejde to spát
2x

✦ Pro pocit jistoty

Laura a její tyg°i / Karel ·cha
Nebudeme (1990, 6.)

Karel ·cha / Karel ·cha

✷

ár trvá (1988, 9.)
Live Brno (1988, 19.)

V noci kdyº Adam spí
procházím se pod zemí
underground in my mind
Ve m¥ hlas hada zní
n¥kde na dn¥ v¥domí
underground in my mind
Ve tm¥ si m¥ním tvá°
odkládám svou svatozá°
underground in my mind
Svítá kdyº se vracím
v du²i smutek v o£ích stín
underground in my mind

✦ Rádio

Karel ·cha / Milan Mare²

✷

ár trvá (1988, 4.)
Live Brno (1988, 17.)

erstvé zprávy zaru£ené
dává lidem rádio
rozdíly jsou ale v cen¥
nejdraº²í je stereo
Hipy hipy shake...
N¥kde bijou lidi lidi
posloucháme sci-
koupil jsem rádio
tak chci sly²et hity
Hipy hipy shake...

Obklopen nadvládou
v¥cí a symbol·
unaven absencí
rozdílných názor·

✦ ekla mi máma

Pro pocit jistoty
miluju ºeny i muºe

Nebudeme (1990, 10.)

Daniel Nekone£ný / Karel ·cha

Cokoli v²edností
ºivotních osud·
znechucen marností
zoufalých hrdin·

ekla mi máma
nech tu kytaru 2x
neud¥lá² maturu
a budeme mít ostudu

Pro pocit jistoty
miluju ºeny i muºe

ekla mi máma
koukni se na tátu
jen se koukni na tátu
jak se musí d°ít
na kaºdou vejplatu
Nech tu kytaru 2x
neud¥lá² maturu 2x
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nech tu kytaru 2x

it is so amazin

neud¥lá² maturu

everybody's free

ekla mi máma

Dance you man

tak hochu snaº se 2x

dance under sky

bude² sed¥t v kancelá°i

Habana Cordoba

a jenom pít kafe

samba bossanova

Nech tu kytaru 2x

Soldiers of freedom

neud¥lá² maturu 2x

here they do go

nech tu kytaru 2x

people of the world

neud¥lá² maturu

come together now

✦ Síla v nás
Karel ·cha / Vladimír ort

Síla v nás (1992, 14.)
Co je to síla
mozoly na rukách

Ma Bahama
lovin' in America
it is so amazin
everybody's free
Habana Cordoba
samba bossanova
soldiers of freedom
come together now

tv·j tv·j hlas

✦ Slovník cizích slov

Kdyº kosti chrastí

Karel ·cha / Karel ·cha

hlas v podv¥domí

v uli£kách plných krys
ruce se potí
£lov¥k musí jít

✷
✸

Demo (1987, 4.)
ár trvá (1988, 6.)
Live Brno (1988, 3.)

What is my choice
says inner voice

Chce mít d¥ti optimista

to je síla v nás 2x

mu£í zví°e je sadista
trhá mi zuby dentista

Poslouchej chlap£e

atentát chystá terorista

sv·j vnit°ní hlas
zpocená ruka

Je pan chytrý publicista

❀✸ :

zná tv·j strach

negra bije je rasista

celiny orá traktorista
Kdyº nebe ho°í

✷:

ve skalách není stín

na kole jede cyklista

noha se bo°í

atentát chystá terorista

£lov¥k musí jít

chce být nahý je nudista

❀✸ :

Hesla k°i£í revan²ista

Man he must go

chce být nahý je nudista

man he must know

na kole jede cyklista

to je síla v nás 2x

atentát chystá terorista

Následuj synu

✷:

sv·j vnit°ní hlas

negra bije je rasista

sp¥chej pomalu

pole orá traktorista

ta my²lenka chce £as

Hesla k°i£í revan²ista

atentát chystá terorista

✦ Tak pravil v·dce

Seber svou sílu
nemyslet ve slovech
to slovo t¥lem u£in¥no jest
je to síla v nás...

Karel ·cha / Karel ·cha

Power is not over

Síla v nás (1992, 2.)

now here we go
Ma Bahama

Synu £lov¥ka ty to neví² ani neuhodne²

lovin' in America

nebo´ zná² jen kupu rozbitých model
kam bije slunce jen tady pod touto

You taste your freedom

£ervenou skálou je stín

now here we go
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✷②
✷✎
✁✸✎
✁✸②
❬✷✎❪

❬ ✁✸✎❪

Velkej ²éf praví makat makat
velkej ²éf praví makat
Levá
tak praví v·dce jdou zástupy mé
ruku ruku v ruce jdou zástupy mé

6x
Snad se mi to zdálo nic a nebo málo
to se mi snad zdá...

✦ V jediné vte°in¥

Tak praví v·dce 3x
makám padám

Karel ·cha / Karel ·cha

Na povel jedna hlava
pravá noha a ruce ruce ruce

✷ Nebudeme (1990, 3.)

Tak pravil v·dce 3x
levá pravá noha
není tu voda
jen skála

Na v²echny cíle co zapomn¥l
slova a v¥ty co nesná²el
a v²echny lásky co opustil
po²pinil poníºil poranil

Skála a ºádná voda a ruce ruce ruce
pot je vyschlý nohy v písku
na vyvrácených hrobech kolem kaple
je tam pustá kaple tak pravil v·dce

Po kráse bolestn¥ zatouºil
v jediné vte°in¥ pochopil
ºe uº by v ºivot¥ netrp¥l
necítil nevid¥l nesly²el

Live Brno (1988, 21.)

✦ V£era jsem se potkal

Ten který ºil je nyní mrtev
my kte°í jsme ºili nyní zmíráme
s trochou trp¥livosti
není tu voda ale jen skála
skála a ºádná voda a píse£ná cesta
Cesta která se vine nahoru do hor
na horách tam se cítíte voln¥
£lov¥k musí být opatrný v této dob¥
I na²i p°átelé povale£i
synové °editel· bank
odcestovali neznámo kam

✦ To se mi snad zdá

Karel ·cha / Karel ·cha
Síla v nás (1992, 8.)

Poslouchám rytmus de²t¥
na st°echu bubnuje £as
hledám sám sebe na skle
kapky klouºou a rozmaºou tvá°
Zmáhá m¥ podivnej pocit
ºe nikdy nebude dnes
Jen malý d¥ti v¥°í kdyº kon£í noc
uº není není £eho se bát
2x
Choulim se potichu v sob¥
p°emáhám panickej strach
£as nechce v·bec plynout
bubnuje po st°echách

Karel ·cha / Karel ·cha
ár trvá (1988, 5.)

✷ Live Brno (1988, 10.)
V£era jsem se potkal a uvid¥l
najednou jsem v¥d¥l ºe tu jsem
a v dáli hrálo radio
zlý mechanický piano
A já se bál 4x
Na sebe jsem se podíval
svých o£í jsem se polekal
a v·bec nic jsem nev¥d¥l
jenom ºe já já tu jsem
A já se bál...

✦ Ve m¥st¥

Karel ·cha / Karel ·cha
Demo (1987, 6.)

✷ ár trvá (1988, 10.)
✸ Live Brno (1988, 5.)
V tomhle m¥st¥ bydlím asi sám
já se rad²i z okna podívám
pod oknem hezká holka jde
tvá°í se mírn¥ znud¥n¥

A kaºdý zítra uº bylo
A nikdy nebude dnes

Haló haló sle£no
volám skrz zav°ené okno
já jsem dneska ve£er sám
já jsem vlastn¥ po°ád sám

Jen malý d¥ti v¥°í kdyº kon£í noc
uº není není £eho se bát

A v hospod¥ U Luny
d·chodci se poprali
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✦ Z·stane² sám

a ºenský se smály
k°i£ely plakaly

Karel ·cha / Marie ·chová
Na sále byla tane£ní zábava
Síla v nás (1992, 3.)

zvesela hrála dechová kapela

✦ V²ichni m·ºem
Karel ·cha / Karel ·cha

Slepá bábo kam t¥ vedou?
do kouta t¥ nezavedou
Dve°e zav°ít já a ty
srdce mozky £ela

Síla v nás (1992, 13.)
íkám ti asi v¥ci známý bejby
má² o£i krásný tak smutný
ºe nem·ºu lhát
V²ichni m·ºem s n¥kým spát
kaºdej se s n¥kým milovat
a nikdo nikoho nemít rád
Ve£er t¥ dom· doprovodím
u vchodu na tvá° políbím
a ne°eknu ºe cht¥l bych s tebou spát
V²ichni m·ºem s n¥kým spát
kaºdej se s n¥kým milovat
a nikdo nikoho nemít rád
Zítra bude² krásn¥j²í neº jse²
je²t¥ krásn¥j²í v mých snech
a ve svých snech ti nemusím lhát
V²ichni m·ºem s n¥kým spát
kaºdej se s n¥kým milovat
a nikdo nikoho nemít rád

✦ Ye Azania

Slepé ruce horkej dech
stejné sliby stejnej sp¥ch
a z·stává nuda leº a nuda
Sám z·stane² sám
b·h s tebou
2x
Pusto smutek zklamání
v£era dnes a znova
Stovky tvá°í beze zm¥n
stokrát já a jeden sen
a z·stává nuda nuda nuda
Sám z·stane² sám
b·h s tebou
2x
lov¥k ty já
jsi sám
Sám z·stane² sám
b·h s tebou
2x
lov¥k ty on
je sám

✦ Z·sta¬te se mnou

Dada Lamptey / Dada Lamptey

Nebudeme (1990, 14.)

Karel ·cha / Karel ·cha
Mangaloe mangaloe...
tie tieve niamo boy

Síla v nás (1992, 7.)

chechala baku'e
she hediela baba

Pot je vyschlý nohy jsou v písku

Ye Azania...

my²lenky b¥ºí krysí uli£kou
z·sta¬te se mnou 2x

Bikoe Bikoe...

dnes ve£er nemám nervy v po°ádku

hediele niamo b'boy
ediela baku'e

Sám z·stanu sám

she hediela baba

B·h se mnou

Ye Azania...

2x

So bukue so bukue...

Tak z·stane² sám

hediela nia chuvak
ediele baku'e

Za sebou sly²ím chrast¥ní kostí

she hediela baba

kosti pohozené v suchém podkroví

Ye Azania...

zachrastí jak je rok dlouhý
jen pod kr·£ky krys
Sám z·stanu sám
B·h se mnou
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4x
Bílé kosti ve skalách bez vody
znamení na zemi znamení na nebi
B·h má mozek p·j£enej od krávy
ve jménu citu nastolil bezpráví
Obchází pomalu okolo
nekoukej synku nekoukej na n¥ho
2x
Sám z·stanu sám
B·h se mnou
2x
Tak z·stanu sám

✦ ár trvá

Dobrý den
(Loºisko / Loºisko)
Eugenie
(Loºisko / Loºisko)
Hledal jsem va²e jména
(Loºisko / Loºisko)
Housky
(Loºisko / Loºisko)
Chce se ti pry£
(Loºisko / Loºisko)
Koleno
(Loºisko / Loºisko)
Koncem zá°í
(Loºisko / Loºisko)
Konec cesty
(Loºisko / Loºisko)

Karel ·cha / Karel ·cha

Lama
(Loºisko / Loºisko)

Demo (1987, 5.)

Lidi, stala ve vraºda
(Loºisko / Loºisko)

✷ ár trvá (1988, 1.)
✸ Live Brno (1988, 6.)
Bolavá a beze smyslu
slova 2x
a v mozcích za £elama
ºár trvá 4x
Na srdci a na jazyku
zmatek 2x
a v myslích za o£ima
ºár trvá 2x
Co v lidech za oknama
doma 2x
v t¥ch srdcích pod ºebrama
ºár trvá...

Loºisko
41 písní

Lopaty
(Loºisko / Loºisko)
Mami, tati
(Loºisko / Loºisko)
Má² £as
(Loºisko / Loºisko)
My²
(Loºisko / Loºisko)
N¥co podivného
(Loºisko / Loºisko)
Nespravedlnost nevinnosti na £eské vesnici
(Loºisko / Loºisko)
Obrázky abstraktní
(Loºisko / Loºisko)
Odcházím
(Loºisko / Loºisko)
Pár kyti£ek
(Loºisko / Loºisko)

....
(Loºisko / Loºisko)

Pro peníze
(Loºisko / Loºisko)

?

(Loºisko / Loºisko)

Pro£ p°estali zpívat
(Loºisko / Loºisko)

Baby
(Loºisko / Loºisko)

P°ichází ráno
(Loºisko / Loºisko)

Baterky
(Loºisko / Loºisko)

Rádio
(Loºisko / Loºisko)

Blues
(Loºisko / Loºisko)

Rastarege
(Loºisko / Loºisko)

Cairo
(Loºisko / Loºisko)

Sanfrancisko
(Loºisko / Loºisko)

Dny koncem zá°í
(Loºisko / Loºisko)

Soul kitchen
(Loºisko / Loºisko)
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Staré domy

Josef, vydrº!

4

(Martin Luká² / David Sekanina)

(Loºisko / Loºisko)

❧

Jsem dobrá partie

eridánové

(Martin Luká² / Martin Luká²)

(Loºisko / Loºisko)

♠

Ka²tanová

Tak mi neser

(Martin Luká² / Martin Luká²)

(Loºisko / Loºisko)

Koukni hochu z okna

Tatínek

(Martin Luká² / David Sekanina)

(Loºisko / Loºisko)

Kozy paní prezidentky

Tisíce slov

5

❧

2

♠

(Martin Luká² / Ji°í Prok²)

(Loºisko / Loºisko)

Lep²í ruka zdráva

To snad ne

(Martin Luká² / Martin Luká²)

(Loºisko / Loºisko)

Lisovaná hlava

Ty, co jsi p°i²el ze Slunce

(Martin Luká² / Martin Luká²)

(Loºisko / Loºisko)

Magna charta libertatum
Varuji t¥ lásko

(Martin Luká² / Martin Luká²)

(Loºisko / Loºisko)

Masomlejn

Major Chrchel aneb den aromatického d¥lost°electva
(Martin Luká² / Martin Luká²)
Mastodont

53 písní

(Martin Luká² / Martin Luká²)
Mastodont II

?

(Martin Luká² / Martin Luká²)
(Martin Luká² / Martin Luká²)

Milioná°ská
(Martin Luká² / Martin Luká²)

3+1
(Martin Luká² / Martin Luká²)
Americké brýle

2

(Martin Luká² / Martin Luká²)
Blbej sen

2

(Martin Luká² / Martin Luká²)

❧
♠

Musica politika
(Martin Luká² / Martin Luká²)
Narcistní

Nemohoucí

(Martin Luká² / Martin Luká²)

4

(Martin Luká² / Martin Luká²)

❧
♠

Doma
(Martin Luká² / Martin Luká²)
4

(Martin Luká² / David Sekanina)

❧

2

(Martin Luká² / Martin Luká²)
2

(Martin Luká² / Martin Luká²)

❧
❧

3

❧

2

♠

6

❧

6

❧

Prolog
(Martin Luká² / Martin Luká²)
Provolání
(Martin Luká² / Martin Luká²)
P°echozená ch°ipka

(Martin Luká² / -)
Robabur La Faro
(Martin Luká² / -)
Servírka
(Martin Luká² / Martin Luká²)

Cht¥l bych

Schody do nebe

(Martin Luká² / David Sekanina)

♠

Ich
(Martin Luká² / Dana Kalousová)

(Martin Luká² / David Sekanina)

❧

Rabbí rap

(Martin Luká² / Martin Luká²)

Informace

4

(Martin Luká² / Martin Luká²)

(Martin Luká² / Martin Luká²)

Gorylí

Holky

♠

(Martin Luká² / Martin Luká²)
Perspektivn¥ v Argentin¥

(Martin Luká² / Martin Luká²)

Gulá²ová

4

Papalá²fáro

echové, echové

Drsní milí kluci

♠

(Martin Luká² / Martin Luká²)

Bu¤ na m¥ hodnej

Delegace z vesmíru

2

(Martin Luká² / Martin Luká²)

3

❧

(Martin Luká² / Martin Luká²)
Skandál
(Martin Luká² / Martin Luká²)
Skvrnitá hyena
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(Martin Luká² / Jan Balabán)

Smaragd
(Martin Luká² / Martin Luká²)

3 ❧

Song o koleni vrtaném
(Martin Luká² / Martin Luká²)
éf
(Martin Luká² / Martin Luká²)
piónská
(Martin Luká² / Martin Luká²)

5 ❧

Tak si tady vesele ºijem
(Martin Luká² / Martin Luká²)

3 ♠

Ve dne, ve£er, k ránu, jednej podle plánu
(Martin Luká² / Martin Luká²)

4 ❧

Koukni na n¥j p°es ty
svoje americký vo£i
chleba s máslem do huby
ti samo£inn¥ sko£í
Dám ti svou lásku v²ecku
kdyº má² tak príma pecku
: kaºdej ti °íká hello
i kdyº má² ksicht jak meloun

✷ : tadleta móda skv¥lá
podpo°í krásu t¥la

Velkej ple²atej kozel
(Martin Luká² / Martin Luká²)

I kdyº má² ksicht jak meloun
kaºdej ti °íká hello

Velkej ple²atej kozel II
(Martin Luká² / Martin Luká²)
Vzh·ru?
(Martin Luká² / Martin Luká²)

2 ♠

Za Andy Warholem
(Martin Luká² / David Sekanina)

5 ♠

✦ Blbej sen
Martin Luká² / Martin Luká²
Ulán-Bator 1916 (1992, 4.)

✷ Pam¥ti pratrpaslíka echa (1993, 8.)

Zahni mi milá
(Martin Luká² / Martin Luká²)

M¥l jsem dneska v noci
p¥kn¥ blbej sen
ºe na týdle zem¥kouli
zbyly jen
£tyry ²t¥tky z MCM
americkej prezident
Mickey Mouse
Karel Marx
hladce vyholen
plochý nohy
ºlutý zuby
dobrý den

✦ Americké brýle
Martin Luká² / Martin Luká²
Ulán-Bator 1916 (1992, 8.)

✷ Pam¥ti pratrpaslíka echa (1993, 6.)
Koupila mi moje milá
americké brýle
vod tý doby proºíváme
£arokrásné chvíle
2x

Famózní je ºivot
v t¥dlech kon£inách
zvalchujou ti záda
neº-li °ekne² ach
ach jo
zlámou ti vob¥ ruce
a´ ºije revoluce
dobrej den
kozy ven
národ je spokojen
sadisti a masochisti
hrách na st¥nách

Jaké je to pot¥²ení
te¤ vám lí£it budu
p°ipadat si v okamºení
jako v Hollywoodu
Jó milá£ku kdyº má²
tyhle americký £o£ky
tak po tob¥ koukaj
skoro v²ecky krásný ko£ky
Kdyº si vetkne² mezi zuby
gumu na ºvejkání
vypadá² jak ten
co hubí ²k·dce na po£kání

✷ : kaºdej ti °íká hello

②

Jó milá£ku ty se²
jako vopravdická hv¥zda
k ve£e°i je chleba s máslem
no co se ti nezdá

Sn¥hurka
(Martin Luká² / Martin Luká²)

Dám ti svou lásku v²ecku
kdyº má² tak príma pecku
: tahleta móda skv¥lá
podpo°í krásu t¥la

i kdyº má² ksicht jak meloun

Milá£ku zamlaskej
votevírej vrátka
bi£em mi napráskej
noc nebude krátká

✷②
✷✎
✎

Duhu mi vy£aruj
holka kudrnatá
já dneska u baru
votevírám vrata
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✷②
✷✎
✎
②

P°ilet¥la delegace z vesmíru
na°ezala p°edsedovi p°es díru

2x
Jó kdyº po st¥nách
st°íká TV kult·ra
kaºdej se hned blahem
t°ikrát po£·rá
sout¥ºe Tuti Fruti
reklamy na zalknutí
ententýny
auta který nevypou²t¥j plyny
p°edstavoval jsem si ºivot
trochu jiný

P°edseda o situaci
drºel dlouhou °e£
a potom ho do £elisti
chytla divá k°e£

Milá£ku zamlaskej
votevírej vrátka
bi£em mi napráskej
noc nebude krátká

Mikulá² 86 (1987, 16.)
Demo (1987, 14.)
Rockfest 88 (1988, 9.)
Live Olomouc (1988, 8.)

P°i té jeho svaté °e£i
padaly mu brýle
z £ela se mu °inul pot
pak nastala ta chvíle

Pov¥sil si za u²i
ty alové k²andy
co p°ivezl si jako trofej
od mírové avanty

❬ ✁✸✘❪
❬ ✘❪ ❬✸②❪

❬ ✘❪

Zav°eli ho v jedné rezervaci
za opi£í grimasy
❬✸✎❪

❀✷ ❀✸ : Ve Frýdku nad Mohanem
byl muslim· sn¥m
ó ty zlo£inosti
v severní Morav¥...
✹:

❬ ✁✷✁✹✎❪

Nashledanou v p°í²tí monarchii...

✦ Doma

Martin Luká² / Martin Luká²
Pam¥ti pratrpaslíka echa (1993, 11.)

Ve Frýdku nad Mohanem
byl muslim· sn¥m
ó ty zlo£inosti
v severní Morav¥
: A pak jenom kýval hlavou
se v²ím souhlasil
nakonec se za krále
t¥ch vol· prohlásil

❬ ✁✷✁✹✘❪

✷ ❀✸ ❀✹ : Pov¥sil si za u²i
ty alové k²andy
co p°ivezl si jako trofej
od mírové avanty

Utáh synek tátovi
pevn¥ji kravatu
tím váºn¥ zkrátil
jeho váºnou debatu

✸:

P°ilet¥la delegace z vesmíru
na°ezala p°edsedovi p°es díru

A pak jenom kýval hlavou
se v²ím souhlasil
nakonec se za krále
t¥ch vol· prohlásil

Martin Luká² / Martin Luká²

P°i pohledu na polici
plnou patronek
vytáh synek houfnici
st°ílel na záhonek

❬ ✁✷✁✹②❪

✷ ❀✹ : P°ilet¥la delegace z vesmíru
na°ezala p°edsedovi p°es díru

✦ Delegace z vesmíru

❀✷ ❀✹ :

✸ : P°i té jeho svaté °e£i
padaly mu brýle
z £ela se mu °inul pot
pak nastala ta chvíle

P°i té jeho svaté °e£i
padaly mu brýle
z £ela se mu °inul pot
pak nastala ta chvíle

Duhu mi vy£aruj
holka kudrnatá
já dneska u baru
votevírám vrata...

✷
✸
✹

❬✷✁✸✁✹✘❪

❬✷✁✹✘❪ ❬✸②❪

❬✷✁✸✁✹✘❪

Dneska nikam nejdu
zejtra taky ne
a budu rad²i doma sed¥t
snad mi to moje milá promine²
ºe budu do bedýnky hled¥t
Zhasíná den a dlan¥ pálí
já zvolna stoupám k nebi vý²
a moje t¥lo a´ se válí
já vzpomínám no v²ak ty ví²
Doma je mi dob°e
doma je mi fajn
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❬✹✎❪

❬ ✁✷✁✸✎❪

✦ Gulá²ová

Doma je doma nejdu nikam
telka mi svítí do pe°in
na st¥n¥ motýl klidn¥ mu tykám
zamává k°ídly modrej stín

Martin Luká² / Martin Luká²
Mikulá² 86 (1987, 23.)

✷ Demo (1987, 16.)

A na tapetách £erní ptáci
a v televizi seriál
se v teplejch kruzích ke mn¥ vrací
na stole £aj asi jsem spal

Hele¤ se tumá²
segedýnskej gulá²
??
hele se² ty zdravej?
2x

Doma je mi dob°e
doma je mi fajn

Co tak dlouho vokouní²
co tu vlastn¥ chce²?
a mluvit snad umí²
tak mluv nebo b¥º

Pou²tím si vobraz tvýho t¥la
a vracím si ho po°ád zp¥t
jednou ti °eknu co bych d¥lal
te¤ je v²ak lep²í nev¥d¥t

: Ne ne já nechci
seber se a b¥º si...

Leºela si vedle mn¥
²eptala ne prosím t¥ ne
a já ti r·zný v¥ci °íkal
na stole £aj a v hlav¥ var

Hele te¤ka sedni
tady vedle m¥
co chce² ptám se t¥ 2x

Doma je mi dob°e
doma je mi fajn

✷ : 2x

✦ Drsní milí kluci

Do bufá£e p°ijít
jasný je ºe jíst
chce² snad n¥co jinýho
chce² mi n¥co °íct

Mikulá² 86 (1987, 17.)

Koukám koukám ti do vo£í
: ne nechci to sly²et

Martin Luká² / David Sekanina

✷ Demo (1987, 17.)
✸ Live Olomouc (1988, 15.)
✹ Pam¥ti pratrpaslíka echa (1993, 5.)
✷ : To je ale událost

✷ : ne nechci to vid¥t

❬ ✁✸✁✹②❪

to se tam musím podívat

Drsní milí kluci
materiál k·ºe
holka kolem letí
r·ºe 3x
Drsní milí klucí 2x

Drsní
pozor
dávat
nerad

milí kluci
ne²ahat
na n¥ bacha
nerad rád rád

✷✍
✍
✷✍
✍

Lásky plný vo£i
a milou£ký slova
nikdy znova...

❬✹②❪

✦ Holky

❬✹②❪

Martin Luká² / Martin Luká²
Záme£ek ivotice (1989, 3.)

❬✹②❪

✷ Pam¥ti pratrpaslíka echa (1993, 9.)
Holky 4x
já dneska divný chut¥ mám
malý tenký tlustý velký
te¤ se vám na to podívám

Drsní milí kluci
hledat modrý stín
po°ád po°ád pry£
a nikotin

❀✷ ❀✸ : Drsní milí klucí 2x

②

Ne ne já nechci
seber se a b¥º si...

Drsní milí kluci
výtah místo schod·
£erná bílá
bílá v²ude po°ád spolu

❀✷ ❀✸ : Drsní milí klucí 2x

soukám soukám ti do u²í
: ne nechci to vid¥t
✷ : ne nechci to sly²et

❬✷②❪

✷ : 2x

❬✹②❪

: Holky holky zadná p°ední
levá pravá £elem vp°ed
a ty k·zle tady sedni
vºdy´ zná² to k mládí pat°í sv¥t
M¥ h°eje víc neº dolary
: kdyº p°edák práci pochválí
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②
❬✷②❪

✷✎

✷ : kdyº to holky rozbalí
a perpektivy r·ºový
zmizet n¥kam do k°oví
: Holky na²e k°ehký bárky
a správný kluci na p°ídi
co sklání se vám nad ko£árky
a do huby si nevidí
My sta°í nem·ºeme riskovat
vy mladý musíte riskovat
Holky 4x
: tak kdo vás po°ád nabádá

✷ : ten kdo vás po°ád nabádá
: °íká nic není tak horký

✷ : kdo °íká nic není tak horký

❬✷✘❪

❬✷②❪

✷✍
✍
✷✍
✍
❬ ✘❪

a správný kluci na p°ídi
kdo sklání se vám nad ko£árky
ten do huby si nevidí
M¥ h°eje víc neº dolary
: kdyº p°edák práci pochválí

✷ : kdyº to holky rozbalí

a tak v zájmu po°ádku

✷ : a perpektivy r·ºový
kousneme se do zadku

: M¥ h°eje víc neº dolary
kdyº p°edák práci pochválí...

✦

Ich

Martin Luká² / Dana Kalousová
Záme£ek ivotice (1989, 2.)

✷✎
✎
②
❬✷②❪

Mikulá² 86 (1987, 20.)

✷ Demo (1987, 10.)
✸ Pam¥ti pratrpaslíka echa (1993, 2.)
Celkem dob°e 3x
placenej jsem
2x
A co chci to koupím sob¥
a´ to stojí co to stojí
❀✷ : máme na to já mám na to

✸ : já mám na to
❀✷ : na cokoliv 2x
✸ : na cokoliv 3x

Vºdy´ celou ned¥li
ó moje b°icho moje b°icho tvoje b°icho
proleºím v posteli
je mi zle 2x
stra²n¥ zle
Hloubá 3x
nep°ítomn¥ kouká
2x
2x

✸✎
✁✷✎
✸✍
✁✷✍

Ó informace informace 3x
kdyº je má² prachy jsou
ó informace informace
zajdi tam zjistit to

❀✷ : Vid¥t sly²et
£uchat lízat
ob£as zmlátit
hlavn¥ hlídat
2x
Celkem dob°e 3x
placenej jsem
2x
Ó informace informace 3x
kdyº je má² prachy jsou
ó informace informace
zajdi tam zjistit to

❬✸✎❪

❬✸✎❪

❬✸✎❪

❬ ✁✷✎❪

✸ : 2x
Ó informace informace

✦

Necht¥la jsem tam jít
jenºe jsem to slíbila
a kdyº jsem necht¥la
pro£ jsem tam chodila
Vºdy´ jsem to v¥d¥la
je mi zle 2x
kdyº jsem tam sed¥la
ó moje hlava moje hlava

Informace

Martin Luká² / David Sekanina

ten p°evalí se na záda

✷ : Holky na²e k°ehký bárky

✦

✎

Josef, vydrº!

Martin Luká² / David Sekanina
Live Olomouc (1986, 3.)

✷ Mikulá² 86 (1987, 3.)
✸ Demo (1987, 5.)
✹ Pam¥ti ple²atýho kozla (1989, 13.)
❀✷ ❀✸ : Josef vydrº
za chvíli se tomu s náma zasm¥je²

❬✹②❪

❀✷ : Ud¥lalo se mu blb¥ v tramvaji
✸ : Je mu ²patn¥ v tramvaji

✸✁✹✎
✁✷✎✹✍

✹ : v²ichni na m¥ koukají
❀✸ : a na n¥j jde

✁✷✁✸✎
✷✁✹✍

✹ : Je mi ²patn¥ v tramvaji
❀✷ ❀✸ : taky není divu po takovým pití
✹ : taky není divu p°i takovým ºití
❀✷ : v²ichni lidi na n¥j divn¥ koukají
✸ : v²ichni na n¥j koukají
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✁✷✎✸✍
✹✍
✁✷✁✸✍
✸✁✹✎
✁✷✁✹✎

✷ ❀✹ : a na m¥ jde
❀✷ : Je to £ím dál hor²í
✸ ❀✹ : ím dál hor²í

✦ Ka²tanová

✁✸✍
✸✁✹✎
✁✷✎

??
Josef tady blázní
musí² vydrºet

Martin Luká² / Martin Luká²
Demo (1987, 13.)

Horkej ka²tan v hub¥ mám
a s tímhle ka²tánkem jedu k vám
p°eze m¥sto tramvají
tvá°ím se tajemn¥
v²ichni se potají
dívají na m¥

Kámo²·m je dob°e
ti se chechtají
v²ichni lidi na nás
divn¥ koukají

Ka²tánek pro tebe
v mý hub¥ nesu ti
v²ichni jsou tajemný
a já se potají
dívám na n¥

P°ejde to 3x
p°ejde
nejde to 3x
nejde

❀✷ : Josef vydrº
za chvíli se tomu s náma zasm¥je²

❬✸✁✹✎❪

✸ ❀✹ : Za chvíli se zasm¥je²

❬ ✁✷✎❪

❀✷ : Ud¥lalo se mi blb¥ v tramvaji
✸ ❀✹ : Je mi ²patn¥ v tramvaji
❀✷ ❀✸ : taky není divu p°i takovým ºití
✹ : taky není divu p°i takovým blití
❀✷ : v²ichni lidi na m¥ divn¥ koukají
✸ ❀✹ : v²ichni na m¥ koukají

✸✁✹✎
✁✷✎
✹✍
✁✷✁✸✍
✸✁✹✎
✁✷✎

Ka²tane...
?? si ka²tánek horkej
do huby napcu ho tob¥ tob¥
a budu koukat se jak pálí t¥ huba
hladit t¥ po vlasech
a zvolna ?? hrát
Ka²tane...
2x

a na m¥ jde

❀✷ : Je to £ím dál hor²í
✸ ❀✹ : ím dál hor²í

n¥kam bych se schoval
jenom mladej ku²uj
abys nelitoval

❀✷ : Vºdy´ ty na to p°ijde²
✸ ❀✹ : V²ak ty jednou pozná²

✸✁✹✎
✁✷✎

ºe to kaºdej musí
??

✸ : Za chvíli se zasm¥je² 4x
✹ : Za chvíli se zasm¥je² 3x
✸ ❀✹ : Josef vydrº
❀✷ : Josef vydrº

Martin Luká² / Ji°í Prok²

✷
✸
✹
✺

Rockfest 88 (1988, 2.)
Live Olomouc (1988, 1.)
Záme£ek ivotice (1989, 1.)
Pam¥ti ple²atýho kozla (1989, 2.)
Ulán-Bator 1916 (1992, 15.)

✸ : Jedna dv¥

❬ ✁✷✁✹✁✺②❪

Honza jde
nese pytel mouky

P°ejde to 3x
p°ejde
nejde to 3x
nejde

❀✷ : Josef vydrº
za chvíli se tomu s náma zasm¥je²
5x

✦ Kozy paní prezidentky

✸✁✹✎
✁✷✎

Ve dne v noci ráno ve£er
po°ád sly²ím vzduch me£et

❬✸✁✹✎❪

❬ ✁✷✎❪ ✹✍
✸✍

❬✸✁✹✎❪

Jedu v tom sám
nejede² v tom sám
kde je hledat mám
nenajde² je sám
2x

✷ ❀✹ ❀✺ : Ve m¥stech na horách
❀✸ : Ve m¥stech na lukách
: v luzích a na lesích

✷ ❀✹ ❀✺ : v lukách a na lesích
✸ : v horách a na lesích

kde je hledat mám
ty jogurtov¥ bílé
neskute£n¥ plno²tíhlé
b¥lostnou srstí porostlé
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✁✸✎
✷✁✹✁✺✎
✷✁✹✁✺✍✸✎
✍✸✎
✁✷✁✹✁✺✎

Hledám s bolestí v srdci
ty kozy s b¥lostnou srstí
3x

bílé £elo
erná milenka
£erná ruka
£erné t¥lo

Kozy paní prezidentky...

✺ : Kolem krku si je omotám 4x
❀✷ ❀✸ ❀✹ : Kolem krku si je omotám

kozy paní prezidentky 2x
❀✸ ❀✹ : 3x

✷ : 2x

✷ ❀✸ ❀✹ : Aº budou trumpety
p°ekrásn¥ zpívat
budou se kozy paní prezidentky
nádhern¥ kývat
Aº budou st¥ra£e
p°ekrásn¥ stírat
budou se kozy paní prezidentky

✷ ❀✹ : nádhern¥ líbat
✸ : nádhern¥ kývat

Kozy paní prezidentky...

✦ Lep²í ruka zdráva
Martin Luká² / Martin Luká²
Live Olomouc (1986, 9.)

✷ Mikulá² 86 (1987, 10.)
Bylo léto
a po náb°eºí jsem ²el
celou ruku aº po loket
jsem v obvazech m¥l
P°isk°íp mi ji je°áb
te¤ mám z ruky k°áp
Lep²í ruka zdráva 4x
Bylo léto
a po náb°eºí jsem ²el
celou ruku aº po loket
jsem v obvazech m¥l
P°isk°íp mi ji je°áb
nedali mi ani p¥´ák
Lep²í ruka zdráva 4x

✦ Narcistní

Martin Luká² / Martin Luká²

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪
❬✺✎❪
✷✎
✁✸✁✹✎
❬ ✁✺②❪

Sluºba noci
sluºba slunci
v o£ích bílo
£erno v srdci
Milenec
milenec
milenka
milenka

hlava
£elo
ruka
t¥lo

2x

✦ Nemohoucí

❬ ✁✺②❪

Martin Luká² / Martin Luká²

✸✎
✷✁✹✎

Live Olomouc (1986, 1.)

✷ Mikulá² 86 (1987, 1.)
✸ Mikulá² 86 (1987, 21.)
✹ Demo (1987, 12.)
lov¥ka nemohu 2x
²lápnou mi na nohu 2x
²lápnou mi na patu 2x
dají mi lopatu 2x
lov¥ka nemohu
²lápnou mi na nohu
²lápnou mi na patu
dají mi lopatu

✦ Perspektivn¥ v Argentin¥
Martin Luká² / Martin Luká²
Mikulá² 86 (1987, 18.)

✷ Demo (1987, 7.)
✸ Rockfest 88 (1988, 10.)
✹ Live Olomouc (1988, 9.)
Perspektivn¥
v Argentin¥ 2x
perspektivn¥
Milostné vztahy sourozenc·
krásní lidé
a jejich touhy po²etilé
Perspektivn¥
v Argentin¥ 2x
perspektivn¥

✷ Ulán-Bator 1916 (1992, 14.)

Ano a ne a nevím
tichý a teplý kluk
pam¥ti milostné p°e£te
se zaujetím

Bílí milenec
bílá hlava

✷ ❀✸ ❀✹ : Perspektivn¥
v Argentin¥ 2x

Demo (1987, 11.)
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❬ ✎❪

✦ Skandál

perspektivn¥
: Perspektivn¥
v Argentin¥ 3x

❬✷✁✸✁✹✎❪
✷
✸
✹
✺
✻

??
a jeho snem je maska
perspektivn¥
V Argentin¥
perspektivn¥
se láska s láskou laská 2x

Martin Luká² / Martin Luká²

Líbej m¥ líbej
nechej m¥ být
líbej m¥ drahá
dej pracky pry£

Live Olomouc (1986, 7.)

✷ Mikulá² 86 (1987, 8.)
✸ Demo (1987, 4.)

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Pojedem spolu
kam bysme jeli?
se² ¬ákej divnej
ned¥lej fóry

ivot je dlouhá nekone£ná fronta
v jídeln¥ Centrum okna polepená
r·ºovými motýly p°íbory od sazí
a kv¥tiny

✸ : Pojedem k mo°i

Unavené prodava£ky sníh lemuje
horké talí°e s drºkovou
a jasn¥ ºe venku pr²í
a u nás je teplo

Jeºi²marjá co se d¥je?
co to je?
❀✷ ❀✹ ❀✻ : holky b¥ºte pry£

✸ ❀✺ : holky poj¤te sem

M·ºe² si namo£it
rty do piva
a snít o hore£ce
nebo o jiné here£ce

Líbej m¥ líbej
líbej m¥ víc
líbej m¥ drahá
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : sem krásn¥ nahá

Live Olomouc (1986, 8.)

✷ Mikulá² 86 (1987, 9.)
... (svahil²tina)

✸✁✺✎
✁✷✁✹✁✻✎

✺②

Pojedem k mo°i
no celá ho°ím
to je ale ne°ád
dy´ je to po°ád

✸✍
✁✷✍

Dej mi víc lásky...

✦ Skvrnitá hyena

M·ºe² si namo£it
rty do piva
a snít o hore£ce
nebo o jiné here£ce

Martin Luká² / -

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✎❪

leºí tady nahatej chlap

ivot je dlouhá nekone£ná projíº¤ka
srdce ºaludek a ty mi dává²
peníze nazp¥t
s rukama mastnýma jako talí°e

✦ Robabur La Faro

❬✸✎❪

no celá ho°ím
se² ¬ákej divnej
ned¥lej fóry

Jasn¥ ºe venku pr²í
u nás je teplo

✸ : u nás je teplo

Live Olomouc (1986, 2.)
Mikulá² 86 (1987, 2.)
Mikulá² 86 (1987, 19.)
Demo (1987, 8.)
Rockfest 88 (1988, 12.)
Live Olomouc (1988, 12.)

Jeºi²marjá co se d¥je?
co to je?
holky poj¤te sem
leºí tady nahatej chlap

✦ P°echozená ch°ipka

A jasn¥ ºe venku pr²í
a u nás je teplo
jasn¥ ºe venku pr²í
❀✷ : u nás je teplo...

Martin Luká² / Martin Luká²

Martin Luká² / Jan Balabán

✷
✸
✹
✺
✻

Live Olomouc (1986, 6.)
Mikulá² 86 (1987, 6.)
Demo (1987, 9.)
Rockfest 88 (1988, 8.)
Live Olomouc (1988, 7.)
Pam¥ti ple²atýho kozla (1989, 8.)

Skvrnitá hyena
bez bázn¥ a hany
❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : chodí po ulici
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✷✎

✷ : po ulici chodí
a v²ichni ji zdraví
❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

Skvrnitá hyena
ºivým neublíºí
skvrnitá hyena
do oken nahlíºí
✷:

Skvrnitá hyena
ºivým neublíºí

✁✸✁✹✁✺✁✻✎
❬✷✎❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

pod paºí a²ku a ??
✸ : Tak dneska jako v£era
vy¬uchám ²anci
na²lechtím patku a ??

Urputný kolovrátek
tak jsme se na²li
ty pingluj já pingluju

✦ piónská

A ty se ji bojí²
a to není t°eba
ºere jen odpadky
je to její chleba...

Martin Luká² / Martin Luká²

✷
✸
✹
✺

Slídíte m¥ kdo leºí
vidí ho k n¥mu b¥ºí
Odtáhne ho n¥kam
kde je klid a ticho
a tam si s ním napce
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : svoje tlusté b°icho...
✸ : svoje tlustý b°icho...
Skvrnitá hyena
bez bázn¥ a hany
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : chodí po ulici
❀✷ : po ulici chodí
a v²ichni ji zdraví

✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍

✁✷✎
✸✁✹✁✺✁✻✎

Mikulá² 86 (1987, 14.)
Demo (1987, 1.)
Rockfest 88 (1988, 5.)
Live Olomouc (1988, 4.)
Ulán-Bator 1916 (1992, 2.)

V²ude kam se podívá²
neºádoucí lidi
v²ude kam se podívá²
neºádoucí knihy
Se² £ernej
Nesmí t¥ objevit
musí p°ijít blíº
V²ude jsou 4x
jestli m¥ unesou
❀✷ ❀✸ ❀✹ : 4x
✺ : 2x

Dáme si s ní rande
a to není t°eba
sama si nás najde
je to její chleba...

❀✷ ❀✹ ❀✺ :

✦ Smaragd

2x

✦ Tak si tady vesele ºijem

Martin Luká² / Martin Luká²

✷
✸

Martin Luká² / Martin Luká²

Live Olomouc (1986, 4.)
Mikulá² 86 (1987, 4.)
Live Olomouc (1988, 11.)

✷
✸

Demo (1987, 6.)
Rockfest 88 (1988, 14.)
Live Olomouc (1988, 16.)

Tak sedím ve Smaragdu
obhlíºím babky
servírka bujný vlas má

Tak si tady vesele vesele ºijem
kaºdý ve£er vesele pand¥ro skryjem
ó díky 2x

í²níkem vylaskaná
ko²ilka bílá
te¤ si dám bechera já

Pod paºí diplomatku
krá£ím jak na ²pagátku
paná£ek v stalá£ek
jsem zalomený v p·li

Tak dneska jako v£era
❀✷ : zav¥t°im ²anci
✸ : vy¬uchám ²anci
na²lechtím patku a ??

✸✎
✁✷✎

Já dom· buci buci
vedu si ma²li

??
Podku°uji strategicky
postojem svým zru²ím vºdycky
jakékoliv pochybnosti
na adresu mých schopností

Holky jsou ²¬·ra sv¥tel
ve vlasech ma²li
vejdi a bude ti líp
❀✷ :

❬ ✁✷✎❪

❬✸✎❪

onglování se sloví£ky
se mi líbí
komu se to nezdá
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✺✎
✁✷✁✸✁✹✎
❬✸②❪

ten a´ si políbí

2x

Ó díky 2x

Kdyº se n¥co neda°í
tak to není plánem
je to vºdycky v tob¥ jen
prost¥ d¥lej cokoliv

Jsem starý prase chlípný
koukám po hol£i£kách
v²ichni serviln¥ se na m¥ culí
zalomení v p·li

Jen kdyº to má² v plánu
a bu¤ po°ád p°ipraven
jednat podle plánu 2x

??
na v²echny o stupínek dole 2x

Ve dne ve£er k ránu
jednej podle plánu
2x

S úsm¥vem prase£ím
ksicht t¥ vítám
vºdycky a v²echno
jak v¥£né jaro

✦

Nejsme ºádní ²karohlídi
ke ²t¥stí nám nic nechybí
sukni£ky se zdvíhaj p°eci
k v¥t²í sláv¥ na²í v¥ci

✦

Ve

dne,

ve£er,

Vzh·ru?

Martin Luká² / Martin Luká²
Záme£ek ivotice (1989, 4.)

✷ Pam¥ti ple²atýho kozla (1989, 3.)
k

ránu,

Orgány lidové kontroly
zastavily koloto£
ºe prej to sk°ípe v soukolí
jenºe nikdo neví pro£

jednej

podle plánu

Martin Luká² / Martin Luká²

Neví pro£
te¤ jenom m·ºu 2x
²eptat vzh·ru

Mikulá² 86 (1987, 15.)

✷ Demo (1987, 2.)
✸ Rockfest 88 (1988, 13.)
✹ Live Olomouc (1988, 13.)

2x

Ve dne ve£er k ránu
jednej podle plánu
2x

✷ : Kdyº ti p°íjde náv²t¥va

❬ ✁✸✁✹②❪

Tak sakra co je

❬ ✁✸✁✹②❪

Ve dne ve£er k ránu
jednej podle plánu
2x
Kdyº ti p°íjde náv²t¥va
a nemá² ji v plánu
tak ji prost¥ po²li ven
nejsi na ni p°ipraven
Jestli není v plánu 2x
Ve dne ve£er k ránu
jednej podle plánu
2x
Kdyº t¥ n¥co napadne
a nemá² to v plánu
tak hned na to zapome¬
°ekni si zapomenu

❬ ✁✸✁✹②❪

✦

Za Andy Warholem

Martin Luká² / David Sekanina

✷
✸
✹
✺

Mikulá² 86 (1987, 24.)
Demo (1987, 3.)
Rockfest 88 (1988, 11.)
Live Olomouc (1988, 10.)
Pam¥ti ple²atýho kozla (1989, 10.)

Plechovka plechovky
od v²eho od koly
polívka ??
jasn¥ a z vesela
do du²e do t¥la
Havárie 4x
Marilyn továrna
továrna ve m¥st¥
travesty automat
sedí v kin¥
zelen¥ 2x
Havárie 4x

Vºdy´ to nemám v plánu 2x
Ve dne ve£er k ránu
jednej podle plánu
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M¬ága a ¤orp
40 písní

(Je to) nemoºné
(Petr Fiala / Petr Fiala)
17B
(Petr Fiala / Petr Fiala)
A ty tam
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Asi jsem to p°ehnal
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Byl jsem na procházce
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Byla 1 holka
(Ji°í Fiala / Petr Fiala)
Co tady je²t¥ d¥lám
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Co zbývá mi je²t¥?!
(Herbert Ullrich / Petr Fiala)
lov¥k nového typu
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Denitivn¥
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Hodinový hotel
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Hrejte si kde chcete...
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Jednou budem blít
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Je²t¥
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Kdo je pro
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Kdyº budu mít ²t¥stí
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Klec v kleci
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Kocourkov
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Made in Valmez
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Mizerný den
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Myslel jsem si, ºe je to láska
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Myslím na tebe
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Ne, te¤ ne
(Petr Fiala / Petr Fiala)

♠
♠

2♠
♠

2♠
♠
♠
♠
♠

2♠
4♠
♠
♠
♠

Nebezpe£ný cestovatel
(Petr Fiala / Petr Fiala)
N¥gdy
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Nevzpomínám
(Luká² Filip / Petr Fiala)
Nikdy ti ne°eknu
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Nuda
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Obraz pro výstavu ko£ek
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Odpoutejte se, plís
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Plameny
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Salám, banán
(Petr Fiala / Petr Fiala)
State£n¥ji
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Svoboda
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Televize
(Petr Fiala / Petr Fiala)
V tísni
(Ji°í Prok², Petr Fiala / Ji°í Prok²)
V²ak jednou budu taky mladý!
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Výhledov¥
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Vzdejte se - nic se vám nestane
(Petr Fiala / Petr Fiala)
Zlaté £asy
(Petr Fiala / Petr Fiala)

✦

2♠
2♠
2♠
♠

2♠
♠
♠

4♠

(Je to) nemoºné

Petr Fiala / Petr Fiala
Furt rovn¥ (1992, 7.)

Jsou okraje lavóru
p°es které sko°ápka
se sví£kou nem·ºe
jsou okovy vzpomínek
p°es které du²e dál
klopýtat nem·ºe
Jsou brány a dví°ka a zdi
p°es které m·ºe se tam
zpátky se nem·ºe
jsou okovy vzpomínek
p°es které du²e dál
klopýtat nem·ºe
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♠
♠
♠
♠
♠

♠

2♠
2♠
♠

2♠

♠

2❧
4❧
♠
♠

M·ºu t¥ n¥kdy vid¥t
je to nemoºné
4x
Uº jsem si skoro myslel
ºe si snad vysta£ím sám
ºe aº mi bude smutno
sám sob¥ zavolám
Pozvu se n¥kam na kafe
budu se hezky smát
a jako spokojenej £lov¥k
ºe budu vypadat
Tak jsem se hrozn¥ snaºil
v²echno jsem do toho dal
a stejn¥ jsem se furt smaºil
a smaºit se asi budu dál
Ve ºlutém sv¥tle lampy
budu p°ed p·lnocí stát
a aº kone£n¥ zhasne²
tak p·jdu taky spát
M·ºu t¥ n¥kdy vid¥t
je to nemoºné
4x
Zapome¬ na m¥
je to nemoºné
4x
Jsou okraje lavóru
p°es které sko°ápka
se sví£kou nem·ºe
jsou okovy vzpomínek
p°es které du²e dál
klopýtat nem·ºe
Jsou brány a dví°ka a zdi
p°es které m·ºe se tam
zpátky se nem·ºe
jsou okovy vzpomínek
p°es které du²e dál
klopýtat nem·ºe
Zapome¬ na m¥ 4x

✦ 17B

Petr Fiala / Petr Fiala
Furt rovn¥ (1992, 12.)

Na uzav°eném odd¥lení
sedmnáct bé
je n¥kdy t¥ºké
rozli²it noc a den
ve front¥ na prá²ky
do propasti padá £as
a kdyº jde² dom·
jen se sm¥jou
p°ij¤te zas mezi nás
na sedmnáct bé

V noci se mi zdálo
ºe uº jsem na tebe zapomn¥l
ráno prohlíd jsem si v zrcátku
sv·j nový obli£ej
Rasputin svázaný v kazajce
chr£el pod oknem
tabák nacpal jsem mu do kapsy
a °ek jsem miluju t¥
Na uzav°eném odd¥lení
sedmnáct bé
chytal jsem vlo£ky sn¥hu
vyklon¥ný p°es m°íºe
aº za ze¤ mezi odpad
a ²rot jsem dorazil
uº nepot°ebuju zmizet
na jinou planetu
uº jsem tam byl

✦ A ty tam
Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 11.)

✷ Made in Valmez (1990, 3.)
Ukryti spolu
v zahrad¥ noci
mluvili jsme p°ekotn¥
jeden p°es druhého
A zji²´ovali s údivem
ºe slova
zapadají p°esn¥ do sebe
a byli z toho na v¥tvi
A ruku v ruce
jsme se pak courali dom·
a usnuli ²´astní
a ráno jsme vstali

A poznali ºe slova
která v£era tak krásn¥
splývala ze rt·
jsou dnes n¥jaká divná a hloupá
Takºe se v·bec nic nezm¥nilo
takºe se v·bec nic nestalo
takºe se v·bec nic nezm¥nilo
já ²el tam a ty tam
a já sám a ty tam
Nebe peklo ráj
kam t¥ du²e dám
4x
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✦

Asi jsem to p°ehnal

Petr Fiala / Petr Fiala

Byl jsem na procházce
ve slepé uli£ce
touºil jsem po lásce
té zlaté rybi£ce

Made in Valmez (1990, 11.)

✦

Asi asi jsem to p°ehnal
ale necítil jsem nic
bylo to zpocené a vlhké
jenom tam a ven
Leºel jsem na zádech
a hrozn¥ jsem si p°ál
být s tebou
sly²et tv·j hlas
Já vím bylo by to zbyte£né
zbyte£né a marné
Znovu jsem se na ni p°evrátil
a sly²el jak mi ²eptá je²t¥ je²t¥
Asi asi jsem to p°ehnal
ale necítil jsem nic
2x

✦

Made in Valmez (1990, 12.)
Byla jedna holka
ta m¥ m¥la ráda
a já jsem ji m¥l rád
ale my se kutáleli
jinam neº jsme cht¥li
a to co hezký bylo
to se vytratilo
Zbyla tu jedna holka
ta je te¤ka sama
a já jsem taky sám
protoºe to co hezký bylo
to se vytratilo
a my se kutáleli
jinam neº jsme cht¥li

✦

Byl jsem na procházce

Petr Fiala / Petr Fiala

Cht¥l jsem tu sle£nu
a m¥l jsem ji rád
ale ona m¥ ne
no to se m·ºe stát

Co tady je²t¥ d¥lám

Petr Fiala / Petr Fiala

Odnikud nikam (1988, 3.)

✷ Furt rovn¥ (1992, 10.)
Byl jsem na procházce
ve slepé uli£ce
touºil jsem po lásce
té zlaté rybi£ce

Byla 1 holka

Ji°í Fiala / Petr Fiala

Odnikud nikam (1988, 6.)
Jdu ulicí a je deset ve£er
a v²ichni uº um°eli
a policajt se m¥ ptá kam jdu a pro£?
vracím se dom· a d¥lám si vají£ka
a v televizi je hudba z respiria
Co tady je²t¥ d¥lám...

✦

V²echno jsem to dob°e v¥d¥l
stokrát denn¥ jsem si °íkal
vypadni brácho
tohle je k ni£emu

Co zbývá mi je²t¥?!

Herbert Ullrich / Petr Fiala
Furt rovn¥ (1992, 2.)

Bylo mi dob°e
jenom kdyº jsem spal
a v·bec uº jsem nev¥d¥l
co bude dál
dál nebylo nic 2x

Co zbývá mi je²t¥
m¥ opustila v£era moje milá
ode²la do de²t¥
mn¥ £erná díra v hlav¥ po ní zbyla

Ten p°íb¥h byl
bohuºel pon¥kud krátký
n¥kolik trapas·
a uº jsem zpátky

A ulicema chodí
samí zdraví mladí perspektivní lidé
a já doma sedím a £ekám
ºe nakonec snad p°ijde p°ijde

No abych nekecal
bylo toho víc
ale to uº je te¤ passé
kde nic tu nic

2x
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✦ Hodinový hotel

✦ lov¥k nového typu

Petr Fiala / Petr Fiala

Petr Fiala / Petr Fiala

Made in Valmez (1990, 5.)
Já chci ºít jen ve snu
o tom celý den sním
vºdy´ do snu kdyº klesnu
tak na beton vím
e v²e je jen jako
ºe v²e je jen sen
ºe te¤ m·ºu v²echno
neº m¥ probudí den
Sen nezná hranic
sen nezná smrt
m·j normální ºivot
proti snu je prd
Ú°ednice domovnice
sloºenky a popelnice
2x
Oby£ejný ºivot
v ²estém poschodí
kaºdý to zná
kdo se blb¥ narodí
ú°ednice domovnice
sloºenky a
Tak sním kudy chodím
a lidem se to nelíbí
mají spoustu práce
a k tomu samé pochyby
Já nepochybuji
netouºím po ni£em
jsem £lov¥k nové éry
m·j ºivot je sen pouhý
Oby£ejný ºivot v ²estém poschodí
kaºdý to zná kdo se blb¥ narodí
oby£ejný ºivot v ²estém poschodí
kaºdý to zná

✦ Denitivn¥

Petr Fiala / Petr Fiala

✷

Live Oskava (1987, 1.)
Furt rovn¥ (1992, 5.)

Pravda k ve£eru se zjevuje nahá
z kon¥ bílého jak sníh nám mává
marná marná je v²ak na²e snaha
z·stává jen stín a kamení v nohách
2x

✷
✸
✹

Odnikud nikam (1988, 8.)
Live Tova£ov (1989, 5.)
Výhledov¥ (1989, 4.)
Made in Valmez (1990, 1.)

Tlusté koberce
plné prachu
poprvé s holkou
trochu strachu
A stará dáma od vedle
zas vyvádí
zbyde tu po ní zvadlé kapradí
a pár prázdných a²ek
Veterán z legií
nadává na revma
vzpomíná na Emu
jak byla nádherná
A v²echny kv¥tiná£e
uº tu historku znají
ale znova listy nakloní a poslouchají
vzduch voní kou°em
A sv¥t je
sv¥t je jenom hodinový hotel
a m·j pokoj
je studený a prázdný
3x
Vezmu si sako
a p·jdu do baru
absolventi kurzu nudy
po°ád postaru
Kytky v klop¥ vadnou
dívám se okolo po stínech
kterou
no p°eci ºádnou
Vracím se pomalu
nahoru
cestou potkávám ty
co uº padají dol·
A vedle v pokoji n¥kdo ²eptá
jak ti je?
za oknem pr²í
a dé²´ stejn¥ nic nesmyje
A sv¥t je
sv¥t je jenom hodinový hotel
a m·j pokoj
je studený a prázdný
4x
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✦

✦

Hrejte si kde chcete...

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 15.)

Hrejte si kde chcete ale tady ne...

✦

Jednou budem blít

Petr Fiala / Petr Fiala
Furt rovn¥ (1992, 9.)

Ten neúnavný lidský ²ik
hlavu vzh·ru práci dík
strojovny plné strojník·
strojnící plní rohlík·

Kdyº budu mít ²t¥stí

Petr Fiala / Petr Fiala

✷

Live Tova£ov (1989, 2.)
Furt rovn¥ (1992, 14.)

Kdyº budu mít ²t¥stí
moºná ºe p°eºiju
v²echny mírové programy
Kdyº budu mít ²t¥stí
moºná ºe p°eºiju ty blbce
co mi chystají smrt
Kdyº budu mít ²t¥stí
moºná ºe p°eºiju
dal²í prázdný den bez tebe

Vysu²it baºinu te¤
zbo°it a postavit ze¤
oto£it kouzelným klí£kem
a stát se tak cvi£eným psí£kem

Mít trochu ²t¥stí
moºná t¥ potkám
a koupíme a²ku
a hromadu startek

Hlavu vzh·ru
hlavu dol·
2x

A budem si zpívat
je co kou°it
a je co pít
a je mi fajn
tak sed¥t vedle tebe...

Rozhýbat lavinu sn·
zlbáznit se z ²edivých dn·
cítit co nelze pochopit
Titanic chystá se potopit
Astronaut letí do vesmíru
jinej mu zah°ívá pe°inu
oto£it kouzelným klí£kem
a stát se tak cvi£eným psí£kem
Vid¥t sv·j osud v dálce
dát taky jednou ²anci válce
na strome£ku hv¥zda cinká
Jeºí²ek pod stolem blinká
Úsm¥vy zvolna tají
jen noºe hrdla ti²e krájí
oto£it kouzelným klí£kem
a stát se tak cvi£eným psí£kem

✦

Je²t¥

Petr Fiala / Petr Fiala
Made in Valmez (1990, 10.)

✦
✷

Je²t¥ si nezapomenou dát pusu
je²t¥ mají srdce z jednoho kusu...

Odnikud nikam (1988, 4.)
Made in Valmez (1990, 4.)

Jedeme ve vlaku cesta je p°íjemná
m¥ ale nechutná
protoºe dob°e vím ºe kdyº n¥kam
ºe kdyº n¥kam n¥kdy v·bec dojedem
Pojedem zpátky zas nám huby sklaply
pojedem nazpátek
kde se stala chyba?
uº jsi £et Mladý sv¥t?
Klec v kleci
umíst¥ná v kleci
klec v kleci...

✦

Je²t¥ se trápí pro hloupé hádky
je²t¥ se t¥²í na pra£ku na splátky
je²t¥ si nezapomenou dát pusu
je²t¥ mají srdce z jednoho kusu
Je²t¥ jí p°ed spaním £te z t¥la pohádku
je²t¥ na oplátku kousne ho do zadku
a £as b¥ºí pozpátku £as b¥ºí pozpátku

Klec v kleci

Petr Fiala / Petr Fiala

Kocourkov

Petr Fiala / Petr Fiala

✷

Live Tova£ov (1989, 8.)
Výhledov¥ (1989, 3.)

V Kocourkov¥
tam se ºije dob°e
kdyº je ²kared¥
nat°ou nebe mod°e
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Pod oblohou z lepenky
dá se taky ºít
jen kdyº je furt modrá
to mi dává klid
V Kocourkov¥
tam se ºije dob°e
kdyº je ²kared¥
nat°ou nebe mod°e
2x

aspo¬ chvíli nebýt sám
Den to bude dost mizerný...
Mizerný den
mi sk°ípl hlavu
²el jsem ven
projít se v davu
2x
Aspo¬ chvíli nebýt sám 4x

as plyne v pohod¥
jak kruhy na vod¥
které se rozplynou
nic po nich nezbyde
2x

✦

Myslel jsem si, ºe je to láska

Petr Fiala / Petr Fiala
Furt rovn¥ (1992, 6.)

Made in Valmez

Petr Fiala / Petr Fiala
Made in Valmez (1990, 15.)

Jako je sama skála
tak jsem sám i já
jako je prázdná duha
tak jsem prázdný i já
jako je zrádná voda
tak zradím i já
Zkou²ím se prokopat ven
zkou²í se prokopat ven
4x
O p·l t°etí na nám¥stí
ve Vala²ském Mezi°í£í
jdu co noha nohu mine
a kaºdej sám sob¥ jsme stínem
Nic mi není
p°itom melu z posledního
t¥ºko °íct o tom
n¥co konkrétního
Stejná slova
kolem stejný tvá°e
a kaºdej sám sob¥ jsme lhá°em
a já uº zase
Zkou²ím se prokopat ven
zkou²í se prokopat ven...

✦

✦

Myslel jsem si ºe je to láska
ale usnula mi na rameni
a já jsem dumal jak vypadnout
Myslel jsem si ºe je to láska
a psali jsme si tak dlouhé dopisy
ºe uº jsme si pak nem¥li co °íct
Myslel jsem si ºe je to láska
a sloºil jsem pro ní písni£ku
a ona poslouchá jen R.E.M.
Myslel jsem si ºe je to
Ale není mi do breku
jen ºiju na út¥ku
p°ed sebou k tob¥
a od tebe k sob¥
4x
ekej ti²e já p°ijdu
£ekej ti²e já se ti vrátím a °eknu
nemá to cenu víme to beztak oba
uº se stalo uº je to pry£
tak £ekej ti²e já p°ijdu
a tohle ti °eknu
a zase p·jdu tak £ekej ti²e
Není mi do breku
jen ºiju na út¥ku
£ekej ti²e 2x
Myslel jsem si ºe je to láska

✦

Mizerný den

Myslím na tebe

Petr Fiala / Petr Fiala

Petr Fiala / Petr Fiala

Odnikud nikam (1988, 1.)

Furt rovn¥ (1992, 4.)

✷ Made in Valmez (1990, 2.)
Mizerný den
mi sk°ípl hlavu
²el jsem ven
projít se v davu

U sklenice piva
sedím a zívám
myslím na tebe
trochu m¥ zebe

587

V rohu studenti pí²ou petici
místní opilci se vytrácí do noci
d¥dci si bryndají pivo na kabát
venku pr²í chce se mi spát
Myslím na tebe...

✦

Ne, te¤ ne

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 2.)
✷ Live Tova£ov (1989, 4.)
✸ Výhledov¥ (1989, 2.)
✹ Made in Valmez (1990, 8.)
Cht¥l jsem t¥ jenom pohladit
na pat°i£ných místech pravda
trochu p°itla£it
ale hned jsem to usly²el
a hádejte co no p°eci
Ne te¤ ne aº jindy 3x
tak kdy na svatýho Dyndy
Lidi stojí ve front¥ na ²t¥stí
strachy uº rad²i v·bec nic ne°íkají
up°en¥ hledí na barevný plakáty
a ti²e si hlídají
to co uº dávno nemají

ve sb¥rn¥ jsem ji na²el
kdyº mi bylo deset let
Od té doby jsem
nebezpe£ný cestovatel
který ale je²t¥ nikdy
nikam neodjel
Nebezpe£ný cestovatel 4x
Ve¤ m¥ dál cesto má
ve¤ m¥ dál vºdy´ i já
tam kde kon£í cht¥l bych dojít
ve¤ m¥ dál cesto má...
Tam kde kon£í
cht¥l bych dojít
jsem totiº nebezpe£ný
Mám totiº doma na zdi
starou mapu sv¥ta
ve sb¥rn¥ jsem ji na²el
kdyº mi bylo deset let
Od té doby jsem
nebezpe£ný cestovatel
který ale je²t¥ nikdy
nikam neodjel
2x
Nebezpe£ný cestovatel 2x

Stojíme oba ve front¥ na ²t¥stí
a mám pocit
ºe dneska nám zase nic nedají

✦

Dnes je²t¥ ne aº jindy 3x
tak kdy na svatýho Dyndy

Furt rovn¥ (1992, 3.)

Tak letím za tebou
s nak°áplou du²i£kou
a jediný co mi dovede² °íct je
Ne te¤ ne aº jindy 3x
já vím na svatýho Dyndy

✦

Nebezpe£ný cestovatel

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 12.)

N¥gdy

Petr Fiala / Petr Fiala

N¥kdy nejdu spát
a motám se m¥stem
a myslím na to co jsem
a hlavn¥ na to co nejsem
Sp¥chat není kam a pro£
mn¥ nejede ºádný vlak
a kdyby p°ece náhodou
rad¥ji odvrátím zrak
Podle kolejí se vracím dom·
bre£ím jak ºenská sm¥ju se tomu
vylejzá slunko nad panelák
jak bysem rád jednou vylez taky tak

Ve¤ m¥ dál cesto má
ve¤ m¥ dál vºdy´ i já
tam kde kon£í cht¥l bych dojít
ve¤ m¥ dál cesto má

Je ned¥le ráno a zvony zvoní
nev¥°ím ni£emu ale te¤ hlavu skloním
vylejzá slunko nad panelák
jak bysem rád jednou vylez taky tak

Ve£er kdyº ostatní
koukají na bednu
tak já nekoukám
ani si ne£tu
2x

V²echny cesty prý
od n¥kud n¥kam vedou
m¥ ale te¤ka spí²
ruce v kapsách zebou

Mám totiº doma na zdi
starou mapu sv¥ta

A nenapadá m¥ nic
ºádný v¥ty ºádný slova
co se dá d¥lat lep²ího
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neº kaºdý ráno zkou²et to znova a znova
Podle kolejí se vracím dom·
bre£ím jak ºenská sm¥ju se tomu
vylejzá slunko nad panelák
jak bysem rád jednou vylez taky tak
Je ned¥le ráno a zvony zvoní
nev¥°ím ni£emu ale te¤ hlavu skloním
vylejzá slunko nad panelák
jak bysem rád jednou vylez taky tak

✦

nikdy ti ne°eknu
co si myslím
Nikdy ti ne°eknu
co si myslím
Aº odejde²
nebude m¥ to tolik bolet
2x
Aº odejde²
nebude t¥ to v·bec bolet
aº odejde²
nebude m¥ to tolik bolet

Nevzpomínám

✦

Luká² Filip / Petr Fiala
Made in Valmez (1990, 9.)
Snad jsem kdysi m¥l dlouhý vlasy
názory a sny to uº si nevzpomínám
snad jsem kdysi cht¥l n¥co zm¥nit
být sám sebou to uº si nevzpomínám
snad jsem kdysi byl plný touhy
odváºný a silný to uº si nevzpomínám
Moºná ºe snad asi
kdo ví jak to bylo
kdo ví co jsme cht¥li
a co z toho zbylo to uº si nevzpomínám
Dneska uº jsem ochoten v¥°it v²emu
jen mi tu milá£ku ned¥lej scénu
koupíme si knedlík maso a zelí
aº postel zavrzá bude to celý
ádný tajemství uº neexistuje
po°ád je tu prost¥
jenom to co tu je a
a ºádný tajemství uº neexistuje
po°ád je tu prost¥
jenom to co tu je

Odnikud nikam (1988, 13.)
Nemám zájem v noci bloudit ulicemi
a hledat ²t¥stí v slepých uli£kách
nechci zas a znova poznat co je nuda
dívka v £erných jarních lodi£kách
Chce² m¥ mít v hrsti
donekone£na m¥ svádí²
chytá² m¥ za ruku p°ed kinem
tak abych ud¥lal i n¥co pro své zdraví
°edím si ostravský vzduch nikotinem
Vymý²lím si nesmyslné povída£ky
jen abych nemusel za tebou
nev¥°ím ºe chodí²
no£ním m¥stem pla£ky
vºdy´ budoucnost má² celou p°ed sebou
Schovávám se v sob¥ a d¥sím se toho
ºe se t°eba jednou neminem
tak abych ud¥lal i n¥co pro své zdraví
°edím si praºský vzduch nikotinem

✦

Rad²i uº nevzpomínám...

✦

Nuda

Petr Fiala / Petr Fiala

Odpoutejte se, plís

Petr Fiala / Petr Fiala
Furt rovn¥ (1992, 8.)

Nikdy ti ne°eknu

Petr Fiala / Petr Fiala
Furt rovn¥ (1992, 13.)
Nikdy ti ne°eknu
co si myslím
mohl bych uvid¥t strach
ve tvých o£ích
Nikdy ti ne°eknu
kam vlastn¥ jdu
ty nerada padá²
Nikdy ti ne°eknu
co práv¥ cítím
ty by si o tom
napsala básni£ku

Cestuju potrubím nest¥ºuju si
ºenu se tunelem myslím na kdysi
padám ve výtahu ve snu i p°es den
cht¥l bych víc ºivot·
a mám jenom jeden 2x
Z kaluºe oleje tahám zlatou rybu
miluju zmatek a touºím po klidu
nenosím po kapsách zbytky mládí
nehledám po hospodách
sta°í kamarádi 2x
Jen jeden ºivot od rána do noci
ská£u radostí topím se v bezmoci
zatím po obloze honí se mraky
sva£inu do kapsy a utíkám taky...
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✦

✦

Plameny

State£n¥ji

Petr Fiala / Petr Fiala

Petr Fiala / Petr Fiala

Odnikud nikam (1988, 14.)

Furt rovn¥ (1992, 11.)

✷ Live Tova£ov (1989, 6.)

V£era ráno jsem si zase zkou²el
v sob¥ uklidit
£íst knihu nebo snad zajít na ryby
ale zbytky tebe
ve mn¥ je²t¥ po°ád doutnají
plameny stále aº k srdci sahají

✦

Salám, banán

Petr Fiala / Petr Fiala
Live Tova£ov (1989, 3.)

✷ Made in Valmez (1990, 6.)
Byly doby kdy jsem bre£el
to uº je dávno pry£
po nocích jsem se trápil
hledal ztracenou nit
Touºil jsem n¥koho potkat
a spole£n¥ pak jít
uº jsem se na to vyprd
uº chci jen svatej klid
Svatej klid
a co jinýho mám chtít?
V¥£n¥ jsem se hádal
v¥£n¥ diskutoval
kv·li k°ivd¥ d¥lal kravál
opravdu se pral
Byly to starý hloupý £asy
dob°e ºe jsou pry£
já zahodil jsem
od t¥ch vrátek klí£

Velký ideály
pot°ebujou spoustu malejch lidí
malejch pitomejch lidí
jako jsem já a nebo ty
Ideály do tmy
na cestu nám svítí
to je tak v²echno
co od nich m·ºem chtít
State£nej prosím t¥
prosím t¥ bu¤ state£nej...
Koukni na ty starý blbce
jak se snaºej nov¥ tvá°it
mrkni se ob£as sám na sebe
zalepený o£i u pícha£ek
Není lehký v¥°it
ºe cesta n¥kam vede
v bufetu na stojáka
noviny kafe a rohlík
State£nej prosím t¥
prosím t¥ bu¤ state£nej...
Kdyº se potácím
no£ním mraveni²t¥m
jsou mi blízké vzdechy
a st¥ny padající z oken
Obvykle si dám práska a poslouchám
jak mravenci prchají p°ed banalitou
jak ºijí a umývají nádobí
pak jdu a umyju nádobí
State£nej prosím t¥
prosím t¥ bu¤ state£nej...

✦

Rezavej klí£
a nechal jsem to v²echno být

Svoboda

Petr Fiala / Petr Fiala

Známí mi nadávají
ºe prý jsem rezignoval
oni to nevzdali
sedí a kecají dál

✷ Made in Valmez (1990, 13.)

Já uº jsem pro n¥ mrtvej
chodím si do parku £íst
a není to tak ²patný
zatím dejchám a mám co jíst

Ti co t¥ poznali necht¥li jinou
ti co t¥ ztratili ode²li do hor
ti co t¥ nena²li neví jak chutná²
a ti co to ví zpívají do dlaní

A mám co jíst
a co jinýho mám chtít?

Svoboda svoboda...

Odnikud nikam (1988, 5.)
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✦

výhledov¥

V tísni

❀✸ ❀✹ : A je t°eba p°ekonat
je²t¥ stra²nou spoustu p°ekáºek
výhledov¥

Ji°í Prok², Petr Fiala / Ji°í Prok²
Furt rovn¥ (1992, 1.)

Ale my ty p°ekáºky
ur£it¥ p°ekonáme prý
výhledov¥...

Kdyº jsi v tísni
°ekni to písní...

✦

Uº vidím ty pevné
a nerozbitné
a nepromokavé
a dokonale symetricky ²´astné krychle

V²ak jednou budu taky mladý!

Petr Fiala / Petr Fiala

✷

Live Oskava (1987, 4.)
Odnikud nikam (1988, 9.)

Výhledov¥
budeme v²ichni ²´astní
výhledov¥
v týhle divný dob¥ asi ne
2x

P°i²li jsme tam aº pozd¥ v noci
a v²echny a²ky uº byly prázdný
a nikde ºádný zbyte£ný cigarety
a ºádný místo uº nebylo £istý
Stáli jsme uprost°ed toho pokoje
a dívali se na ty nahý zadky
: a dívali se do t¥ch opilých tvá°í
✷ : a dívali se do t¥ch ztopo°ených tvá°í
a bylo nám z toho tak trochu na nic

Asi ne 4x
Vzdejte se - nic se vám nestane

Petr Fiala / Petr Fiala
Odnikud nikam (1988, 10.)

V²echny reektory jsou na n¥ namí°ené
sirény se sm¥jí
noviná°i taky
za chvíli bude ráno
poprav£í £eta se poschovávala
po st°echách okolních dom·

V²ak jednou budu taky mladý...
Dívám se na mapu sv¥ta
a vidím ten úsp¥ch
v²echna bílá místa bílá
se poda°ilo za£ernit

✷
✸
✹

✦

✷✍
✍

Ale na²t¥stí si m¥ drºela za ruku
a tak to je²t¥ celkem ²lo
a kdyº jsme odtamta¤ odcházeli
°ekla si jen tak mezi dve°ma

Petr Fiala / Petr Fiala

Cíl je zam¥°en
konec je neodvratný
velká doba si ºádá
mnoho malých lidí
muº v klobouku
dopíjí studenou kávu
pak bere do ruky megafon
a volá znovu a znovu

Odnikud nikam (1988, 7.)
Live Tova£ov (1989, 1.)
Výhledov¥ (1989, 1.)
Made in Valmez (1990, 7.)

Vzdejte se
nic se vám nestane
2x

✦

Výhledov¥

Výhledov¥
budeme v²ichni ²´astní
výhledov¥
4x

✦

A nejvýkon¥j²í mozky
na tom dnem a nocí pracujou
výhledov¥

Made in Valmez (1990, 14.)

✷:

A je t°eba p°ekonat
je²t¥ stra²nou spoustu p°ekáºek
výhledov¥

A kaºdá generace
je o trochu ²´astn¥j²í neº ta p°ed ní

❬✷✘❪

Zlaté £asy

Petr Fiala / Petr Fiala

❬ ✁✸✁✹✘❪

Pov¥sili jsme je za svítání
bosé nohy se marn¥ snaºily
dosáhnout na zem
cigarety a protokoly
zlaté £asy v t°iapadesátém 2x
v t°iapadesátém
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Modulace
7 písní

Horké léto
(Shluk lidí / Shluk lidí)
Mo°e
(Shluk lidí / Shluk lidí)
Mramor
(Shluk lidí / Shluk lidí)
Mrs. Fitzgerald
(Shluk lidí / Shluk lidí)
Pod splavy
(Shluk lidí / Shluk lidí)
Shluk lidí
(Shluk lidí / Shluk lidí)
Zima
(Shluk lidí / Shluk lidí)

Morální tyfus
27 písní

Arizona
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Black people
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Je ticho
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Judr. Koke²
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Kakadu
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Kamion pádí dál
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Labrador
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Lenka
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Lososi
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Manikúra
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Maroko
(Morální tyfus / -)
Nádobí
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Nedovolte
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Oh baby
(Morální tyfus / Morální tyfus)

♠

Památník pomo£enci
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Pugét
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Slipy
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Sn¥ºná
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Strý£ek popleta
(Morální tyfus / Morální tyfus)
pan¥lská láska
(Morální tyfus / Morální tyfus)
pan¥lská láska II
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Tajuplný oslov
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Tiany
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Tyf zas válí
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Tyfej
(Morální tyfus / Morální tyfus)
Vojáci
(Morální tyfus / Morální tyfus)
výkám trávu
(Morální tyfus / Morální tyfus)

2♠
2❧
♠
♠
♠

2❧
♠
♠
♠

2♠
♠
♠
♠
♠

Brutal (1990, 3.)
Arizona
je v²ech pravých muº· zóna
kulky svi²tí
kolem muºských u²í
Haló, je tam Arizona? Yes, tady Arizona. A je
tam pan Kropá£ek? No to bude omyl, jaký number voláte? T°i sta padesát t°i padesát p¥t. Yes,
tady je t°i sta padesát t°i padesát p¥t. A je tam
pan Kropá£ek? No, mister áste£ka. Promi¬te,
ale já vám £áste£n¥ nerozumím. To bude tím, ºe
mister áste£ka není £áste£n¥ here.
Arizona 2x
je v²ech pravých muº· zóna
kulky svi²tí
kolem muºských u²í

✦ Je ticho

♠

Morální tyfus / Morální tyfus

2♠
♠

♠

Morální tyfus / Morální tyfus

♠

2❧

♠

✦ Arizona

♠

♠

♠

Brutal (1990, 1.)
Je ticho já nic nesly²ím...
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✦

✦

Judr. Koke²

Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 7.)

Z garáºe u Václavka (1991, 9.)

✷ Z garáºe u Václavka (1991, 11.)

??
?? se ve²keré základy
d¥lí na dv¥ skupiny
na p°írodní zákony
zákony p°írodov¥dy fyziky
chemie biologie
a také psychologie
a jiné p°írodní disciplíny

✦

Labrador
to je on
sexuální ²ampion
3x
Labrador
to je ono 2x

✦

Kakadu

Morální tyfus / Morální tyfus

Lenka

Morální tyfus / Morální tyfus

Z garáºe u Václavka (1991, 17.)

Z garáºe u Václavka (1991, 3.)

✷ Z garáºe u Václavka (1991, 14.)

Kakadu 2x
ºijeme postaru 2x
kakadu 2x

Leºím se svou láskou
ti²e na palouku
ona povídá mi sladce
ty m·j brouku

Kakadu 4x
ºijeme postaru 3x
kakadu 4x

Leºíme ov¥ni vánkem
vedle sebe
°íkám puso krm m¥ trávou
a já budu krmit tebe

ijeme postaru
kakadu...
Kakadu 2x
ºijeme postaru 2x
kakadu 4x

✦

Labrador

Morální tyfus / Morální tyfus

: Tohle °íkám já 2x

✷ : Tohle °íkám já

tohle °íká on
tohle °íkám 2x
tý svý jedný pitomí pra²t¥ný Lence

✷✍
✍
②

Kamion pádí dál

Za£al jsem po pat¥
stéblem jezdit Lence
ona na to pi²tí
velmi tence

Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 4.)

✷ Z garáºe u Václavka (1991, 16.)
Jedu ºlutým kamionem
cestou ke ka¬onu
stopla m¥ holka
: p¥kn¥ prsatá

✷ : p¥kn¥ vokatá

A já ji pozval na drink
a pak ji °ek my baby
2x
My baby poj¤ na motel...
Tak sorry baby
a jak ti °íct
kamion ne£eká
cesta je daleká

✷✍
✍

Leºíme ov¥ni vánkem
vedle sebe
nad náma si pluje
krásn¥ modrý nebe
: Tohle d¥lám já 2x

✷ : Tohle d¥lám já

tohle d¥lá on
tohle d¥lám 2x
tý svý jedný pitomí pra²t¥ný
P°estal jsem po pat¥
stéblem jezdit Lence
ona na to pi²tí
hystericky velmi tence
Temulence a pak v¥nce 2x

A já t¥ pozval na drink
a pak ti °ek
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✷✍
✍
②

✦ Lososi

Morální tyfus / Morální tyfus

Pozval jsem ji zítra k holi£i
poznámka maggi se d¥lá kopyt

✦ Maroko

Brutal (1990, 10.)

Morální tyfus / -

...
Rozsvítí jako lampiony
lososí ºivot je p°ece
velmi jednozna£ný
a samoz°ejm¥ hrdinný
v poslední dob¥
m¥ uklidnil lm
o dvou sousedech
losos je krásná
£ervená ryba

✦ Manikúra

Morální tyfus / Morální tyfus

Z garáºe u Václavka (1991, 6.)
... (svahil²tina)

✦ Nádobí

Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 2.)

Co d¥lá to nádobí na zemi nevím...
ticho

✦ Nedovolte

Z garáºe u Václavka (1991, 12.)
Zkou²el jsem si d¥lat
doma manikúru
ale maminka mi °ekla
b¥º na pedikúru...
R·ºové prstí£ky
krásné nehtí£ky
Maminka mi °ekla
b¥º na pedikúru
potkal jsem tam dívku
co podnikla túru
Do Himaláje
do toho ráje
utekla p°ed výrobou maggi maggi
a °ekla tak uº jsem tady...
Zkou²el jsem si d¥lat
doma manikúru
ale maminka mi °ekla
b¥º na pedikúru
potkal jsem tam dívku
co podnikla túru

Morální tyfus / Morální tyfus

✷

Z garáºe u Václavka (1991, 2.)
Z garáºe u Václavka (1991, 13.)

Nedovolte se dívat
na ten lm malý d¥ti
2x
Rána na du²i
v²echno zahlu²í
do smrti jen násilí
to v²echno jsme zaºili
Hrdinové na obrazovce
°e²í v²echno násilím
v televizi je to snadné
mén¥ v²ak uº v ºivot¥
A proto vás prosím
Nedovolte se dívat
na ten lm malý d¥ti
2x

Do Himaláje
do toho ráje
utekla p°ed výrobou maggi maggi
a °ekla tak uº jsem tady...

Rána na du²i
v²echno zahlu²í
do smrti jen násilí
to v²echno jsme zaºili

Paní pedikérko
noºky p¥kn¥ dor·ºova

Hrdinové na obrazovce
°e²í v²echno násilím
v televizi je to snadné
mén¥ v²ak uº v ºivot¥

Na pedikú°e
po náro£né tú°e
do Himaláje
do toho ráje
Tyhlety manýry s manikúrou
lé£ebná túra pedikúrou...

A proto vás snaºn¥ prosím
Nedovolte se dívat
na ten lm malý d¥ti...
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✦ Oh baby

✦ Sn¥ºná

Morální tyfus / Morální tyfus

Morální tyfus / Morální tyfus

Z garáºe u Václavka (1991, 8.)

Z garáºe u Václavka (1991, 7.)

I can tell
you can tell me...
Oh baby baby baby
you are my girl
I love you love you love you
I love you oh well
I can tell
you can tell me
2x
That we are ??
all belong to us...
3x

✦ Památník pomo£enci
Morální tyfus / Morální tyfus

Hola hej pospíchej
honem kluci zlatí
hobitíci poníci
hosty máme rádi
uº a´ je veselo
zazpívejme v²ici
Sn¥zná sn¥ºná ó nádherná
královno mo°ích zápádních
svítí² tomu kdo prodlévá
ve sv¥t¥ stín· spletených
Miltonie ó Elveres
sn¥ºná sn¥ºná mi zap¥je
V minulém roce si rosila
zá°ící rukou ?? v p¥st
jak stvoli v poli vítr vlál
a kvete st°íbrný tv·j kv¥t
ó Elveres Miltonie
sn¥ºná sn¥ºná mi zap¥je
Sn¥ºná sn¥ºná

Brutal (1990, 5.)

✦ Strý£ek popleta

Památník pomo£enci...
lituji...
památník pomo£enci...

✦ Pugét
Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 6.)

Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 13.)

✷ Z garáºe u Václavka (1991, 4.)
Strý£ku ná² vzpomíná²
strý£ku nás jsi ná² kamarád
strý£ku ná² vzpomíná²
jaks m¥ u£il plavat a já ti uplaval

Zmizni leze² mi na nervy
sly²í² ztra´ se
nebo t¥ roztrhnu lidská trosko
sm¥²ný pugete
vid¥l jsem t¥ dnes naposled
p°í²t¥ ti to neprojde

Strý£ek strý£ek popleta 3x
je ná² kamarád

Neprojde

Strý£ku ná² vzpomíná²
: ta ruka byla popleta

Zmizni leze² mi na nervy
sly²í² ztra´ se
nebo t¥ roztrhnu lidská trosko
sm¥²ný pugete
vid¥l jsem t¥ dnes naposled
p°í²t¥ ti to neprojde
Zmizni pugete ztra´ se pugete...

Strý£ku ná² vzpomíná²
kdyº V¥rka byla plavat
a tys ji zachránil

✷ : ta ruka m¥la klepeta

✷✍
✍

a ty jsi z toho blázen

Strý£ek strý£ek popleta 3x
je ná² kamarád

✷ : Strý£ek strý£ek popleta
je ná² kamarád
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❬ ②❪

✦ pan¥lská láska
Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 12.)
Aº tisíc p°ípitk·
nás navºdy rozd¥lí
v²e záhy pomine
a vrata v pokoji
na v¥ky ??
Topení netopí
sv¥tlo nesvítí
láska nep°ede
a ty se ptá² co já
Co jí² a vy£kává²
aº t¥ zaplaví
ti kdo propastné
vºdy je lépe sbohem °íct
neº t¥ sly²et od tebe
Rádio nehraje
okno je zav°ené
ty jsi zam£ená
zase z·stal sám

n¥kdy taky v koupeln¥
Tyfany
Tyfany
Tyfany
Tyfany

Co ti m·ºem Tyfany
z celého srdce p°át
snad jen dva zelený banány
a k tomu ti budem hrát
Jeho jméno je Tyfany
°íkají mu Tyfany
2x
Doma v práci ve ²kole
n¥kdy taky v jídeln¥
n¥kdy taky v koupeln¥
Tyfany
Tyfany
Tyfany
Tyfany

✦ Tyf zas válí
Morální tyfus / Morální tyfus
Z garáºe u Václavka (1991, 1.)

Morální tyfus / Morální tyfus

Rádio nehraje
okno je zav°ené
ty jsi zam£ená
zase z·stal sám

✦ Tajuplný oslov
Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 11.)
e má píse¬ nesm¥lá...

✦ Tiany

Jmenujeme se Morální tyfus
a p°ijeli jsme k vám ??
budeme vám hrát
k poslechu i tanci
Tan£ a uvolni se
zpívej a nezívej
úsm¥v a rozjasni se
v rytmu se kývej protoºe
Tyf je tady
a Tyf zas válí
4x
V²echny songy s námi hrej
si zazpívej
2x
Deset dev¥t osm sedm ²est aº nula

✦ Tyfej

Morální tyfus / Morální tyfus
Z garáºe u Václavka (1991, 15.)
✷ Z garáºe u Václavka (1991, 18.)
Mé jméno je Tyfany
°íkají mi Tyfany
2x

Tyfany go
sem Tyfany tam
k snídani Tyfany do vany
má narozeniny 2x

Tyfany Tyfany go go go

✦ pan¥lská láska II
Brutal (1990, 15.)

Tyfany go
sem Tyfany tam
k snídani Tyfany do vany
má narozeniny 2x

Morální tyfus / Morální tyfus
Brutal (1990, 14.)
Kaºdé ráno cvi£ a´ jsi p¥kn¥ tyf...
tyfej...

Doma v práci ve ²kole
n¥kdy taky v jídeln¥
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✦ Vojáci

N¥co, co hýbe u²ima

Morální tyfus / Morální tyfus

14 písní

Brutal (1990, 8.)
My jsme chyt°í vojáci
máme n¥co na práci
je to práce lehou£ká
jako na²e £epi£ka
Dnes nás prost¥ napadlo
nastartovat letadlo
zopakovat techniku
a´ jsou v²ichni ve cviku
A my zase voja£ky
máme p¥kný natá£ky
tiskáme te¤ na stroji
co se v²ecko p°ihodí

? (2x)
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)
D¥lat si co chce²
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)
Jásir A amir
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)
Kamsi Australia
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)
Lachtani a tuleni
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)
Medúzy
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)

e te¤ v²echny napadlo
nastartovat letadlo
zopakovat techniku
a jsou v²ichni ve cviku

Mikrofon
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)

My jsme malí vojíny
máme p¥kný holiny
chceme býti vojáky
chodit s nimi na draky

Ta ostatní zví°ata
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)

A psát taky na stroji
co se kde kdy p°ihodí
ºe dnes v²echny napadlo
nastartovat letadlo

Ti kova°ici
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)

My jsme pilní kucha°i
nám se práce poda°í
kuchtíme téº knedlíky
pro ty na²e jedlíky
Va°íme i omá£ky
pro ty na²e milá£ky
nekou°íme nepijem
nejrad¥ji sportujem

✦ výkám trávu
Morální tyfus / Morální tyfus
Z garáºe u Václavka (1991, 10.)
výkám trávu
protoºe nemám peníze
a i kdybych je m¥l
tak je stejn¥ neºvýkám
4x

Poljakov zalez
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)

Tak pro£?
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)

Tukani
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)
Ty se² tak hodnej
(N¥co, co hýbe u²ima / N¥co, co hýbe u²ima)

Oceán
36 písní
Aha
(Oceán / Petr Hons)

3 ❧

Balada
(Oceán / Petr Hons)

2 ♠

Bra¬ se touhám
(Oceán / Petr Muk)

3 ❧

as
(Oceán / Petr Hons)

6 ❧

erné je nebe
(Oceán / Petr Hons)

3 ♠

Dávná zem
(Oceán / Petr Hons)

7 ❧

Doteky v zemi
(Oceán / Petr Hons)

2 ❧

Havrani
(Oceán / Petr Hons)

5 ♠
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Instrumental
(Oceán / -)

♠

Z nás jsme ty n¥kdo
(Oceán / Petr Hons)

4 ♠

Intro
(Oceán / -)

4 ♠

Zvon¥ní
(Oceán / Petr Hons)

3 ♠

Jeden den
(Oceán / Petr Hons)

5 ♠

Lék sv¥tu
(Oceán / Petr Hons)

7 ❧

Létám
(Oceán / Petr Hons)

6 ♠

Manekýnky
(Oceán / Petr Hons)
Mys na okraji ºivota
(Oceán / Petr Hons)

4 ♠

Nad¥je
(Oceán / Petr Muk)

♠

Narcis
(Oceán / Petr Hons)

4 ♠

Nepoví
(Oceán / Petr Hons)

2 ❧

Nic blíº, nic dál
(Oceán / Petr Muk)

6 ❧

Noc je jako...
(Oceán / Petr Hons)

2 ♠

Oceán
(Oceán / Petr Hons)
Osud
(Oceán / Petr Muk)

♠

Padají kon¥
(Oceán / Petr Hons)

6 ❧

Poslední soud
(Oceán / Jan Vozáry)

2 ♠

Prázdná ulice
(Oceán / Petr Hons)
Ráchel
(Oceán / Petr Ku£era)

♠
10 ❧

Sen o m¥d¥ných jablkách
(Oceán / Petr Hons)

6 ❧

V mlze
(Oceán / Petr Hons)

2 ♠

V nálad¥
(Oceán / Petr Hons)

♠

Ve£er na zámku
(Oceán / Petr Hons)

5 ❧

V¥trný mlýn
(Oceán / Petr Hons)

♠

Vºdy´ sta£í
(Oceán / Petr Hons)

Oceán / Petr Hons
Demo (1988, 9.)

✷ Live eské Bud¥jovice (1989, 11.)
✸ 2 1/2 (1992, 10.)
Na vahách se houpá osud
zakletý
na boji²tích padlí ºijí
v¥£ní jsou
Pro zít°ej²í jas té vá²n¥
oslepnou
ve tvá°ích jsou vryté vrásky
v zemi strom
Aha...
Nevidíme v£era zítra
jenom te¤
co bylo v o£ích s£ítat
dál budeme
Narozené nové kv¥ty
netrhat
jako kámen na dn¥ °eky
ºijí dál
Aha...

✷ ❀✸ : Nahromadí se nám d·vod
nem¥nný
ºiví jsme i zítra stále
náhodou
: Nevidíme v£era zítra
jenom te¤
co bylo v o£ích s£ítat
dál budeme
Není lehké poznat váºnost
ano ne
kaºdý se sám sebe zeptá
nakonec
Aha...

✦ Balada

Oceán / Petr Hons

Vyjdi ven
(Oceán / Petr Hons)
Vyznání
(Oceán / Petr Hons)

✦ Aha

Demo (1988, 21.)

4 ♠

✷ 2 1/2 (1992, 4.)
Jaké 3x
²t¥stí má²
pro£ jsem 2x
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❬ ✎❪

❬✷✁✸✎❪

✸ : Jak stromy stromy rostou

tebe málo znal
je to 2x
zp·sob mého já
chápe² £iny pro²lých
denních ztrát

Jen záblesk sv¥tlých o£í
proud °eky cht¥l bys znát

Vem to 3x
dál a dál
kdo jsi 3x
ºe t¥ mám
komu °íká² lásko
lásko má
chráním tvojí krásnou
cennou tvá°

Ke° co znovu ho°í
°eku vzdouvá
ke° co znovu ho°í
bra¬ se touhám
Ke° co znovu ho°í
ºivot smlouvá
ke° co znovu ho°í
bra¬ se touhám

❀✷ : 2x

❬✸✎❪
❬✸✎❪

O ºivot smlouvá

Sv¥tlo jitra v mlhách
stojí dál
£ekám 2x
v ránech nad tebou
probu¤ 2x
o£i z nocí svých
sp¥chám 3x
po cestách

✸ : Jak slzy slzy kanou

❬ ✁✷✎❪

dé²´ mrak·m krátí £as
obzor po pádu kou°e
uº ho°í v¥ºe £ást
Mít duhu sv¥dectvím slunci
£isté srdce rozvírá
plamen blíºkého konci
jde k tob¥ nesmí² se bát

Tvoje krása zá°í
slunce jas
zlato byst°in
horských srovnávám
lávy 3x
lidských jmen
k°i£et 2x
tvoje nesmím jen

Ke° co znovu ho°í
°eku vzdouvá
ke° co znovu ho°í
bra¬ se touhám
Ke° co znovu ho°í
ºivot smlouvá
ke° co znovu ho°í
bra¬ se touhám

Vrátím sebe zase
kam pat°ím
vºdy´ uº 2x
sebe nalézám
jako 2x
kdysi v sob¥ sám
za£nem s láskou znovu
je to v nás

O ºivot smlouvá 2x

❬ ✁✷②❪

✦ as

Oceán / Petr Hons

✦ Bra¬ se touhám

✷
✸
✹
✺
✻

Oceán / Petr Muk

Live Praha (1988, 4.)

✷ Live eské Bud¥jovice (1989, 4.)
✸ Pyramida sn· (1991, 3.)
tak úsvit vstoupil v nás
a krouºí² st°edy o£í
proud °eky cht¥l bys znát

❬ ✁✷②❪

A hledá² tam kde to není
nad obzorem je jen kou°
plamen co tam ho°el
zhasl dávno odnesl ho proud

M¥ním 2x
místa v srdci tvém
stylem velkých mrak·
na nebi
hledám 3x
jednu z cest
ukaº 3x
mi ji dnes

❀✷ : Jak stromy stromy rostou

❬ ✁✷✎❪

tak úsvit vstoupil v nás
2x

❬✸✎❪

Demo (1988, 6.)
Live Praha (1988, 8.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 9.)
as / Sen o m¥d¥ných jablkách (1990, 1.)
Live Belfast (1990, 2.)
Dávná zem (1990, 3.)

Klidný stín
m¥sí£ním podkrovím naslouchá
poznal nás jen jako zasn¥né
M¥ní se v bezradnost
nutný skvost mnoho slov
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✦ Dávná zem

sv¥tlo bylo stále jasn¥j²ím

Oceán / Petr Hons

Prostor £as a v¥jí°
sluncí hlav spletených
£as nás objal jako velký plá²´
Blízký sráz je v nocích
ze sn· hráz stav¥ná
a stromy kvetli jarní únavou

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : Slepý pták
£as je znát
mít rád
2x
✺ : ... (anglický zp¥v)
: Mít rád
✷ ❀✸ : Mít rád...

❬✺✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✎❪
❬✹✁✻②❪ ❬✺✎❪ ✷✁✸✍
✍

Z £asu most stírá
ze rt· obraz tajemný
krouºí v¥ky sv¥t·m napo°ád

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✎❪

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : Slepý pták
£as je znát
mít rád
4x
Slepý pták

✦ erné je nebe
Oceán / Petr Hons

Najdu hv¥zdy hv¥zdy r·ºe
sochy pr·hledné
o£i vzhlíºí vzhlíºí vzh·ru
padá dé²´

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : Ó hledaný oblak ko¬ské hlavy ❬ ✎❪
na nebi dary dávných zemí
pod svící prsty sluncí zlatých
ozv¥ny koho chrání kapky

❬✺✎❪

❬✺②❪

Tak kolik nocí nocí t¥º²ích
projít je²t¥ m¥l
schody z prachu rozfoukám-li
najdu si sv¥t
Ó hledané hlasy t·ní chladných
na mých rtech stromy v·ni k°ehké
na b°ezích údiv pta£ích roj·
zahlu²en ranní záblesk sv¥tla
Opoºd¥n...

✦ Doteky v zemi

Demo (1988, 11.)

Probu¤ m¥ kam zas jít
v¥d¥t kudy krá£el sen
probu¤ m¥
v sn¥ºných k°ehkých zahradách
erné je nebe 2x
v tvých zahradách
2x
erné je nebe 2x
plá£ou...

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

Kolik krok· ºivot musí
ºivot musí mít
a trhá plátna plátna skutku
který necht¥l být

✷ Live eské Bud¥jovice (1989, 20.)
✸ Noc je jako... / erné je nebe (1991, 2.)
Tou bolestnou chrán¥nou
a nám uº cestu zav°enou
tak prom¥na ²koda vzpomenout
a s plá£em dít¥ usíná

Live eské Bud¥jovice (1987, 10.)
Ráchel / Dávná zem (1988, 2.)
Demo (1988, 12.)
Live Praha (1988, 12.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 14.)
Dávná zem (1990, 1.)
2 1/2 (1992, 5.)

: Ó hledané hlasy t·ní chladných
na mých rtech stromy v·ni k°ehké
na b°ezích údiv pta£ích roj·
zahlu²en ranní záblesk sv¥tla

Beze stop je z n¥ho
cítit chlad semknutí
o poslední slovo °ekne si

✺ : ... (anglický zp¥v)

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Oceán / Petr Hons
Pyramida sn· (1991, 1.)

✷ Haifa (1991, 3.)
Doteky v zemi
: s pocitem viny

✷ : s pocitem viny...

: Jak nízko nad zemí
plují t¥ºké mraky
je máme ve vlasech
na ²pi£kách stojíme stále
A listím zapadá
t¥lo jsou z de²´· stuhy
v tráv¥ se ztrácejí
v jejím stínu tak náhle
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✷✍
✍

✦ Intro

Od tebe jiskra sta£í
na popel sho°í stromy
v dobrém i ve zlém stojí²
doteky v zemi s pocitem viny

Oceán / -

Live eské Bud¥jovice (1987, 1.)

✷ Live Praha (1988, 1.)
✸ Live eské Bud¥jovice (1989, 1.)
✹ Live Belfast (1990, 1.)

Jen voda ti²e mluví
jak léto studí v du²i
v chladném a stinném dom¥
doteky v zemi s pocitem viny

(instrumentální)

Na konci zlatých polí
jen zvonky do sn· zn¥ly
v tichém a mlºném ránu
doteky v zemi s pocitem viny

✦ Jeden den

Oceán / Petr Hons

Kdyº pro nás pohled kon£í
ubývá malých p°ání
v kaºdém se z krok· zpomalí²
doteky v zemi s pocitem viny
Zem¥ mezi prsty protéká
ve strachu sama sebe schovává
a kle£í ona v zemi samotná
ta kapka rosy slza bezcenná
s pocitem viny...

✦ Havrani

Oceán / Petr Hons

✷
✸
✹
✺

Live eské Bud¥jovice (1987, 2.)
Demo (1988, 1.)
Live Praha (1988, 2.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 2.)
Dávná zem (1990, 2.)

Nechce² m¥ nést
dáva² m¥ temnotám
jsem sám
rozkvetou stromy smrt zná²
Uprost°ed ticha stále b¥ºí £as
usychá chrást
uprost°ed ticha stále b¥ºí £as

❬✷②❪

✷
✸
✹
✺

Demo (1988, 7.)
Live Praha (1988, 9.)
Lék sv¥tu / Jeden den (1989, 2.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 10.)
2 1/2 (1992, 9.)

Bezstarostný den
tan£íme sv¥tu zlých klam·
v¥z ºe zabloudí² v ten den
Bez stopy mizí b°eh
a pochodn¥ bytí se vzdálí
jen na jeden den
On nese strachu £as
blíºí se den jeho konce
ty se nevidí² v²e zhas
Cht¥l bych se ho bát
dne co se ve v¥tru houpá
bezstarostný den
Je poutník ten ná² den
p°eplouvá z úpl¬k· srdcí
je obzor prázdných m¥st
chce se mi rozb¥hnout k nim

Havrani letí skrz nás...

Znám
jeden den ve spánku ºitý
já znám

ivotem chci vést £ekám v puklinách skal
dá² mi dá² mi hledám
ke sv¥tlu promlouvám

Jen já znám...

✦ Lék sv¥tu

Ve stínu stín· £erný je mráz
h°eje nás plá£
ve stínu stín· £erný je mráz
Havrani letí skrz nás...

✦ Instrumental
Oceán / -

Live eské Bud¥jovice (1989, 19.)
(instrumentální)

Oceán / Petr Hons

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live eské Bud¥jovice (1987, 5.)
Demo (1988, 3.)
Live Praha (1988, 5.)
Lék sv¥tu / Jeden den (1989, 1.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 5.)
Live Belfast (1990, 5.)
2 1/2 (1992, 3.)

Ve jménu £eho
nevnímá 2x
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potokem krve
t¥ zalévá 2x

kytkou vo¬avou
Ikar se nám vrátí dol·
nech nás vzpomenout
nad zemí se vzná²í báje
tak nech nás vzpomenout

ivotem ztrácí
jen náklonnost
marn¥ uº £eká
up°ímnost

Jako pe°í dravých pták·
cht¥l bych let¥t tmou
modrý vrchol hnízda
chci vám pokynout

Cizím je nav¥ky
Pokladem pokladem jste mi
slova a kv¥ty kv¥tin
úlomek sebe dává ti
je to lék je to sv¥t

Krouºím leskem sluncí
létám krajinou
mlé£né mraky o£í
mne vºdycky unesou

Lék
jemu 3x
cizím je nav¥ky 2x

✦ Mys na okraji ºivota

Co by nás stálo
se podívat 2x
na léky sv¥ta
lákadlo 2x

Oceán / Petr Hons
Demo (1988, 16.)

✷ Live Praha (1988, 16.)
✸ Live eské Bud¥jovice (1989, 18.)
✹ Dávná zem (1990, 10.)

Co je to cesta
ke sv¥tu
kdyº druhý plá£e
pro lásku

Chce² si pozvat
k sob¥ p°íb¥h sv·j?
cht¥j si nechat °íct
jak zkou²í více neº d°ív

Cizím je nav¥ky
: Pokladem pokladem jste mi
slova a kv¥ty kv¥tin
úlomek sebe dává ti
je to lék je to sv¥t
Lék
jemu 3x
cizím je nav¥ky 2x

✦ Létám

Oceán / Petr Hons

✷
✸
✹
✺
✻

Live eské Bud¥jovice (1987, 3.)
Demo (1988, 13.)
Live Praha (1988, 13.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 15.)
Dávná zem (1990, 7.)
2 1/2 (1992, 6.)

Jako pe°í dravých pták·
cht¥l bych let¥t tmou
modrý vrchol hnízda
chci vám pokynout
Krouºím leskem sluncí
létám krajinou
mlé£né mraky o£í
mne vºdycky unesou

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼②❪

V¥° ji básni
která £te se dál
zm¥¬ ji jen kdyº kon£í
slov·m hodnot je pár
Dotýká se nás 3x
poslouchá² ten p°íb¥h sv·j
Náru£ plná bylin tápání
ml£í ryba
dé²´ podzimní je cítit z nás
Blankyt mo°í v n¥m
stál mys 2x
a obzor h°ál
Jak bílý lotos kv¥t
stál mys 2x
jak ortel ná²
Ten p°íb¥h ºivot nes
stál mys 2x
k oáze mé
Je pilí° na²ich t¥l
stál mys 2x
pravdy ²tít
Dotýká se nás...

Vyle´ s hv¥zdou blázn·
z touhy kovanou
sama touha není
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✦ Nad¥je
Oceán / Petr Muk
Pyramida sn· (1991, 7.)
Nechci znát uº ºádný strach
chci se probouzet v objetí ²t¥stí
nechci uº ºádný kruh
ve kterém se ºivot stále to£í
Stojím sám mám nataºenou dla¬
zas hledím vzh·ru ml£ím ke hv¥zdám
hledám v dálkách mám nataºenou dla¬
to co je blízko nevnímám
stojím sám
V sob¥ se zav°ít v srdci d¥tský klid
nejít jenom tmavou nocí
v²echno zahladit bolest uti²it
£as m¥ míjí minulostí
není to lehké chci ti °íct
Souºím se bezb°ehou tmou
souºím se cht¥l jsem s tebou
souºím se nad spásou svou
nad ztracenou láskou
2x
Nad¥ji dn·
je nad¥j sn·
cítím bolest
kdyº je ztrácím
Pak se propadám
pro£ stále ml£í² k nám
listí padá dny se krátí
Jas lásky v modlitbách
v probd¥lých nocích
v nás v¥°ím tob¥ ºe se vrátí
vrátí se s vírou
chci ti °íct
Touºím snít nestát se tmou
touºím se ztratit s tebou
touºím s dlaní p°ed sebou
být plný láskou
2x

✸ Live eské Bud¥jovice (1989, 7.)
✹ Narcis / Ve£er na zámku (1990, 1.)
Sám nesmí² vstát
jenom v tráv¥ leºet dál
cht¥l bys obeplout
ve snech na lodích
Ten jediný
ostrov louky rozkvetlý
nemocný si p°ál
kv¥tiny hynou
A jeden z narcis·
zá°í tu sám
nevstává² z trávy rád
v louce na lodích...
2x

✦ Nepoví
Oceán / Petr Hons
Pyramida sn· (1991, 8.)

✷ Haifa (1991, 1.)

: Jak t¥ºce se dýchá
tak vykoupený se zdá
podoby odvíjí
pocit ºe klí£í má
Osud ví
jak r·ºe opadává
dlouze si odpovídá
hranice zapálená
jí v sob¥ srdce otevírá

❬ ✎❪

Osud ví 2x

❬ ②❪

Osud ví
pohladí i ublíºí
nepoví
: 2x

Souºím se bezb°ehou tmou
souºím se cht¥l jsem s tebou
souºím se nad spásou svou
Touºím snít nestát se tmou
touºím se ztratit s tebou
touºím s dlaní p°ed sebou
být plný láskou

Osud ví
pohladí i ublíºí
nepoví
2x

Oceán / Petr Hons

❬✷✎❪

✷ : Jak t¥ºce se dýchá...

Osud ví
jak sv¥ty odplouvá
on námi zase plyne k nám
u sebe samého
jen vzdychá nebo na°íká

✦ Narcis

❬✷✎❪

✷ : 2x
Osud ví

Live eské Bud¥jovice (1987, 6.)

✷ Demo (1988, 19.)
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✷②
❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

✦

v bílé tvá°i dál

Nic blíº, nic dál

Mezi ob¥ma
£lov¥k za£íná
tma je bezedná
barvou pohaslá

Oceán / Petr Muk

✷
✸
✹
✺
✻

Demo (1988, 15.)
Live Praha (1988, 15.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 17.)
Live Belfast (1990, 3.)
Live Anglie (1990, 2.)
Dávná zem (1990, 8.)

❀✷ ❀✸ ❀✻ : Se smíchem plá£
se zastírá nám
nic blíº nic dál
na zemi není k nám

❬✹✁✺✎❪

❬✹✁✺✎❪

Poslední tón
nev²edních dn· zní
zpomalí tok
z£e°ených vod to smí

❬✹✁✺✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✻✎❪

Oceán / Petr Hons
Noc je jako... / erné je nebe (1991, 1.)

Výk°ik do dlaní
nemusí² se bát
srdce zabolí
pohled který má²
Noc je jako den
v modré zá°i
noc je jako den
vyschlých mo°í
noc je jako den
v bílé tvá°i dál

Osud

Pyramida sn· (1991, 9.)

Noc je jako...

✷ Pyramida sn· (1991, 6.)

✦

Oceán / Petr Muk

Chut¥ dvou vín
trpkost je v²ím tím
mraky v ráji
v zástupu tvá°í
na ví£kách mizí s nimi

✦

Nechci p°ehlédnout
v²echno v srdci
chci si vzpomenout
na pocit krásný
jen se nadechnout
sv¥tla v noci zá°í

❬✹✁✺✎❪

Ve zdech jizvy
stá°í prosby má
zrcadlí h°ích
pozpátku jít
ze stín· svých se má

✹ ❀✺ : (anglický zp¥v)

Noc je jako den
v modré zá°i
noc je jako den
vyschlých mo°í
noc je jako den
v bílé tvá°i dál

Kle£ím £ekám den
v¥°ím v úsvit je napln¥n
vºdy´ je to jen sen
v p°ítomnosti náhrobních st¥n
kle£ím v písku v¥t
symbolických v¥t ze lºí
Vºdy´ je to pád
se£tených zrad
ty o nich ví²
nedá se ºít
Kle£ím £ekám den
v¥°ím v úsvit jsem jak zem
doufal jsem v ten sen
leºí² t¥sn¥ p°ed prahem
kle£ím p°ed tebou
s hlavou sklon¥nou bez lºí
M¥l jsem t¥ rád
i v bolesti zrad
ty o nich ví²
nedá se ºít
Pod pyramidou sn·
a trpkých marných ºivot·
v tvém srdci skrývá²
a bronzu ob¥´ o£í hn¥dých te¤ dá²

Krásné zátoky
do kterých vplouvá²
první ºivoty
první ve£er spát

Pod pyramidou sn·
a k°ehkých krásných proºitk·
zas osud hájí
zas osud hájí k°íº ºivota

Noc je jako den
v modré zá°i
noc je jako den
vyschlých mo°í
noc je jako den

To p°íboj p°ikryl úsm¥v tv·j
co tají ºe k°íº stále má²
a tají² ºe v srdci jej má²
stále jej má²
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✦ Padají kon¥

✦ Prázdná ulice
Oceán / Petr Hons

Oceán / Petr Hons

✷
✸
✹
✺
✻

Pyramida sn· (1991, 4.)

Demo (1988, 4.)
Live Praha (1988, 6.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 6.)
Live Belfast (1990, 4.)
Live Anglie (1990, 3.)
Dávná zem (1990, 4.)

❀✷ ❀✸ ❀✻ : Hodiny z nouze bijí
ta stáda bílých koní
p°elétnou jako sníh jako dým
bude to první pátek
mé pochybnosti jdou dál
St°ela uº £eká
na hrot dopadnou
vy moje bílí kon¥
ze skály padají
mé slzy tak ho°knou dál

✹ ❀✺ : (anglický zp¥v)

✦ Poslední soud
Oceán / Jan Vozáry

Pyramida sn· (1991, 2.)

✷ Haifa (1991, 2.)

Ty p°ichází² v tento den
oºivit zas v¥£ný sen
chce² mi bílý prapor brát
v srdci mém co p°estal vlát
Písek do dlaní mám brát
vánek dechu za£al vlát
chce² si zlatý zvon m·j vzít
v srdci mém co p°estal bít
Ty p°ichází² v tento den
sen m·j byl mi p°isouzen
chce² se vá²ním vysmívat
v srdci mém co za£ly h°át
Vodu z dlaní mám zas pít
sbory v chrámech za£ly znít
chce² se ohn¥ dotýkat
v srdci mém co za£al plát
Ty p°ichází² v tento den
osud m·j byl odsouzen
chce² mi zrak m·j zastírat
v bludném kruhu nechat stát
Nemohu uº nikdy mít
ten tv·j tichý v¥£ný klid
nechává² mne zase spát
ve snu mém zas umírat

Lidé pro²li ti²e
nevnímá toho kdo se m¥ ptá
zato£ím se kolem stromu
na rohu ve znaku domu
nevnímám

❬✹✁✺✎❪

❬✹✁✺✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✻✎❪

V pokoji svítí sv¥tlo
na sklo kreslí mráz
okno v ulici zhaslo
i co v sob¥ má²
Lidé pro²li ti²e
nevnímám toho kdo se m¥ ptá
zato£ím se kolem stromu
na rohu ve znaku domu
nevnímám
Tajné znaky dom·
£ty°i období
dal²í hv¥zda uº padá
stopy ve sn¥hu
Lidé pro²li ti²e
nevnímá toho kdo se m¥ ptá
zato£ím se kolem stromu
na rohu ve znaku domu
nevnímám
Vítr a prázdno zbývá
ruce zah°ívám
na prstech v²echno s£ítám
ale nevnímám
Padá na st°echy hebký
lehký jemný sníh
v prázdné ulici svítá
o£i p°ivírám
Lidé pro²li ti²e
nevnímá toho kdo se m¥ ptá
zato£ím se kolem stromu
na rohu ve znaku domu
nevnímám
3x
Nevnímám...

✦ Ráchel

Oceán / Petr Ku£era

✷
✸
✹
✺
✻
✼
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Live eské Bud¥jovice (1987, 12.)
Ráchel / Dávná zem (1988, 1.)
Demo (1988, 18.)
Live Praha (1988, 18.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 23.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 25.)
Live Belfast (1990, 6.)

kolísám a vrátka p°ibouchlá
matný d¥j studna hluboká

✽ Live Anglie (1990, 1.)
✾ Dávná zem (1990, 6.)
✶ 2 1/2 (1992, 1.)
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✾ ❀ ✶ : Hv¥zdu na £ele má²

barvu ºlutou má
kam se podívá² má Ráchel
❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✾ : v²ude v²ude je £erná 2x

✷ ❀✸ ❀ ✶ : smutná smutná je £erná 2x
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✾ ❀ ✶ : Hv¥zdu na £ele má²

❬✼✁✽✎❪
✷✁✸✁ ✶✎
✁✹✁✺✁✻✁✾✎
❬✼✁✽✎❪

barvu ºlutou má
kam se podívá² má Ráchel
stéká slza tvá 2x

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✾ ❀ ✶ : Hv¥zdu na £ele má² má Ester
❬✼✁✽✎❪

V¥zní kmen
hadí stráº
tichý sten
jablka m¥d¥ná
Jak asi k°i£í p·lkruhem zdobená
sm¥je se dla¬ ²pinavá

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : bez stálých jmen je zav°ená

krystal m¥¤ jablka m¥d¥ná
V¥zní kmen
hadí stráº
tichý sten
jablka m¥d¥ná

hv¥zdu na £ele má² ví²
hv¥zdu na £ele má² má Ester
kdo se na t¥ podívá

✦ V mlze

Pyramida sn· (1991, 10.)

✷ Haifa (1991, 4.)
❬✼✁✽✎❪

Ráchel...

❬✼✁✽✎❪
Slunce ºlutý je
na Sion¥ oºije²
hv¥zdy zlaté jsou vºdy´ ví²
❀✹ ❀✺ ❀✾ : ºe samy t¥ tam nás tam zavedou 2x
✷✁✸✁ ✶✍
✷ ❀✸ ❀ ✶ : ºe samy t¥ tam zavedou 2x

✁✹✁✺✁✾✍

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✾ ❀ ✶ : Hv¥zdu na £ele má² má Ester
❬✼✁✽✎❪
hv¥zdu na £ele má² ví²
hv¥zdu na £ele má² má Ester
kdo se na t¥ podívá

❬✼✁✽✎❪

Hv¥zdu na £ele má² má Ester
hv¥zdu na £ele má² ví²
ohe¬ v srdci má² má Ester
vodu do rukou nabírá²

❬✻②❪ ❬✼✁✽✎❪

Ráchel...

✼ ❀✽ : (anglický zp¥v)

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✾✁ ✶✎❪

✦ Sen o m¥d¥ných jablkách
Oceán / Petr Hons

✷
✸
✹
✺
✻

Live eské Bud¥jovice (1987, 7.)
Demo (1988, 8.)
Live Praha (1988, 10.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 12.)
as / Sen o m¥d¥ných jablkách (1990, 2.)
Dávná zem (1990, 9.)

Porostlá mechem jablka m¥d¥ná
s jadérkem planeta ry²avá

Oceán / Petr Hons

❬✼✁✽✎❪

Hv¥zdu na £ele má² má Ester
hv¥zdu na £ele má² ví²
ohe¬ v srdci má² má Ester
vodu do rukou nabírá²

Je rozevlátou
kdyº do ní stoupnou
do mlhy nahé mokré
a bosou nohou
se jí pak dotknou
jen svoje kroky sly²í
Je jako slepou
kdyº do ní vlétnou
do sít¥ bílé pusté
a k°ídla lámou
jí se pak vyhnou
to zase chvíli vidí
Chci ji mít
co je kolem nás
m·ºu °íct
blíº uº je nám
Tak jdem
rozpíjí se slova náhle v °ádkách
tak jdem
odtéká jak voda s listím v °ekách
Leºí dál
zlomené tráv¥ na t¥le
odpo£ívá
kytky jsou ma£kané ztichlé
mlhy nesou
závoj se rozpadá
na nás
Tak jdem 2x
Chci ji mít
co je kolem nás
m·ºu °íct
k nám ºe padá k nám
víc uº t¥ znám
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②
②

✦ V nálad¥

V chodbách se ztrácí² 4x

2 1/2 (1992, 8.)

Ve£er na zámku
kde po°ád hledat t¥ mám
já usnout nemohu sám
ze zem¥ st°epy sbírám
slavnost se blíºí konci

Oceán / Petr Hons

Ruce na krku koukám na tebe
ruce na o£ích propadám se do sebe
leºím na zemi v mojí nálad¥
nemluvím k sob¥ mé podob¥
Tak n¥jak zkou²í m¥ po°ád
nevím kudy kam se schovám
to£í se se mnou dokola
za st¥nou se jí neschovám
Co p°ichází n¥kdy za tebe
dá se malovat jenom na nebe
a kolikrát ji v ústech zav°eme
potom v²echno je a bylo probd¥né
Tak n¥jak zkou²í m¥ po°ád
nevím kudy kam se schovám
to£í se se mnou dokola
za st¥nou se jí neschovám
Na £ásti nás rozláme
jako suchý strom v ní ºijeme
známe tu bolest pramen v nálad¥
ty ruce z o£í nikdy nedáme?
Tak n¥jak zkou²í m¥ po°ád
nevím kudy kam se schovám
to£í se se mnou dokola
za st¥nou se jí neschovám
2x

✦ Ve£er na zámku
Oceán / Petr Hons

✷
✸
✹
✺

Live eské Bud¥jovice (1987, 9.)
Demo (1988, 5.)
Live Praha (1988, 7.)
Live eské Bud¥jovice (1989, 8.)
Narcis / Ve£er na zámku (1990, 2.)

Je chladná p·lnoc 4x
Ve£er na zámku
na lyru naposled hrál
u krbu ruce si h°ál
ze stolu láhev spadla
usnul a procitl hned
Lou£e uº svítí 4x
Tím nádvo°ím jdu ²´astný s ní
ty bude² láskou poslední
jsou pohledy které mn¥ zvou
ve stínu zdí jsme schovaní
chci s tebou vid¥t oblohu
£íst jak osud nad¥lí nám

Z·sta¬ vºdy´ svítá 4x
Je prázdný sál £erný ko£ár
odjíºdí odsud první hosté
tv·j prsten si do kapsy dám
a jistý plán co ud¥lám
abych t¥ vid¥l je²t¥ jednou
jsou zav°ené dve°e zámku
❀✷ : 2x

✦ V¥trný mlýn
Oceán / Petr Hons
Pyramida sn· (1991, 5.)
Na zimní stran¥ se tvá°í sever
a úder sly²í z dopad·
co hladí vlasy nám jen z náznak·
v padlém stromo°adí
bezv¥t°í se svádí
Ruka sv·j nejti²²í pohyb ztrácí
a v hloubkách m¥lkých dosah·
v n¥ mlýn· vºdycky ml£ící sebe pooto£í
pohyb neubývá
odpoví a neusíná
On ví jak vítr vál
a m¥síc roztéká v dálce
rej vzlyk· jmen a smích· strá¬
jsou mlýny v naºloutlé tráv¥
On ví sám co vídává
a stíny ohýbá v p·lce
je-li z prachu tvá° i starý sná°
tak tomu nebývá stále
2x
Pod hlavou leºí zem jen z po£átk·
snad ze sn· moºná zázrak·
skvrny slunce na mincích
je pannou v orlicích
najednou se stmívá
po v¥tru t¥ hlídá
Po dechu je zase cítit ná² vzduch
je plamen bdící do kraj·
smotky doby v dotecích
mlýn je nerozplétá
mizí na ramenou
v síle mrtvých rukou
Mlýn jen tak povídá
kdyº vítr do n¥ho sná²í
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✸✁✹✁✺②

✦ Z nás jsme ty n¥kdo

to co se ne°íká
vºdy´ on se jenom zas tvá°í
2x

✦ Vyznání
Oceán / Petr Hons
Demo (1988, 10.)

✷ Live Praha (1988, 11.)
✸ Live eské Bud¥jovice (1989, 13.)
✹ Dávná zem (1990, 5.)
St¥ny dvou t¥l
odkrývá bolestn¥ dál
v·n¥ zrání
v pustých nám temných o£ích
zbyl vlá£ní slib
barvou tvých chyb
neº °eknou
strom ten ná² cit
jak kv¥t co zní
vzal sebou
V tichu zá°í
slabost t¥l
jenº na okraj jde
psího vína
co kolem nás
jak láska zná
to£í se dál
naposled vám
je zlou?
nemusí brát
sta£í co má
je tvou?
Jsou mých povzdech·
jsou tvých pr·zra£ností
jsou mých dotek·
jsou tvých vyznání v nás
v odvaze ºít
B°ehy jsou z nás
bodem tím jsme
na kaºdém z nich
kde touºí
srdce je mast
otev°ou £ást
plod·m v¥£ným
zralým krásným
uº jdou
tichý p°elet
lásky sly²í
co jsou
Jsou mých zpov¥dí
jsou tvých vyznání nám
jsou mých proºitk·
jsou tvých srovnávání
jsou mých zatm¥ní
jsou tvých poznání
jsou mých záchv¥v·
jsou tvých nekone£ných zapomn¥ní

Oceán / Petr Hons
Demo (1988, 14.)

✷ Live Praha (1988, 14.)
✸ Live eské Bud¥jovice (1989, 16.)
✹ 2 1/2 (1992, 7.)
Jsi jeden z nás
A tak vem co se dá
t°eba jen smutnou tvá°
nejsme spanilou tmou
jsme jeden z nás
A tak vem co se dá
t°eba jen lidskou £ást
nejdem neznámou hrou
jsme jeden z nás
e £isté je jen srdce
které slzy nalít zas má?
za£ne op¥t v¥°it tomu
ºe p°estává znát jednoho z nás?
Sly²ím ºe zná²
A tak vem co se dá
t°eba jen mrtvou plá¬
p°es ní p·jdem dál a dál
jsme jeden z nás
A tak vem co se dá
t°eba jen pravdu znát
je v ní jenom ºár
jsme jeden z nás
e £isté je jen srdce
které slzy nalít zas má?
za£ne op¥t v¥°it tomu
ºe p°estává znát jednoho z nás?
Jsi jeden z nás
e £isté je jen srdce
které slzy nalít zas má?
za£ne op¥t v¥°it tomu
ºe p°estává znát jednoho z nás?...

✦ Zvon¥ní

Oceán / Petr Hons
Demo (1988, 20.)

✷ Live eské Bud¥jovice (1989, 21.)
✸ 2 1/2 (1992, 2.)
Tón se m¥l odlít zvon¥ním
kovem mluví mluví pustiny
zvony hlásí odlet hlas· lásky
p°ímo k nám
zvedá ruce ruce k ozv¥nám
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Stojí tu sám
Opustil co pov¥d¥t cht¥l
zvon¥ní
ptá se pro£ je slune£ný den
Zvon¥ní...

O£ividné neviditelné
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
O²klivé dívky
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
O²kliví lidé loví potvoru
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

B¥ºí k duhám duhám barevným
hadí nektar úsm¥v tv·j
zbav se jedu pozná² co je za£ít
je-li mysl b°ím¥ ²t¥stím naplní

Paraguayská policie
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Zvon¥ní

Po£tá°ka
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Ledová hráz roztéká nám
zvon¥ní
miloval snad ten hlas
zvon¥ní

Postel
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Zvony v ozv¥nách
postoupí k nám jen ve v¥tách
postoupí ve v¥tách
postoupí k nám

O²klid

Plavec Jind°ich
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Sestra
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Uº nikdy o²klivý £lov¥k
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Vysoká stoli£ka
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Za dve°mi n¥co stojí
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Panika

25 písní

4 p°ítelkyn¥
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

28 písní

Barová vydra
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

? (2x)
(Panika / Panika)

aj byl horký / Káva byla studená
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Afrika
(Ond°ej Soukup / Václav K°ístek)

Feti²
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Babo
(Panika / Panika)

Hodiny u klavíru
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Bezd¥z
(Václav K°ístek / Václav K°ístek)

Jak dlouho trvá noc
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Brixton
(Paul G. Simonon / Jan Maxa)

Jako motorek
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Divnej chlap
(Daniel Fikejz / Václav K°ístek)

Je nad¥je
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Gatetown
(Ond°ej Soukup / Václav K°ístek)

Jsem o²klivý £lov¥k
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Hej to se ned¥lá
(Panika / Panika)

Kdo je vrah
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Holky z tý druhý party
(Daniel Fikejz / Václav K°ístek)

Kotelna domu s mrtvolou
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Je noc
(Vilém ok / Jan Maxa)

Kterou pí²´alku
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Je²t¥ jsme tady
(Hana epová / Hana epová)

Lokomotivám se motají kola
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Klidnej spánek
(Martin Ku£aj / Jan Maxa)

Moje milá má motorek
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Kocovina
(Panika / Panika)
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Lina
(Panika / Panika)
My²i
(Panika / Panika)
Nic není ztracený
(Panika / Panika)
Noc je £erná
(Panika / Panika)
Nuda
(Panika / Panika)
Páni ty vypadá²
(Daniel Fikejz, Eva Volná, Panika / Ji°í D¥de£ek, Panika, Václav K°ístek)
Panika
(Zden¥k V°e²´ál / Zden¥k V°e²´ál)
Pro£ ten pán
(Panika / Panika)
P°edehra
(Panika / Panika)
lapka
(And¥la Mayerová / And¥la Mayerová)
Tak a´
(Kate°ina Cinglová / Ji°í D¥de£ek)
Tenhle pán
(Panika / Panika)
Vyso£any - Libe¬
(Eva Volná / Ji°í D¥de£ek)
Zabili trakantku
(Eva Volná / Ji°í D¥de£ek)

Piecka ÄË
16 písní

? (3x)
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Býk
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Dekadentná
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Kaya
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Kladivo
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Mastricht
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Námorníci
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Nirvána
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Odchádza²
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)

♠

2♠
3♠

Ryba
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Sen
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Stratená láska
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Triptych II
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)
Triptych III
(Piecka ÄË / Piecka ÄË)

✦?

Piecka ÄË / Piecka ÄË
Stará doba (1990, 5.)

Oproti mi ide
dievka holohlavá
v£era bola veliká
zajtra bude malá
Náladu má dobrú
nepostráda vlasy
do kroku si píska
opitá je asi
Opitá je asi
?? sa ská£e
nevadí ºe milí
jej kdesi doma pla£e
Oproti mi ide
holohlavá dievka
v£era bola malá
a zajtra bude veliká
veliká
Náladu má dobrú
nepostráda vlasy
do kroku si píska
opitá je asi...
Opitá je asi
?? sa ská£e
nevadí ºe milí
jej kdesi doma pla£e

2♠

✦?

4❧

Piecka ÄË / Piecka ÄË

♠
♠

3❧
♠

Stará doba (1990, 9.)
Ráno ²iel som do práce pomalý
a tak ako kvety spievali
a tak ako lietadla padali
a tak ako vtáci lietali
Tak ako tak fuck tak...
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♠

3❧
2♠
2♠
2❧

✦ Býk

Ráno som pochopil £o zmysel má
a £o zmysel nemá
ale ty si bolo nemá
ale ty si stále nemá
Tak ako tak fuck tak...

✦?

Piecka ÄË / Piecka ÄË
Stará doba (1990, 17.)

Piecka ÄË / Piecka ÄË

✷

Po ulici po ulici
nahá¬al ma býk
videli to v²etci ©udia
nepomohol nik...

✦ Dekadentná

Opitý psychotronik
potáca sa k stolu
a ved©a traja lozo
diskutujú spolu
Vzadu v rohu havran
píska na pí²´ale
proti nemu sedí ??
vonku pr²í stále
Dementná £a²ní£ka
rozná²a tu kávu
v nosu cítim známu vô¬u
Turan faj£í trávu
2x
Prorok Ivan chváli pána
nikto neverí mu
a z nebi uº stúpa
stúpa oblak dymu
Vzadu v rohu havran
píska na pí²´ale
proti nemu sedí ??
vonku pr²í stále
Dementná £a²ní£ka
rozná²a tu kávu
v nosu cítim známu vô¬u
Turan faj£í trávu
2x

Piecka ÄË / Piecka ÄË

✷
✸

Dementná £a²ní£ka
rozná²a tu kávu
v nosu cítim známu vô¬u
Turan faj£í trávu
2x

Live Petrºalka (1989, 8.)
Stará doba (1990, 6.)
Stará doba (1990, 13.)

Ve£er tma hnusná
tma padla na mesto
bola hustá a £ierna
£ierna ako cesto
V ten ve£er chcel som
chcel som pi´ alkohol
no v tej tme f©a²u
f©a²u nájs´ som nemohol
Ráno sa prebudím
s údivu vykríknem
du²a zalieta mi
telo je v²ak nehybné
Zaiste odumrel som
divná to okolnos´
no mne to nevadí
v²etkého mal som dos´
Mal som dos´ dos´

✦ Kaya

Predminulí týºde¬
po²li ste mi kniºky
práve som bol duchom inde
?? ²i²ky
Vzadu v rohu havran
píska na pí²´ale
proti nemu sedí ??
vonku pr²í stále

Live Petrºalka (1989, 6.)
Stará doba (1990, 1.)

Piecka ÄË / Piecka ÄË

✷

Live Petrºalka (1989, 13.)
Stará doba (1990, 11.)

Ke¤ vyfaj£ím kaya
dostanem sa do raja
2x
A tá boºská kaya
dostane ma do raja
2x
Kaya kaya ganja mutarama
kaya legalize it
legalize marihuana
legalize ganja
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✷ ❀✸ : iernym a bielym a gumeným
a kovovým a dreveným
a zeleným a £erveným

Ke¤ vyfaj£ím kaya
dostanem sa do raja
a tá boºská kaya
dostane ma do raja
2x

: V²etko má svoj koniec
kladivom...

Kaya 3x
ganja mutarama
2x

✷ ❀✸ : Zabila ho kladivom kladivom
zabila zabila kla...

I have smoked kaya now
I am ying high on the sky now
2x

✹ : iernym a bielym a kovovým
a gumeným a £erveným a zeleným
kladivom

Kaya legalize it
legalize marihuana

Zabila ho kladivom...
✷ ❀✸ ❀✹ : V²etko má svoj koniec
aj ona s ním skon£ila
ke¤ v posteli sladko zaspal
kladivom ho zabila...

✦ Kladivo

Piecka ÄË / Piecka ÄË

✷
✸
✹

✦ Mastricht

Live Petrºalka (1989, 7.)
Stará doba (1990, 7.)
Stará doba (1990, 12.)
Stará doba (1990, 15.)

Piecka ÄË / Piecka ÄË
Live Petrºalka (1989, 4.)

V²etko má svoj koniec
aj ona s ním skon£ila
ke¤ v posteli sladko zaspal
kladivom ho zabila...
✷ ❀✸ : iernym a bielym a gumeným
a kovovým a zeleným
a £erveným a dreveným

❬ ✁✹✎❪

: iernym a bielym a kovovým
a gumeným a £erveným a dreveným
a zeleným a modrým kladivom

❬✷✁✸✁✹✎❪

✹:

iernym a bielym a gumeným
dreveným kladivom

❬ ✁✷✁✸✎❪

V²etko má svoj koniec
aj ona s ním skon£ila
ke¤ v posteli sladko zaspal
kladivom ho zabila...

❬ ✁✷✁✸②❪

iernym a bielym a gumeným
a dreveným a kovovým a £erveným
kladivom

❬ ✁✷✁✸②❪

Zabila ho kladivom kladivom
❀✷ ❀✸ : zabila zabila kla
✹ : zabila zabila kla...
✷ ❀✸ : V²etko má svoj koniec
aj ona s ním skon£ila
ke¤ v posteli sladko zaspal
kladivom ho zabila...

: 2x

✹✍
✁✷✁✸✍
❬ ✁✹✎❪

V£era som bol e²te s tebou
a dnes som bez teba
pravá láska dohorieva
ako v ohni pahreba
Jarný vetrík naveje mi
kúdol ²piny do ksichtu
rátam hviezdy na plagáte
o dohodách z Maastrichtu
2x
Rastafara
V£era som bol e²te s tebou
a dnes som bez teba
pravá láska dohorieva
ako v ohni pahreba
Jarný vetrík naveje mi
kúdol ²piny do ksichtu
rátam hviezdy na plagáte
o dohodách z Maastrichtu
Rátam rátam hviezdy 2x
Raz dva tri ²tyri
pä´ ²es´ sedem osem
devä´ desa´ jedenás´ dvanás´
trinás´ ²trnás´ pätnás´ ²estnás´
sedemnás´ osemnás´ devätnás´ dvadsa´
dvadsa´ jedna

❬✷✁✸✁✹✎❪
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❬ ✁✹✎❪

❬✷✁✸✁✹✎❪
❬ ✁✹✎❪
❬ ✁✷✁✸✎❪

❬✷✁✸②❪
❬ ②❪

✦ Námorníci

❀✸ : a niekto deti plodí
: Niekto ´a miluje

Piecka ÄË / Piecka ÄË

✷ ❀✸ : Niekto drogy miluje
a niekto ich odmieta
: niekto ´a odmieta
niekto chodí po zemi
a niekto si rád zalieta

Live Petrºalka (1989, 3.)
Lodi£ka z plastu
ku dnu ku dnu klesla
gumení námorníci
odhadzujú veslá

Niekto pláva proti prúdu
a niekto pláva po prúde
niekto to chce v²etko zmeni´
iné to v²ak nebude

Gumení námorníci
tri£ká pruhované
tak tak ºe doplávali
ku okraju vane vane
2x

A moºno aj bude 4x
bude

✦ Odchádza²

2x
Gumení námorníci
a námorní£ky
sú gumení gumení
2x

Piecka ÄË / Piecka ÄË
Live Petrºalka (1989, 12.)

✦ Nirvána

Uº odchádza²
a vánok sa ti s vlasmi hrá
uº odchádza²
a vánok sa ti s vlasmi poihráva...
4x

Piecka ÄË / Piecka ÄË
Live Petrºalka (1989, 1.)

✷ Stará doba (1990, 10.)
✸ Stará doba (1990, 16.)
Niekto chodí obutý
❀✷ : a niekto chodí bosí

✸ : niekto chodí bosí
❀✸ : niekto lúku podpáli
✷ : a niekto lúku podpáli
❀✷ : a niekto lúku kosí
✸ : niekto lúku kosí

Niekto vodu vylieva

✷ ❀✸ : a niekto ju pije

: a niekto vodu pije
niekto má rád spermie
❀✷ : a niekto má rád zmije

✸ : niekto má rád zmije

Niekto pláva proti prúdu
❀✷ : a niekto pláva po prúde

✸ : niekto pláva po prúde
niekto to chce v²etko zmeni´
iné to v²ak nebude

✦ Ryba
✸✍
✁✷✍
✷✍
✁✸✍
✸✍
✁✷✍
✎
✷✁✸✎
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

✸ : niekto deti zabíja

: niekto lúky podpáli

✷ : a niekto múchy plodí

Live Petrºalka (1989, 5.)
Po£ul som rybu
vylovenú z jazera
teraz o£i otvára
a do mojich pozerá
Ryba tá ryba z jazera 2x
Jazyk na m¬a vyplazila
potom ústa zavrela
potom som si za£al láma´ hlavu
je to strúh £i makrela?
Ryba tá ryba z jazera 2x
Zmizli z nej uº v²etky kvapky
...
ako ryba na suchu
Ryba tá ryba z jazera 2x

A moºno aj bude 4x
bude
Niekto hodí kame¬om
a niekto chlebom hodí
✷ : niekto múchy zabíja

Piecka ÄË / Piecka ÄË

✎✸✍
✎✷✍
✷✁✸✎
✁✸✎

Tak tu ml£ky ml£ky sedím
od rána do ve£era
na brehu sám opustený
ja ryba z jazera
Ryba tá ryba z jazera 2x
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✷✎
✷✁✸✍
✍
✎
✷✁✸✎

✦ Sen

✦ Triptych II

Piecka ÄË / Piecka ÄË

Piecka ÄË / Piecka ÄË

Live Petrºalka (1989, 2.)

✷ Stará doba (1990, 8.)
✸ Stará doba (1990, 14.)

✷ Stará doba (1990, 3.)

Takúto noc nemám rád
taká sa mi nepá£i
ke¤ mi nejaký divný sen
hlavu k zemi pritla£í

V£era pán boh pri²iel
z neba ??
stále sa tu e²te
stále niekde popletá

Zase sa mi snívalo
ºe som v noci kradol
potom lietal vysoko
potom na zem padol

Vôbec sa mu nechce
vráti´ naspä´ do neba
ºe vraj svätí sa tam
bijú o chleba

Live Petrºalka (1989, 10.)

✷ : Zase sa mi snívalo
ºe ma niekto kopal
ani boles´ nemám rád
rad²ej som to schoval

❬ ✁✸②❪

❀✸ : Zase sa mi snívalo

✷②
✷✎
✁✸✎
✁✸②

...
✷ : asto mávam taký sen
£asto sa to stáva
najmä ke¤ mi v p©úcach prúdi
konope a tráva
Takúto noc nemám rád
taká sa mi nepá£i
ke¤ mi nejaký divný sen
hlavu k zemi pritla£í
asto mávam taký sen
£asto sa to stáva
najmä ke¤ mi v p©úcach prúdi
konope a tráva

✦ Stratená láska

Piecka ÄË / Piecka ÄË
Live Petrºalka (1989, 9.)

✷ Stará doba (1990, 2.)
V£era ve£er zmizla mi
z izby na²a láska
zostala tam po nej len
na mojom £ele vráska
Zrazu sa len vyparila
ticho ticho odi²la
ani tvár si nezakryla
uº nikdy viac nepri²la

Uº z toho aj krívam
neviem chodi´ rovno
tak len smutne smutne kri£ím
stálo to za hovno
Za hovno 3x
stálo to za hovno...

3x

✦ Triptych III
Piecka ÄË / Piecka ÄË
Live Petrºalka (1989, 11.)

✷ Stará doba (1990, 4.)
Dvojhlavý orol
k oblohe sa vzná²al
tak som ho zastrelil
zlaté vajcia zná²al
Dlhonohá srnka
po £istinke beºí
tak som ju zastrelil
teraz v mláke leºí

Na námestí ktosi hlásal
ºe vraj Boh je láska
tak som ho zastrelil
nevydá ani hláska
: ...

✷ : A kaºdý má ma rád
?? jablko hru²ku
v²etci o mne dobre vedia
ºe mám neomylnú pu²ku

✷ : 3x

: Dvojhlavý orol
k oblohe sa vzná²al
tak som ho zastrelil
zlaté vajcia zná²al
Dlhonohá srnka
po £istinke beºí
tak som ju zastrelil
teraz v mláke leºí
Na námestí ktosi hlásal
ºe vraj Boh je láska
tak som ho zastrelil
nevydá ani hláska
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✷✎
✎
②
②
❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

A kaºdý má ma rád

❬✷✎❪

✷ : 2x

❬ ✎❪

Poker GH

v²etko má² £ierne
len na £o pozerá²
jedine to ´a môºe zachráni´
je tu je tam Astaroth
V²etko £o v sebe má²
£ierny odtie¬ má
£ierne o£i £ierna tvár
£ierna du²a
v²etko £o len má²
v²etko farbu má
je tu je tam Astaroth

18 písní

Absolútno
(Poker GH / Poker GH)
ierny
(Poker GH / Poker GH)

♠

Gumy
(Poker GH / Poker GH)

2 ❧

Jeden £ierny sen
£ierna prázdna tma
v²etko £o v sebe má
kaºdý z nás je tma
pretoºe je tu
pretoºe je tam
je tu je tam Astaroth

In²trumentálka
(Poker GH / -)

♠

Joºko
(Poker GH / Poker GH)

♠

Lú£enie
(Poker GH / -)

♠

Na ©avom brehu
(Poker GH / Poker GH)

♠

Nápisy
(Poker GH / Poker GH)

♠

Ove£ky
(Poker GH / Poker GH)

♠

Patetický typ
(Poker GH / Poker GH)

♠

Pivo
(Poker GH / Poker GH)

♠

Poltergeist
(Poker GH / Poker GH)

2 ❧

Poker GH / Poker GH

Requiem
(Poker GH / Poker GH)

♠

✷ Absolutno (1990, 15.)

Satanský dáº¤
(Poker GH / Poker GH)

2 ❧

Sochy
(Poker GH / Poker GH)

♠

Sparno
(Poker GH / Poker GH)

2 ♠

Strany
(Poker GH / Poker GH)

♠

Úvod
(Poker GH / Poker GH)

♠

✦ ierny
Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 4.)
Dneska má² £ierny de¬
£ierny sen prepána

ierny de¬ 3x
dnes má²
£ierny pes s oh¬om v o£iach
k tebe prichádza
jedine to ´a môºe zachráni´
je tu je tam Astaroth
V²etko £o v sebe má²
£ierny odtie¬ má
a oddnes prichádza
£ierna tvár a
£ierny si i ty £ierny si aj ty
je tu je tam Astaroth

✦ Gumy
Absolutno (1990, 2.)

Ranní tisk
mn¥ tak stisk
sotva jsem popad dech
za£ala válka
Ty slzy mi p°ekáºely
kdyº jsem jel vlakem
od své ºeny
: Budu se samopalem

✷ : ... se samopalem

prodírat lesním porostem
vlá£et se bahnem
zametat velitelské místnosti
P·jdu na nádraºí
dát svoji k·ºi
pro drahou vlast
a to je slast
Nebudu ??
byli to herci
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✷✍
✍

co mi narvali do hlavy

v²etci svorne zbijú

Pochodem
£elem vzad
£elem vp°ed...

Váhavý Joºko
vo©by pred dverami
musí² zvoli´
£lenov na²ej strany
2x

Gumy...

✦ In²trumentálka

Na²ej strany...
Joºko býva
na kraji mesta
kadia© vedie cesta
do centra mesta

Poker GH / -

Absolutno (1990, 12.)
(instrumentální)

Hovoria o ¬om
ºe zbláznil sa do£ista
odmietol voli´
je z neho anarchista

✦ Joºko

Poker GH / Poker GH

✦ Lú£enie

Absolutno (1990, 5.)

Poker GH / -

Ej a koho budete voli´ pani suseda? Ej neviem,
synak, neviem.
Joºko býva na kraji mesta
kadia© vedie do centra cesta
jedného d¬a vybral sa do mesta
ve¤ rovno tam vedie tá pra²ná cesta

Absolutno (1990, 19.)
(instrumentální)

✦ Na ©avom brehu

Uº je Joºo na námestí
tisol sa tam do davu
sácajú ho pohadzujú
pôjde² Joºo voli´ na²u stranu
Váhavý Joºko
vo©by pred dverami
musí² zvoli´
£lenov na²ej strany
2x
Iná£ tvoj smola
bude z teba absolútna nula
absolútna nula
Joºo podpisuje
rôzne petície
nevie vlastne
komu o £o ide
Chce sa vráti´ do dom£eku
na kraji mesta
kadia© vedie
do centra cesta
Ale uº je
v predvolebnom boji
kaºdý ho presvied£a
on sa v²etkých bojí
Strany sa o jeho
hlas bijú
a nakoniec Joºa

Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 7.)

Sedím na ©avom brehu Váhu
a je mi fajn
Na ©avom brehu Váhu
sedím si a je mi fajn
blbý svet pozerám
a ka²lem ka²lem na¬
Spievam £ierne noty
s £erveným znamením
za mosty nezájdem
na druhý breh nechodím
Som na ©avom brehu
a je mi je mi fajn
4x
som na ©avom brehu
Som na ©avom brehu
a je mi je mi fajn
je mi fajn
na ©avom brehu sám
Sedím na ©avom konári Váhu
a je mi fajn
mohlo by mi by´ aj lep²ie
ale je mi fajn
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✦ Nápisy
Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 14.)
V na²om meste
máme taký zvyk
ºe na múry nastriekame
pohlavný styk

Povedala Rómeo
ak chce² so mnou ºi´
musí najprv VPN
tvoje city preveri´
Pre pre preveri´ preveri´
OF OF OF OF a VPN VPN
KS KS ove£ky ove£ky
na pa²u na²u va²u aj moju
VPN KS ove£ky ove£ky ove£ky
hate you...

Jedného d¬a ve£er
umelec sa oprie
ke¤ dostriekal koso²tvorec
príslu²ník ho chytil

✦ Patetický typ

udová ©udová ©udová tvorivos´
niekto sa raduje
druhému to je na zlos´
2x

Absolutno (1990, 6.)

V na²om meste
máme taký zvyk
dostriekaný ??
Máme nastriekané sprejom
kapely so slávnym menom
Poker GH Alpeno
CH.V.M. mox
udová ©udová ©udová tvorivos´
niekto sa raduje
druhému je na zlos´
2x

✦ Ove£ky
Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 8.)
eniem ove£ky na pa²u
a pôjdem opá£i´ susedu na²u

Poker GH / Poker GH

Sedí si a pozerá sa
na dno pohára
len tak £o uvidí
ke¤ slnko zo zory sa vynára
Len tak pozerá sa
£o chce vidie´ nevidí
druhých ©udí ohovára
sám sa cíti bezchybný
Patetický typ 4x
ktorý nemá chýb
Sedí si a pozerá sa
£o kde uvidí
ohovára prihovára
zahovára nahovára
evraj kaºdá ºena mu dá
£o v²etko v sebe len má
lebo on je taký chlap
lebo on je jednoducho
Patetický typ 4x
atletický typ

✦ Pivo

Ja chovám ove£ky
ona má kozy
ob£as ju traktorom
do mesta vozím
Mravne je £istá
nebola v Strane
jak príde z roboty
hne¤ sko£í do vane
eni´ sa chce
no mne ...
asi pre moju pestrú
minulos´ nedala
Povedala Rómeo
ak chce² so mnou ºi´
musí najprv OF
tvoje city preveri´

Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 13.)

Pivo pivo pivo mám stra²ne rád
pivo je môj kamarát
Ke¤ si jedno pivo dám
hne¤ sa lep²ie lep²ie mám
2x
Pivo pivo pivo pivo pivo
pivo jedno chladené a k tomu rum
a trocha zábavy
pivo mám stra²ne rád
lebo má ve©a kalórií
Pivo...
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✦ Poltergeist

✦ Requiem

Poker GH / Poker GH

Poker GH / Poker GH

Absolutno (1990, 11.)

Absolutno (1990, 16.)

✷ Absolutno (1990, 17.)

: Kúpil som si dom a s tým domom ducha v
¬om. Ten duch sa volá lomoziaci duch, polterge❬✷②❪
ist.
Obchádza ma hrôza
obchádza ma strach
2x
: a niekde ktosi v¯zgol dverami

✷ : a ktosi kdesi v¯zgol dverami

Obchádza ma hrôza
obchádza ma strach
2x
: Obchádza ma hrôza
obchádza ma strach
2x
a kdosi na mn¥ ve tm¥ ²áh

✷ : Pre£o som to video kupoval

✷✍
✍
❬ ✎❪

❬✷✎❪

✷ : ?? obchádza ma

Spievame requiem
za uplynulé doby
za nenávis´
za zlobu v srdci
pätolíza£stvo a zradu
za v²etko zlo
£o nás u£ili
za v²etkú zlobu
£o nám dali do s¯dc
za v²etkú nenávis´
a zúfalstvo
tých £o preºili
Máme holý ruce

❬ ✎❪

pre£o som len prachy na¬ho zhá¬al
mohol som sa rad²ej pozera´
na na²e krásne seriály
v televízii o majorovi Zemanovi
bolo by mi teraz lep²ie
: A na£o som si to video kupoval
£o som s ním mal len za úmysli
baterky zhá¬al cez hranice pa²oval
aby som videl tie hrozné výmysli
teraz na m¬a lezie z obrazovky
stra²ný duch a stra²ná prí²era

Spievame requiem 2x
za tých £o boli
£o sú a budú
stále ºi´

❬✷✎❪

Vaºení soudruzi, rozejd¥te se, ob£ané, tak rozejd¥te se sakra, jinak budeme museti pouºít
v²echny ústavní prost°edky, které vám dává
Ústava. Odcházejte sm¥r pracovník· smer pracovník· STB, ano tak tímto sm¥rem, £ervené
baretky jsou dneska v mód¥, tak se jich nebojte,
jo a ty obu²ky, no to se jich bojte, vºdy´ jste si
je sami zaplatili.
Requiem aeternam 2x
??
Máme holý ruce

❬ ✎❪

Haló? Tady t¥pán. Ano? No. Coºe? No, soudruzi, víte co máte d¥lat.

z videa stra²ná prí²era
vyliezla mi z obrazovky
lomozí mi po byte
: Pre£o som to video len zhá¬al
mohol som sa pozera´ na televíziu
na na²e krásne seriály
a nemal by som strach
a moje o£i by sa nebáli
a teraz tu je ??
je to on stra²ný poltergeist
poltergeist 3x

✷ : Teraz na m¬a chodí strach
ja sa bojím aj uº sra´
boºe môj
poltergeist 3x

✦ Satanský dáº¤
Poker GH / Poker GH

❬✷✎❪

Absolutno (1990, 10.)

✷ Absolutno (1990, 21.)
Nastali daºde
zabrá¬te vraºde
to£í sa ego
na veky vekov

❬ ✎❪

Satanský dáº¤ 3x
Rozleptaná koºa
??
pozerám hore
na stra²né skóre
Satanský dáº¤ 3x
dáº¤ 3x
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✷ : Ten kto ho splodil

❬ ②❪

na seba zhodil
dych oh¬a a síry
há dve es ó ²tyri

Ó lásko má² holubi£í povahu 2x
kálí² v²em sochám na hlavu
2x

Dos´ bolo re£í
to ma presved£í
ºe chceli nie£im
stopnú´ ten pre£in
Satanský dáº¤ 3x

✷ : dáº¤ 3x

Asi lidi staví si pomníky
ne jako p°ipomínku
ale proto aby zapomn¥li

②

I já te¤ stojím na pomníku
a dívám se velmi vzmuºile
prob·h kde propadl jsem h°íchu
kdyº p°ilétá² mi nad hlavu

✦ Sparno

: Ten kto ho splodil
na seba zhodil
dych oh¬a a síry
há dve es ó ²tyri
Satanský dáº¤ 3x
dáº¤ 3x

✦ Sochy
Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 22.)
Jsem jen kus zbyte£nosti
nosí moje kosti
a taky kousek toho
co chce kaºdá ºena
Vzájemné nev¥domosti
schází se protiklady
a bez vá²n¥
mají se stra²n¥ rádi
Opití svojí vzájemností
t¥²í se aº jednou
zas po probd¥lý noci
ºivot nebude mít ºádnej kaz

Poker GH / Poker GH

❬✷②❪

Absolutno (1990, 9.)

✷ Absolutno (1990, 20.)
Stra²ne ale stra²ne horko
teplo sparno dusno
po £ele steká kvapka za kvapkou
Po £ele mi steká
na £ele mi steká
kvapka za kvapkou
2x
Je to pot hrozný pot
Je sparno je dusno 4x
je tu sparno 12x
Je sparno privolajme dáº¤
zachránime robotníkov
choré deti partizánov
choré ºeny
je tu sparno
privolajme privolajme dáº¤
je tu sparno 4x

✦ Strany

Jsem jen kus zbyte£nosti
vystavené jim na odiv
bez lásky a bez ctnosti
cht¥l bych s tebou ºít

Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 3.)

Ó lásko má² holubi£í povahu 2x
kálí² v²em sochám na hlavu
2x

Kolko je hodin?
desa´ dvadsa´ dva

Lidi si stav¥j památníky
aby snad nezapomn¥li
na hrdiny pam¥tníky
co h°íchu neznali

Na hornom konci
na dolnom konci
zaloºíme sa stranu
zídu sa chlapi
siláci aj zdraví
a po¤me ho hlasova´ za ¬u

Co oni v¥dí o du²i hrdiny
o lásce která m¥ní
která m¥ní hrdiny na zlosyny
A nikdo nedo£te se o slavných
který maj se ctít
pro£ vlastn¥ museli tak ºít

Na prvom sneme
kolá£ si zjeme
na druhom sneme
dáme si aj pivo
Na tre´om sneme
zas sa naºerieme
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na ²tvrtom sneme
ostalo len na pivo
Kúpim si vo©by
stereo aj dolby
stanem sa kuri£om
Zahodil som kopyto
na²iel som si koryto
podkúrim voli£om
Pod©a verejného prieskumu
pri²li sme na to
ºe jedine na²a strana
jediná je tá správna
ºe jedine ona nás
dokáºe vyvies´ z totality
jedine ona jediná je správna

ekání
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Kole£ka
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Mámení
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Mastný pupky
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Pivní zvonce
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Ukrutná láska
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

✦?

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£

... pochodujú
veselo si pospevujú

Odnikud nikam (1988, 3.)
Chomá£ vlas·
spálil se celý
kone£ky prst·
také uho°ely

A heslo na²ej strany
£o je tvoje
to je moje
£o je moje
to je moje
a do toho ´a ni£

V plynové masce
stojí tu kaºdý
?? na skle
pojede navºdy

✦ Úvod

Poker GH / Poker GH
Absolutno (1990, 1.)

Priatelia, zi²li sme sa tu spolo£ne, aby sme si
vypo£uli nieko©ko skladieb, ktoré vám teraz zahráme. Budú náro£né, sotva niektorú z nich pochopíte. Nemajú melódiu, chýba rytmus a £asto
ani nevieme, £o hráme. elám vám príjemnú a
ni£ím neru²enú dobrú noc.
ujte £a £a £a
£ujte sa sa sa
£ujte £o
£ujte sa teraz stane

Jediná cesta
co tady zbyla
vede jen do hrobu
ta tady zbyla
jen ta tady zbyla

✦?

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 4.)

Zas budem £ekat
t°eba na smrt
budem zas kecat
jak je to naprd

Poker GH vám
Poker za£ne hra´
Poker za£ne a uº neprestane

Stojíme neº zazní zvonec
stojíme neº bude konec
ni£íme se nic uº nezbývá
ni£íme se a mozek zahnívá

Pro slepi£í kvo£

Opilost na koni
a je krásn¥
snad uº vyhodí²
jak je to ²patné

12 písní
? (4x)
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Apokalypsa
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Bigbít
(Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£)

♠

Stojíme neº zazní zvonec
stojíme neº bude konec
ni£íme se nic uº nezbývá
ni£íme se a mozek zahnívá
Zas budem £ekat
t°eba na smrt
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budem zas kecat
jak je to naprd
Stojíme neº zazní zvonec
stojíme neº bude konec
ni£íme se nic uº nezbývá
ni£íme se a mozek zahnívá

✦?

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 5.)

padá² i ty...
Nebe je za m°íºemi
??
bolest je ortel
nahého t¥la
Kolem se svíjí
lidská apokalypsa
v hlav¥ se svíjí
lidská apokalypsa
Padají ºivoty
padají vlády
padají mosty
padá² i ty...

Po°ád chodím mezi lidi
co d¥lají ºe nevidí
4x

✦ Bigbít

✦?

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 8.)

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 6.)

Na na²e nám¥stí
p°ijely koloto£e
jestli se nespletu
tak budu bre£et
Stojím za plotem
a ²kemrám o prachy
koloto£ je mým snem
tak pro£ ne
Za £ty°i koruny
zvedám se k mrak·m
bezmezn¥ podléhám
zoufalým zázrak·m 2x
2x
2x

✦ Apokalypsa
Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 9.)
iju bez sebe
uº jsem dávno mrtvý
t°u se o tebe
jsi stejn¥ chladný
Padáme z boku n¥£eho
do krvavého prázdna
leºím na chladné zemi
b·h se ztratil jako my
Padají ºivoty
padají vlády
padají mosty

Za £ernou oponou
obli£ej v masce
milenci padnou
sbírají v lásce
??
podpadky duní
n¥kdo se t°epe
doteky studí
Lidi se bojí
lidi se lí£í
lidi se cht¥jí
lidi se ni£í
Kam jdeme
k £emu a na£
hledáme sebe
copak je za£
Lidi se bojí
lidi se lí£í
lidi se cht¥jí
lidi se ni£í
??
podpadky duní
n¥kdo se t°epe
doteky studí
Lidi se bojí
lidi se lí£í
lidi se cht¥jí
lidi se ni£í
Kam jdeme
k £emu a na£
hledáme sebe
jsi srá£
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✦ Mámení

✦ ekání

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£

Odnikud nikam (1988, 1.)

Odnikud nikam (1988, 11.)
Kdy dá² znamení
ºe se jednou v²echno spraví
polyká² sv¥domí
ºe se jednou nezalkne²
P°emý²lí² o n¥£em
o £em nemá² ani zdání
co si s tebou hraje
kde je tvoje vlastní leº
V hlav¥ se ti svíjí
podivné divné p°edstavy
ale ty se p°esto
tvá°í² jakoby nic

ivot nám je²t¥ hodn¥ dluºí
mastná prsa v rukou drºí
nohy hledaj oporu
závora jede nahoru
a volná brána £u£í
...
Válíme se po zemi
podléháme mámení
otev°i mi moji du²i
nem·ºem být k sob¥ hlu²í
kdyº jsme náhle sp°ízn¥ní
...

✦ Mastný pupky

Neví² o nikom
kdo by to zastavil
cítí² v hlav¥ stále
stále v¥t²í hic
Nemluví² s n¥kterými lidmi p°íli² rád
?? trouchniv¥ní
ale dnes má² v hlav¥ divný divný tlak
který ti zp·sobí zasmrad¥ní

✦ Kole£ka

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 2.)

Kole£ka malé
to£í se stále
podívej se na nebe
hv¥zdy svítí pro tebe
Lidi se jen pitvo°í
nadávaj ti mago°i
kdo se sm¥je neví £emu
dostane se do problému
Na v²echno jsou anály
v²ude smrdí kanály
jenom dojíst pa²tiku
?? berem v rejst°íku

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 10.)
Kolik dní co tu padá
??
bude tu jednou padat
a my budem hnít
Aº tu v²ude budou pupky
ale v¥t²inou budou hnít
druzí budou mastit pupky
to se budou mít
Po zim¥ p°ijde jaro
v²echno se zas zelená
n¥kdo k°i£í co se stalo
copak tohle znamená
?? zas musí vstávat
jedinec co nesmí být
Neºli z vý²ky padat
na hromad¥ budem hnít
2x
2x

✦ Pivní zvonce

Tady m·ºe² bydlet
a tady m·ºe² spát
a my ti pak °eknem
kdy se m·ºe² smát
Kole£ka malé
to£í se stále
2x
Moc se nesm¥j vesele
máme je i pro tebe

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£
Odnikud nikam (1988, 7.)

Vyjdu ven
v²echno je pomalu
není to sen
po°ád znovu znovu
Za mrtvých pohled·
plouºí se kolem st¥n
dál uº ºít nesvedu
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smích je m·j velký sen

lov¥k bije £lov¥ka
(Karel ·cha / Karel ·cha)

Za mrtvých rozhovor·
£ekání na konec

Hipi hipi
(Karel ·cha / Karel ·cha)

za pár ²patných korun
posmrtný pivní zvonec

Hloupej Honza
(Karel ·cha / Karel ·cha)

Já chci ven
chci pat°it k t¥lu

Holub
(Karel ·cha / Karel ·cha)

já chci ven
já nechci padat dol·

Chci sly²et rock
(Karel ·cha / Karel ·cha)

2x
2x
Já chci ven

Jsi v tom
(Karel ·cha / Karel ·cha)
Mechanické piáno
(Karel ·cha / Karel ·cha)

chci pat°it k t¥lu
já chci ven
já nechci padat dol·

Milá Sally
(Karel ·cha / Karel ·cha)

2x

Necho¤ dom·

✦ Ukrutná láska

(Karel ·cha / Karel ·cha)
Rádio
(Karel ·cha / Karel ·cha)

Pro slepi£í kvo£ / Pro slepi£í kvo£

ekla mi máma
(Karel ·cha / Karel ·cha)

Odnikud nikam (1988, 12.)
P·jdem se milovat

Starý pán
(Karel ·cha / Karel ·cha)

mezi mrtvé a padlé
a budem bre£et

Ta ale byla
(Karel ·cha / Karel ·cha)

2x
Protoºe to v²e

Tahle holka jede po prachách
(Karel ·cha / Karel ·cha)

je ukrutná láska
2x

Tána
(Karel ·cha / Karel ·cha)

P·jdem se milovat
mezi mrtvé a padlé

Telefon
(Karel ·cha / Karel ·cha)

a po£nem na hrobech
2x

Tygr
(Karel ·cha / Karel ·cha)

Protoºe to v²e
je ukrutná láska

Vendelín
(Karel ·cha / Karel ·cha)

2x

Vojáci
(Karel ·cha / Karel ·cha)

P·jdem se poznat

Ratataplán

mezi mrtvé a padlé
neº za£nou bre£et
Protoºe to v²e

10 písní

je ukrutná láska
2x

Rádio
21 písní

Lidé bd¥te!
(Ratataplán / Ratataplán)
Poloºili legitimaci
(Ratataplán / Ratataplán)
Pravda stalinská
(Ratataplán / Ratataplán)

Boºena

Práv¥ jsem se vrátil z Hradu

(Karel ·cha / Karel ·cha)
Bramborák

(Ratataplán / Ratataplán)
Rozkvetlý den
(Ratataplán / Ratataplán)

(Karel ·cha / Karel ·cha)
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Rudá zá°e nad Kladnem
(Ratataplán / Ratataplán)

asto t¥ kopnou 2x
n¥kdy t¥ nakopnou

Sjazdová
(Ratataplán / Ratataplán)

Nakopnou t¥ kopnou t¥
kopnou t¥ nakopnou t¥...

Veniec stato£ným
(Ratataplán / Ratataplán)

: V²ichni
£um¥j £u£ej
£u£ej £um¥j...

Vzpomínám si na ty doby
(Ratataplán / Ratataplán)

Rozmazané d¥ti

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti
Live D°íte£ (1988, 3.)

✷ Mexiko family (1991, 3.)

12 písní

D¥v£ata tan£í
a chlapci dupou
: v²ichni si hrají

asto
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ❧

D¥tství
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ❧

Hejna sejra
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ♠

Jak jsem jí sjel paty
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ❧

Jaro
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ❧

Kdyº °eºe pila
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ♠

Jen jedno h°i²t¥
: okolo beton
✷ : a chlapci dupou
plastické kyblíky
: barevné kolo 2x
✷ : barevné kolo

Nahota a echy
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ❧

: D¥v£ata tan£í 3x
a chlapci po nich dupou

N¥kdo je malý
(Rozmazané d¥ti / -)

2 ♠

Ponorka
(Rozmazané d¥ti / -)

2 ♠

Western
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ♠

Závody zahrádká°·
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ❧

Z·sta¬ d°ev¥nej
(Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti)

2 ❧

✷ : jen jedno h°i²t¥
: ??

✷ : okolo beton

2x

✷ : D¥v£ata tan£í
a chlapci dupou
Plastické kyblíky
barevné kolo
2x
D¥v£ata tan£í
Kávové pun£ochá£e
: barevný ko²ile

✷ : copy jak vrtule

kdo dál v nich dopluje
kdo dál v nich doská£e
: 2x

✦ asto

✷ : Kávové pun£ochá£e
copy jak vrtule
kdo dál v nich doská£e
kdo dál v nich dopluje

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti
Live D°íte£ (1988, 5.)

✷ Mexiko family (1991, 5.)

asto...

✷②

✦ D¥tství

ádnej z nás
(Ratataplán / Ratataplán)

asto t¥ kopnou 2x
n¥kdy t¥ nakopnou
: 3x
✷ : 2x

❬ ②❪

✷✎
✎

Kávové pun£ochá£e
kdo dál v nich doská£e

❬ ②❪
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✷✎
✎
✷✎
✎
②
✷✎
✎
✷✍
✍
❬✷✎❪
❬ ✎❪
❬ ②❪

❬ ②❪
✷✎
✎
✷②
❬ ②❪

✦ Hejna sejra

: chlupatý nohy...

✷ : První hnusný nohy shnilý nohy

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti
Live D°íte£ (1988, 7.)

✦ Kdyº °eºe pila

Jeden ºral
a druhej m¥l hlad
kdyº v²ichni ºrali
vo ºrádlo se prali
2x

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti
Live D°íte£ (1988, 4.)

✷ Mexiko family (1991, 4.)

Plný mísy plný stoly
jste naºraný uº jste plný
plný mísy plný stoly
ne²et°ete na d¥tech

N¥kdy je t¥ºké vyznávat lásku 2x
Pila...

Hejna sejra...
2x

✦ Nahota a echy

✦ Jak jsem jí sjel paty

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti

Live D°íte£ (1988, 11.)

✷ Mexiko family (1991, 12.)

Live D°íte£ (1988, 12.)
✷ Mexiko family (1991, 11.)

Do baráku ke m¥ mlátí
?? holí
normální £loví£ek
£erný popelavý

Nahodila nohu p°es nohu
vidíte tu potvoru
?? auto v ní stála
²pinavá kára
2x

Normální £loví£ek
oble£ený nebo nahý
2x

Ta má nohy...

?? auto v ní stála
: ²pinavá kára

✷ : ²pinavá kára...
: 3x

❬✷②❪

✷✍
✍
✷②

2x

❬✷✎❪

✷ : Nahodila nohu p°es nohu

❬ ✎❪

vidíte tu potvoru
?? auto v ní stála
²pinavá kára
2x

✦ Jaro

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti
Live D°íte£ (1988, 10.)

✷ Mexiko family (1991, 10.)
První holí nohy...
první k°ivý nohy...

❬ ②❪

první k°ivý nohy hnusný nohy
první holí nohy holí nohy
chlupatý nohy...

✷ Mexiko family (1991, 7.)

: Nahodila nohu p°es nohu
vidíte tu potvoru

✷②

Mahulena bezbarvá
prý ºe na to není
mlad²í b¥ºí na pa°bu
star²í doma sedí
V ned¥lních ²atech
b¥há m¥stem v noci
nemá kam
Jenom ºlutá v¥trovka
svítí jako ºárovka
2x
A v²ichni mladí
jsou ve dvaceti sta°í
: 2x
✷ : 4x
Nahota...
Tohle bosí
s tebou kosí
sukni a kecky
V²echno dol·
potom necky
já vezmu si v²ecky
2x
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✷✎
✎

✦ N¥kdo je malý

✦ Z·sta¬ d°ev¥nej

Rozmazané d¥ti / -

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti
Live D°íte£ (1988, 8.)

Live D°íte£ (1988, 1.)

✷ Mexiko family (1991, 1.)

✷ Mexiko family (1991, 8.)

... (svahil²tina)

Prázdnej ranec
kde mu je konec
na západ
2x

✦ Ponorka

: D°ev¥ný hovna
a v kapse je ²moula
sta°ena
d°ev¥ný sra£ky
sta°eny ka£ky
sta°ena

Rozmazané d¥ti / Live D°íte£ (1988, 2.)

✷ Mexiko family (1991, 2.)
... (svahil²tina)

✷ : D°ev¥ný sra£ky
a sta°eny ka£ky
na export
d°ev¥ný hovna
a v kapse je ²moula
sta°ena

✦ Western

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti
Live D°íte£ (1988, 6.)

✷ Mexiko family (1991, 6.)

D°ev¥ný sra£ky
a sta°eny ka£ky
na export
: d°ev¥ný sra£ky

Jsme na chat¥ ??
mám v part¥ ²erifa
vznikla tady nová osada

✷ : d°ev¥ný hovna

: a na ocet starky

✷ : a v kapse je ²moula

Western umírá
vznikla nová osada
jsme tu v²ichni jako za mlada

: na východ

✷ : sta°ena

Jsme na chat¥ ??
mám v part¥ ²erifa
vznikla tady nová osada

✷✎
✎
✷✎
✎
✷✎
✎

STP
17 písní

Western umírá
vznikla nová osada
jsme tu v²ichni jako za mlada

A´ jdou
(Petr Stanko / Petr Stanko)

Western...

Bál v sokolovn¥
(Petr Stanko / Petr Stanko)

✦ Závody zahrádká°·

Balada o p¥ti brat°ích
(Petr Stanko / Petr Stanko)

Rozmazané d¥ti / Rozmazané d¥ti

Ha£a£a
(Petr Stanko / Petr Stanko)

Live D°íte£ (1988, 9.)
✷ Mexiko family (1991, 9.)

✷ : plot...

❬ ✎❪

Západ na západ...
východní d°evák
2x

Western umírá
bude z toho sv¥tová
bude z toho t°etí sv¥tová

Sil...
Sázil...
Ryl...

❬✷✎❪

②

Hej ty
(Petr Stanko / Petr Stanko)

♠

Moºná jednou
(Petr Stanko / Petr Stanko)

♠

Podivnej mejdan
(Petr Stanko / Petr Stanko)
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Pro£ ty jsi taková smutná
(Petr Stanko / Petr Stanko)

♠

P°ed diskotékou
(Petr Stanko / Petr Stanko)

♠

Tak uº b¥º dom
(Petr Stanko / Petr Stanko)

♠

Tak vstávej
(Petr Stanko / Petr Stanko)
Tv·j pád
(Petr Stanko / Petr Stanko)

♠

U výkladu
(Petr Stanko / Petr Stanko)

♠

V²echno OK
(Petr Stanko / Petr Stanko)

2 ♠

Vypadá² star²í
(Petr Stanko / Petr Stanko)

2 ♠

Zapom¥li na ni
(Petr Stanko / Petr Stanko)
Zpívej s náma
(Petr Stanko / Petr Stanko)

✦ Hej ty
Petr Stanko / Petr Stanko
Soubor tradi£ního popu (1986, 4.)
Hej ty
co se takhle dívá²
po£kej já p·jdu kousek s tebou
hej ty
ned¥lej ºe zívá²
uvidí² jak nám to p·jde ve dvou
A tak spolu p·jdem dál
n¥kde ta cesta za£íná
aspo¬ kousek cesty jít
uvidí² ºe se ti bude chtít
Ví² to líp
tak pro£ to nechce² p°ijmout
násilí tomu se m·ºe² vyhnout
vºdy´ uº to p°eci ví²
tak pro£ se tomu brání²
ví² nechce² sama být
Hej ty co zas tak stojí²
vypadá² jako kdyº se mn¥ bojí²
hej ty uº jen málo zbývá
no tak pro£ se neusmívá²
Nemá² toho snad uº dost
celej den t¥ ubíjí
°íká² tomu osam¥lost
tak cht¥j ty zdi se rozbíjí
Ví² to líp
tak pro£ to nechce² p°ijmout
násilí tomu se m·ºe² vyhnout
vºdy´ uº to p°eci ví²

tak pro£ se tomu brání²
ví² nechce² sama být
Hej ty...
Ví² to líp
tak pro£ to nechce² p°ijmout
násilí tomu se m·ºe² vyhnout
vºdy´ uº to p°eci ví²
tak pro£ se tomu brání²
ví² nechce² sama být
ty to ví²...

✦ Moºná jednou
Petr Stanko / Petr Stanko
Soubor tradi£ního popu (1986, 2.)
V£era se mi zdál sen povím vám
byl jsem v jednom m¥st¥ samotný
v²ude spousta lidí tak krásných
já byl mezi nima taky tak £istý
Moºná jednou se to zas vrátí
moºná jednou
zatím
V£era mi rozbili hubu na chodníku
p°ed mým domem ani nevím pro£
nelíbilo se jim ºe sem jinej
marn¥ bych °val o pomoc
Moºná jednou se to zas vrátí
moºná jednou
zatím
Tak m¥ nechte na pokoji
vºdy´ já od vás nechci v·bec nic
dejte mn¥ klid já chci spát
ve spánku chci umírat
Moºná jednou 4x
Moºná jednou se to zas vrátí
moºná jednou
zatím

✦ Pro£ ty jsi taková smutná
Petr Stanko / Petr Stanko
Soubor tradi£ního popu (1986, 1.)
Pro£ jsi taková smutná
vºdycky kdyº to s tebou d¥lám
má² zav°ený o£i
a já z toho nic nemám
Asi t¥ po²lu jinam
no tak hol£i£ko v¥° mi
nechci s tebou vlastn¥ uº nic mít
rad²i uº b¥º
pudu ti otev°ít
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✦ Tak uº b¥º dom

Moºná ºe zejtra t¥ potkám
uº zase s n¥kým jiným
bude² mít stejn¥ zvadlý o£i
myslí² snad ºe o tom nevím
Uº sem t¥ dávno prokouk
co na m¥ zas tak civí²
chce² mi snad dokonce dát vybrat
tak co mi je²t¥ poví²
Pro£ jsi taková smutná
vºdycky kdyº to s tebou d¥lám
má² zav°ený o£i
a já z toho nic nemám
Asi t¥ po²lu jinam
no tak hol£i£ko v¥° mi
nechci s tebou vlastn¥ uº nic mít
rad²i uº b¥º
pudu ti otev°ít

✦ P°ed diskotékou

Petr Stanko / Petr Stanko
Soubor tradi£ního popu (1986, 6.)

Uº zase stojí
v tom samým pr·jezdu
vyhaslý o£i dávno uº nev¥dí
co si cht¥li °íct
na n¥co £ekají
Ztrácí smích
volá poj¤te tan£it
vºdy´ to tak cejtí
ekají uº dlouho
a po°ád v·bec nic
p°icházej dal²í
je jich tu po°ád víc
v²ichni mají stejn¥ vyhaslý tvá°e
P°estali hledat
cht¥jí jenom ºít
Ztrácí smích
volá táhn¥te pry£
vºdy´ to tak cejtí
Uº zase stojí
v tom samým pr·jezdu
vyhaslý o£i dávno uº nev¥dí
co si cht¥li °íct
na n¥co £ekají

Petr Stanko / Petr Stanko
Soubor tradi£ního popu (1986, 9.)

Jsi jen malá ho£i£ka
sama to ví² líp
po°ád doma zav°ená
hledá² ten sv·j klid
Myslí² snad ºe jsi nádherná
zkus si vzpomenout
jsi prej jiná neº ostatní
tak nech se rozepnout
Tak uº b¥º dom
£eká t¥ tam máma
tak uº b¥º dom
vºdy´ o tom ví²
Tak uº b¥º dom
hlavn¥ dej si bacha
tak uº b¥º dom
a´ se nezkazí²
Uº mi totiº nevadí
ºe na m¥ nemá² £as
nep°ijdu ani pozejt°í
a´ t¥ veme ¤as
Tak uº b¥º dom
£eká t¥ tam máma
tak uº b¥º dom
vºdy´ o tom ví²
Tak uº b¥º dom
hlavn¥ dej si bacha
tak uº b¥º dom
a´ se nezkazí²
Jsi jen malá ho£i£ka
hledá² ten sv·j klid
s t¥ma svejma známejma
a bude² ho mít
Tak uº b¥º dom
£eká t¥ tam máma
tak uº b¥º dom
vºdy´ o tom ví²
Tak uº b¥º dom
hlavn¥ dej si bacha
tak uº b¥º dom
a´ se nezkazí²

✦ Tv·j pád

Ztrácí smích
volá poj¤te tan£it
vºdy´ to tak cejtí
Ztrácí smích
volá poj¤te tan£it

Petr Stanko / Petr Stanko
Soubor tradi£ního popu (1986, 5.)
Má² to spo£ítaný nedoufá²
myslí² ºe si za to m·ºe² sám
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aº se na tom most¥ rozhoupá²
bude² to mít uº jenom kousek dol·
Nemá² na to abys tady byl
te¤ uº to má² jednodu²²í
ví² p°esn¥ co chce²
nebude² se uº muset
nikoho o nic prosit
tam uº neusly²í² leº
Dívá se na tebe n¥jakej chlap
chvíli kouká a pak rad²i odchází
je stejnej jako v²ichni
za kterejma si p°i²el
Usm¥vaví blahosklonní cínoví vojá£ci
hrál jsi s nima prapodivnou hru
vyhrál ten kdo t¥ nejvíc p°ehlíºel
kde není ºivot
není ani zájem
na tvá° z cínu neud¥lá² dojem
Uº léta stojí² na tom most¥
nikdo se nep°i²el zeptat pro£
v²echno to vypadá tak prost¥
a k propadli²ti uº jen krok
Aº bude² padat
moºná ti hlavou proletí
ºe se to muselo stát
tvoje poslední nad¥je
ºe v²echno vy°e²í
tv·j pád

ale pomoct
Byla vºdycky na v²echno sama
a te¤ tu leºí
n¥kdy bejvá zima
po t¥le z rána
jí uº st¥ºí
2x
Uº jsem ji nevid¥l pár dní
a kdo mi poradí
kam ²la zas hledat ²t¥stí
m¥la modrou bundu na zip
boty bílý
tak kdybyste ji n¥kdo vid¥l
°ekn¥te jí

✦ V²echno OK

Petr Stanko / Petr Stanko

✷

Hudba 85 (1984 - 1986, 26.)
Soubor tradi£ního popu (1986, 14.)

el jsem jednou nocí sám
cestou bez cíle a tmou
dneska neví² ani kam má² jít
neví² kde si sednout
Z okna koukat uº t¥ nebaví
toho hnusu tam má² dost
mysli² ºe to ta noc napraví
necítí² tu bezradnost

✦ U výkladu

Tenhleten tah nikdy neskon£í
uº jsem unavenej
p°ece sta£ilo by zak°i£et si jen stop
a je v²echno ok...

Soubor tradi£ního popu (1986, 7.)

V koskovaných botách ve fraku
lidi vyk°iknou
m¥l by sis uº koupit kravatu
zkus k nim zapadnout

Petr Stanko / Petr Stanko

Tu holku jsem vid¥l
stála u výkladu
byla jasná jako vºdycky touhle dobou
lidé se po ní ohlíºeli
snad m¥li i srandu
aº ji zas ve£er n¥kde najdou
kdo se jí bude ptát
kdo ji pochopí
Byla vºdycky na v²echno sama
a te¤ tu leºí
n¥kdy bejvá zima
po t¥le z rána
jí uº st¥ºí
Doma prej nebylo k vydrºení
lep²í je bejt po°ád pry£
ale kdyº hledá² cestu
musí² najít klí£
nebyla první kdo to takhle zkusil
a kdo z vás ji cht¥l pochopit
neº se jí ºivot zhnusil
odsoudit je hrozn¥ snadný

Tenhleten tah nikdy neskon£í
uº jsem unavenej
p°ece sta£ilo by zak°i£et si jen stop
a je v²echno ok...
Ví² ºe tenhleten tah nikdy neskon£í
i kdyº si unavenej
ví² ºe uº to nejde zak°i£et si jen stop
a je v²echno ok...
Necítí² uº chodidla
ví² jen ºe musí² dál
zkus se jen na chvíli zastavit
z·stane² na eku stát...
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✦ Vypadá² star²í

✦ Baby boogie

Hudba 85 (1984 - 1986, 27.)
Soubor tradi£ního popu (1986, 3.)

Kapitán Pejsek (1989, 3.)

Petr Stanko / Petr Stanko

✷

Robert Neb°enský / Robert Neb°enský

Poslechni si te¤ka honem rád
tuhle na²í písni£ku dobrou
ve v²ech tóninách ji bude² znát
pocit bude² mít ºe ji zná² dlouho

Vypadá² star²í
ve m¥st¥ má² uº známý
t¥ºko se sná²í²
tebe tu nemaj rádi
uº jenom doufá²
ºe v²echno rychle skon£í

My t¥ tu písni£ku nau£íme
tak to tak taky ¬ák musí² brát
ºe se ti nelíbí ti nejíme
bude² ji mít rád
7x

Prej se jen moc ptá²
stejn¥ nic nevnímá²
vypadá² jak zví°e
jak to vlastn¥ myslí²
du²i ztracenou v dí°e
vím uº kam mí°í²
chce² se rvát

✦ Hmyz

Robert Neb°enský / Robert Neb°enský

Jde² na mejdá£
a co ti vlastn¥ zbejvá
n¥jak £as zabít
dé²´ s kaluºí se slejvá
zkou²í² to p°epít
antabus nezabírá

Kapitán Pejsek (1989, 2.)
Hmyz
to je ta nejlep²í kapela
a p°itom zná jenom kladívka
hmyz...

Prej se jen moc ptá²
stejn¥ nic nevnímá²
vypadá² jak zví°e
jak to vlastn¥ myslí²
du²i ztracenou v dí°e
vím uº kam mí°í²
chce² se rvát

Hmyz
to je ta poslední vla²tovka
ned¥lá z v¥cí drama
nakrmí se bez bolesti sama
Hmyz
jde i nadívat
ale kapela
zná jenom kladívka
?? ze d°eva

Uº se zas áká²
nem·ºe² nic jen zdechnout
po st¥nách £márá²
sprejem to zkou²í² p°etnout
co komu má² dát
co v²ichni vlastn¥ cht¥jí

Hmyz
to je ta nejlep²í kapela
a p°itom zná jenom kladívka
hmyz...

e prej se jen moc ptá²
stejn¥ nic nevnímá²
vypadá² jak zví°e
jak to vlastn¥ myslí²
du²i ztracenou v dí°e
vím uº kam mí°í²

Hmyz
to je ta poslední vla²tovka
ned¥lá z v¥cí drama
nakrmí se bez bolesti sama
Hmyz
jde i nadívat
ale kapela
zná jenom kladiva

Vltava
4 písní

Baby boogie
(Robert Neb°enský / Robert Neb°enský)
Hmyz
(Robert Neb°enský / Robert Neb°enský)
Kapitán Pejsek
(Robert Neb°enský / Robert Neb°enský)
O£i
(Robert Neb°enský / Robert Neb°enský)

♠
♠

Hmyz
to je ta nejlep²í kapela
a p°itom zná jenom kladívka
hej hmyz

♠
♠
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✦ Kapitán Pejsek

Z kopce

Robert Neb°enský / Robert Neb°enský
Kapitán Pejsek (1989, 1.)
Dneska je kapitán Pejsek
sly²í na jméno Riga
p°eje si abys byl vesel
p°eje si abys mu tykal
Na p°ídi °ídí jelen
k zádi je oto£en zády
o£i má ze skla a z ºelé
to on t¥ tu bude bavit
Ví² tato lodi£ka
chvíli t¥ poveze
kdyº zav°e² vo£í£ka
a jenom pojede²
Ví² tato lodi£ka
chvíli t¥ poveze
kdyº zav°e² vo£í£ka
Lo¤ka se jmenuje D¥vín
je na ní kapitán Pejsek
a krom toho co se neví
p°eje si abys byl vesel
Ví² tato lodi£ka
chvíli t¥ poveze
kdyº zav°e² vo£í£ka
a jenom pojede²
3x

24 písní
1000 zp·sob·
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
4 p°ítelkyn¥
(Vojt¥ch Kup£ík / Petr Vá²a)
Blues mladého neurotika
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Bubnový zápas
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
aj byl horký, káva byla studená
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
lov¥k má po°ád n¥jakou práci
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Hodiny u klavíru
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Kde je Marie
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Kterou pí²´alku
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Magdaléna
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Maso jsi vzala a pohladila
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
Nuda
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

✦ O£i

Ono to nejde
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Robert Neb°enský / Robert Neb°enský

Plné ºaludky x velké cíle
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Kapitán Pejsek (1989, 4.)

Pohyblivé cíle
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Ona má o£i t¥ºké
o£i mokré kovadliny
modlitební kniha de²t¥
v pádu cítí dotek hlíny

Poletování
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

A ona t¥ po°ád vidí
stojí² mezi ní a nebem
odd¥lí t¥ od v²ech lidí
jako n¥mý vzorek sebe

Spole£né srdce
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Ona má ano o£i t¥ºké
o£i t¥ºké jako miny

Pomilování bez milování
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

edé matrace
(Pavel Koudelka / Petr Vá²a)
U£itel
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Ona má o£i t¥ºké
o£i mokré kovadliny
modlitební kniha de²t¥
v pádu cítí dotek hlíny

V zahrad¥ je kyprá hlína
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

A ona t¥ po°ád vidí
stojí² mezi ní a nebem
odd¥lí t¥ od v²ech lidí
jako n¥mý vzorek sebe

Zpátky / Du²e jede vlakem
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

Z kopce
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)

lutá na hn¥dé
(Petr Vá²a / Petr Vá²a)
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✦

Za co?

Antikominík

Za co? / Eduard Mazurek

13 písní

Adieu Paris (1990, 12.)

Abdomen a d v n¥m
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Antikominík
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Citrusland
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

P°ed kominíkem nev¥sta utíká
on na ní k°i£í ºe prej jí ²t¥stí dá
ona se bojí o svý ²aty bílý
ºe by je ruce chtivé sprost¥ o£ernily

Ko£koid
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Ona je antikominík
je antikominík a sly²í ?? 2x

Lidovka
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Nepudu nepudu nebo m¥ sní²

Na zlost!
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Nejen zlatá orlice
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Pocity
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Pomeran£ová jatka v Pa°íºi
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Sbírka mýt· z vlastního bytu
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Sklepróza
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Sonetát
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

Tleska£
(Za co? / Eduard Mazurek)

♠

✦

Abdomen a  d v n¥m

Za co? / Eduard Mazurek
Adieu Paris (1990, 11.)
Generál Abdomen
dob°e stál
zastavte ve£e°i
pracovní nechut¥
pojídá ??
nep°átel generál ??
?? dostal dezert
a dezertoval
motýl si sedl
na druhou kv¥tinu

Kaºdý kdo uº pochopil
ºe blbým kec·m uv¥°il
ºe nem·ºe to saze být
a hodlá lidstvo zachránit
Jé antikominík
je antikominík a sly²í ?? 2x
2x
Nepudu nepudu nebo m¥ sní²

✦

Adieu Paris (1990, 8.)
Zatím to ho°ký zdá
za chvíli nám zachutná
jenom o£i p°iv°eme
potom se zakousneme
My musíme sázet citrusový stromy
d¥ti budou zírat na citrusový plody
na v¥ky tu budou citrosová jabka
na v¥ky tu budou citrosový hody
Zatím se to ho°ký zdá
za chvíli nám zachutná
jenom o£i p°iv°eme
potom se zakousneme
a postupn¥ si zvykneme
Na citrusland 3x
3x

✦

?? dostal dezert
a dezertoval
motýl si sedl
na druhý kv¥tiná£
A poslouchal úpln¥ jinou hudbu
Abdomen a d v n¥m 4x
2x

Citrusland

Za co? / Eduard Mazurek

Ko£koid

Za co? / Eduard Mazurek
Adieu Paris (1990, 10.)

Cht¥lo by to sestrojit
ideální ko£koid
blbej je²t¥ on je
v²eci£ko nako£i£kuje
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✦

Vymysleli teorii
??
já mám pro vás novinku
jmenuje se ko£koid
Cht¥lo by to sestrojit
ideální ko£koid
blbej je²t¥ on je
v²eci£ko nako£i£kuje
Lidstvo tomu hodn¥ £asu
hodn¥ £asu zasv¥tilo
a tak se to nakonec
spole£nými silami
bezezbytku poda°ilo 2x

✦

Adieu Paris (1990, 2.)
Jdou 4x
vet°ít se mezi nás
jdou 4x
vet°ít se cht¥j
4x

✦

Pocity

Za co? / Eduard Mazurek
Adieu Paris (1990, 7.)

Lidovka

Za co? / Eduard Mazurek
Adieu Paris (1990, 9.)

Jez hodn¥ ovoce a necho¤ do práce
zav°i se do koupelny a poslouchej vlny
v zá°i ºárovky tvoje oko usíná
je t°icet stup¬· celsia
2x
Jez hodn¥ ovoce a necho¤ do práce

✦

Nejen zlatá orlice

Za co? / Eduard Mazurek

lov¥k plný rozpor·
zas nahoru zas dolu
kus smutného kus veselého
nejsi pánem nitra svého
?? na dv¥ strany
bez nápadu za svítání
k snídani jdu k ve£e°i
pravá levé nev¥°í
Ani ryba ryba ani rak
ani tak ani tak

✦

Na zlost!

Pomeran£ová jatka v Pa°íºi

Za co? / Eduard Mazurek

Za co? / Eduard Mazurek

Adieu Paris (1990, 13.)
Adieu Paris (1990, 6.)
Nevidí² kola
sly²í² ruce
pokra£uj s vlajkou revoluce
Nesly²í² sly²í²
má² tu moºnost
nevidí² vidí²
chlastej na zlost

Ty má² krve dost
já mám chu´ a n·º
bodám ?? mlaskám
ty má² krve mén¥ málo
a já plná ústa uº
...

✦

Za co? / Eduard Mazurek

Chlastej na zlost 4x
Nesly²í² vidí²
bojí² se slova
opakuj recituj
zas a znova
Nevidí² nikam
ne°íká² ??
kdyº tady nejsi
tak p°ijde druhý
Chlastej na zlost 3x
na zlost

Sbírka mýt· z vlastního bytu

Adieu Paris (1990, 5.)
Stanu se ?? vlastního bytu
ochráním sám sebe a své nejbliºsí
p°ed dob°e fungující sbírkou mýt· 2x
sbírkou mýt· 2x
O tom ºe se máme dob°e
o tom ºe láska vít¥zí
o tom ºe nebe svítí mod°e
o tom co víme °et¥zi
Stanu se oknem vlastního bytu
podívám se na sv¥t spousta lidí
recituju jenom silným tónem
sbírku mýt· 4x
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✦ Tleska£

O tom ºe se máme dob°e
o tom ºe láska vít¥zí
o tom ºe nebe svítí mod°e
o tom co víme °et¥zi
2x
O tom ºe se máme dob°e
o tom ºe láska vít¥zí
o tom ºe nebe svítí mod°e
°et¥zi
Stanu se dve°mi vlastního bytu
neznáme co dál chvilková slabost
asi cht¥ná uv¥°te mi
sbírku mýt·...

✦ Sklepróza

Za co? / Eduard Mazurek
Adieu Paris (1990, 3.)

Lítá lítá lítá Tleska£
lítá lítá sem a tam
neví neví kde by p°istál
proto lítá lítá dál
2x
Letí letí letí k nám
potká hejno hejno facek
zpátky vodletí
2x
2x

ZOO

Za co? / Eduard Mazurek
Adieu Paris (1990, 4.)
Neví kde je pravý roh levý st¥ny
nemohu se dostat za rám obrazu
vylezl bych ale ale nemám síly
nemám síly kdyº mám skleprózu
Sklepróza 8x
parybaryba...
O£i se mi potí klouby se kloubí
v²ude kolem b¥há mráz
sklepróza na m¥ o£i koulí
sklepróza mi zláme vaz
m·j vaz 3x
Sklepróza 8x
m¬au m¬au 8x
Stále chodím kolem v jednom kruhu
nejím a nespím klopítám
a kdyº vysílením do díry se svalím
p°ed skleprózou v klín¥
navºdy usínám usínám usínám
Sklepróza 8x
parybaryba...

✦ Sonetát

Za co? / Eduard Mazurek
Adieu Paris (1990, 1.)

23 písní

arod¥j
(Jan Kolá° / Jan Kalousek)

♠

Divoké víno
(Ji°í Chlumecký / Vladimír Merta)

♠

Dv¥ £erný
(Jan Kolá° / Jan Kolá°)

♠

Kani - Kanibal
(Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký)

♠

♠
Klá²ter v opatsví
(Ji°í Chlumecký, Michal enbauer / Ji°í Chlumecký)
Kn¥ºky lásky
(Jan Kolá° / Jan Kolá°)

♠

Kotle a rohy
(Ji°í Chlumecký / -)

♠

Král uº nasedá
(Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký)

♠

Království
(Jan Kolá° / Jan Kolá°)

♠

M·j syn tlustoprd
(Ji°í Chlumecký / Jaroslav Róna)

♠

Osud je m·j pán
(Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký)

♠

♠
Podzemí t°í and¥l·
(Jan Kalousek, Ji°í Chlumecký / Jan Kalousek)
Proroctví
(Jan Kolá°, Ji°í Chlumecký / Jan Kolá°)

♠

Lásko mám t¥ rád
za co 2x
kriminál 2x
za co 3x

Prsten
(Jan Kolá° / Jan Kolá°)

♠

Radost
(Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký)

♠

Hej 4x

Svatební píse¬
(Jan Kolá° / Jan Kolá°)

Hej 4x
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Tribunál
(Ji°í Chlumecký / Jaroslav Róna)

♠

Tvá°í se vlídn¥
(Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký)

♠

Uº se blíºí £as sluh·
(Ji°í Chlumecký / Jan Kalousek)

♠

♠

ZOO goes west
(Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký)
Zpov¥¤
♠
(Jan Kalousek, Jan Kolá°, Ji°í Chlumecký /
Jan Kalousek)

✦ arod¥j
Jan Kolá° / Jan Kalousek
as sluh· (1991, 6.)
Se stejnou hlavou v ní my²lenky divný
vám jsem k smíchu mám být propu²t¥n
doteky lidí závod bílých plá²´·
°eknou ti v dobrým se² vylé£en
V povadlých o£ích lék ten mu dám
pro£ du²i dal jsi ¤áblu
schovat se p°ed branou dál uº nemusí²
nocí se brodí² k ránu

Ji°í Chlumecký / Vladimír Merta
ZOO goes west (1993, 9.)

V krvi ºár
♠
(Jan Kolá°, Ji°í Chlumecký / Jan Kolá°, Ji°í
Chlumecký)
V¥zení
(Jan Kolá° / Ji°í D¥de£ek)

✦ Divoké víno

Divoké víno a náp¥vy dudáky
závratné údery do bubn·
verbí°· opilých
mládenci a pár mincí zacinká
cikánka zpívá kastan¥ty zní
Za tabák dýmku a víno co opíjí
mládenec ví ºe se oºení se smrtkou
opilá píse¬ je £í²e co nemá dno
pí²´aly tu a kastan¥ty zní
Války pádí za okny nev¥stinc·
dívky svádí dýkou si pou²t¥t ºilou
víno ráno krvácí do pohár·
rány pálí na záp¥stí milou
Sám mládenec spí na prahu ráje
hledá dívku sn·
jako náp¥v písn¥ mé
te¤ sám tu umírá
tak sám
2x
Díky tání v té chvíli dík·vzdání
místo v ráji má kaºdý z nás
svítí svíce víno krvácí
stíny válek kvítí v ráji
zvadlý obrázek v písku spánek umírá
dýkou krájí zlatý obrázek vítr dálek
stíny válek pálí do dlaní
víno ráno vyprchá

To jenom tvoje rty
do £erné noci °vou £aruji
est nocí rukou zamíchá² karty
jen svoji silou byl jsi propu²t¥n
pro£ se zas vrací²
tam kde v bludném kruhu
vyhrává tvoje zlo nad bohem
To jenom tvoje rty
do £erné noci °vou £aruji
kon£í hra na karty
svou barvou vyk°iknou £aruji
est nocí rukou rukou barevnou h·kou
obléká² pár svých rukavic
£erný klobouk tv·j co v kout¥ stál
je blíº stín·m kterých ses bál
To jenom tvoje rty
do £erné noci °vou £aruji
kon£í hra na karty
svou barvou vyk°iknou £aruji
6x

✦ Dv¥ £erný
Jan Kolá° / Jan Kolá°
ZOO goes west (1993, 6.)
Dv¥ £erný stejný karty mám
a boha se ptám
pro£ d¥ti svý ²patn¥ vychovává
pro£ nep°eje nám
hloup¥ se ptám
a ra£i zavírám krám
Dv¥ £erný krásný ºenský znám
a boha se ptám
pro£ d¥ti svý ²patn¥ vychovává
pro£ nep°eje nám
se dv¥ma se znám
jen s jednou z·stávám sám
Dva £erný krásný muºský znám
a boha se ptám
pro£ d¥ti svý tak ²patn¥ vychovává
pro£ nep°eje nám
s tím jedním jsem rád
ten druhej chlastá jako Dán
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✦

Smí² ºárlit smí²
i pálit smí² pravdu znát
ve víru nocí vínem se dávit
ve dne v stínu spát
Dv¥ £erný stejný holky znám
a boha se ptám
pro£ d¥ti svý tak ²patn¥ vychovává
pro£ nep°eje nám
S tou jednou jsem rád
s tou druhou chodím zase spát
2x
Smí² ºárlit smí²
i pálit smí² pravdu znát
ve víru nocí vínem se dávit
ve dne v stínu spát
Kdyº láska pálí
t¥l ná°ky jsou si blíº
tak odporná aº k plá£i
kdyº nic jen doufat smí²...
Dv¥ krásný holky znám

✦

Kani - Kanibal

Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký
as sluh· (1991, 5.)

Kanibal hroby vymetá slídí
po ºrádle kany kany se pídí
chce zase ºrát
Kani kani kanibal má hlad
bude lidi£ky ºrát...

as sluh· (1991, 4.)
ád mnich·
?? má²
které tv·j vnit°ní chrám
do ticha zvon zaznívá
Podle zvuk· to nebude dál
neºli as tisíc mil
a náhle celý ospalý
sly²ím rybá°ské pí²´aly
Orchestr mnich· bílá r·ºe
starý klá²ter v opatství
obli£ej strachy celý bílý
poslouchá² ticho my²lenek
Tvoje ml£ení m¥ní ºivot
bílým me£em zm¥ní² p°ání
tvoje ml£ení m¥ní ºivot
v temné modlitb¥ eunuch·
2x
ád mnich·
?? má²
které tv·j vnit°ní chrám
do ticha zvon zaznívá
Podle zvuk· to nebude dál
neºli as tisíc mil
a náhle celý ospalí
sly²ím rybá°ské pí²´ali

✦

Já v²ak doma naloºeno
a doma lidi£ky s houbi£kama
já sly²ím klapi klapi klap jak se ºene
a´ si v²ak nemyslí ºe m¥ zná
Kanibal hroby vymetá slídí
po ºrádle kany kany se pídí
chce zase ºrát
Kani kani kanibal má hlad
bude lidi£ky ºrát...
Úto£í na m¥ se svou ºenou
sekeru mete m¥ nabrou²enou
mává s ní seky seky sek rozezlen¥
a´ si v²ak nemyslí ºe m¥ zná
Kanibal hroby vymetá slídí
po ºrádle kany kany se pídí
chce zase ºrát
Kani kani kanibal má hlad
bude lidi£ky ºrát...
2x

Klá²ter v opatsví

Ji°í Chlumecký, Michal enbauer / Ji°í Chlumecký

Kn¥ºky lásky

Jan Kolá° / Jan Kolá°
ZOO goes west (1993, 8.)
Dlouhý jsou stíny zdí
chci jít kde vá²n¥ m¥ nepodvedou
kde dívky se ke stol·m naklání
a sv·dnou noºkou nás do tance zvou
S kn¥ºkou lásky £as trávit
S kn¥ºkou lásky chci být
svým t¥lem chci vábit
sv·dnou p°edstavou být
Uº se nám pánové scházejí
a dámy sv·dnatý do bary zvou
uº penízky cinkají a ºiv·tky dmou
kdyº táhnou svatyní za potravou
Kn¥ºky lásky jsou s námi
kn¥ºky lásky nás zvou
svým t¥lem jsou dámy
kn¥ºky lásky tu jsou
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Domine judicavit...

2x

Uº se nám pánové scházejí
a dámy sv·dnatý do bary zvou
uº penízky cinkaj ºiv·tky dmou
kdyº táhnou svatyní za potravou

Král uº nasedá
k boji p¥sti zvedá
do boje král uº nasedá
hledí si zavírá

Domine judicavit...

Král uº nasedá
tvá° jak maska bledá
do boje král uº nasedá

✦ Kotle a rohy

✦ Království

Ji°í Chlumecký / -

Jan Kolá° / Jan Kolá°

as sluh· (1991, 9.)
(instrumentální)

✦ Král uº nasedá

Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký
as sluh· (1991, 10.)

V dáli sly²ím bubny kde jsou?
v dáli sly²ím bubny h°ímat
muºi na zádech je nesou
stra²ný pr·vod uº se blíºí
Král uº nasedá
k nebi p¥sti zvedá
do boje král uº nasedá
hledí si zavírá
Král uº nasedá
tvá° jak maska bledá
do boje král uº nasedá
ostruhy zatíná
Sly²ím bu£et i m¥sta skv¥lá
vidím na slunci ºe svítí
cítím jak jsou navon¥ná
rybá° naklání se k sítím

ZOO goes west (1993, 3.)
Víc stiskni ruku v¥ci pochopí²
sám v tichu kápí postává²
s v¥trem obchodník se prochází² dál
hlas· sv¥ta v klidu naslouchá²
chór z k·ru zaznívá
Chrám
v²ichni do sv¥tla vychází
je to království tvé
te¤ se otvírá
tv·j chrám
hudba za£íná znít
jedno království mít
n¥kde v oblacích
ít není t°eba bát se setm¥ní
svou víru v trávu hledá²
lidská stéble zima obepíná
a sly²í² slova dávných proroctví
víc vnímá² pravdu svou
Chrám
v²ichni do sv¥tla vychází
je to království tvé
te¤ se otvírá
tv·j chrám
hudba za£íná znít
jedno království mít
n¥kde v oblacích...

V dáli sly²ím bubny kde jsou?
v dáli sly²ím bubny h°ímat
muºi na zádech je nesou
stra²ný pr·vod uº se blíºí

✦ M·j syn tlustoprd

Král uº nasedá
k nebi p¥sti zvedá
do boje král uº nasedá
hledí si zavírá

ZOO goes west (1993, 11.)

Král uº nasedá
tvá° jak maska bledá
do boje král uº nasedá
ostruhy zatíná
Ohn¥ zapálili
m¥sta vyho°ely
lidé utíkali
nemohli dál nemohli zpátky

Ji°í Chlumecký / Jaroslav Róna

Moc jsem jed 4x
M·j syn tlustoprd
nabalil si holku
ona nosí dobrou
dobrou mouku
M·j syn tlustoprd
nabalil si holku
nosí kufry na nádraºí
a má ráda polku
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M·j syná£ek mlsá cizí kupru kupru
?? leºí leºí v akváriu
Má² °ídký vousy a vlhkou dla¬
vytla£il do zem¥ ¤uzny
jakej se² tlustoprd
Moc jsem jed
to bylo je²t¥ za války
moc jsem jed
2x
Kde má² ºenu hnízdilku
va°í n¥co v kuchyni
bude to dobré jedlé jídlo 4x
Má² °ídký vousy a vlhkou dla¬
vytla£il do zem¥ ¤uzny
jakej se² tlustoprd

a kdyby ¤ábel
cht¥l za and¥la víc
pak by and¥l cht¥l
v pekle ºít
Pak i z hr·z chudoby a zkáz
mohlo být blaho
blaho a klid
pak i and¥l
cht¥l ¤áblem být
a ¤ábel by cht¥l
cht¥l v nebi ºít
Zas vítá m¥ kostlivec m·j
do ??
a chrám· m¥ má zas vést
kdyº sly²ím rachotit p·lnoc
a ponocný lká
a ¤ábel m¥ ºene
do hrobu spát

Moc jsem jed
to bylo je²t¥ za války
moc jsem jed 2x
to bylo je²t¥ za války

✦ Podzemí t°í and¥l·

Jan Kalousek, Ji°í Chlumecký / Jan Kalousek

Kde má² ºenu hnízdilku
va°í n¥co v kuchyni
bude to dobré jedlé jídlo 4x
Moc jsem jed
jedlé jídlo
moc jsem jed
to bylo je²t¥ za války
2x

✦ Osud je m·j pán
Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký
as sluh· (1991, 11.)
Zas vítá m¥ zahrada mrtvých
mám stále k nebi lítat
a v chrámu hrát
p°es °eku musím
osud je m·j pán
neopou²t¥t víru
abych mohl v hrob¥ spát
Kostlivec m¥ £eká
aby m¥ do chrámu vez
on kostmi m¥chy ²lape
a já své prosby lkám
uº sly²ím rachotit p·lnoc
a ¤ábel ºene m¥ zp¥t
rad²i v plísni leºet
neº ºal mi hrát
Chci spát 2x
Naro¤ se jak ºid
pak jak k°es´an chtít ºít
být poh°ben jako otec
proto m·j hrom má málo klid

as sluh· (1991, 3.)
Klaním se mrak·m
a prázdnota m¥ svírá
neúnavné o£i
musí dál a dál
K síním se blíºí
na obzoru Jordán
touºím po slunci
a musím pravdu znát
Spát jenom chvíli
a závratí se zmítám
spát jenom chvíli
a boh·m ob¥´ dám
Vítá m¥ chlebem a solí
v podzemí t°í and¥l·
Co vítr ²eptá
jak hv¥zdy voní
p°evozník £eká
já bloudím ozv¥nou
Vítá m¥ chlebem a solí
v podzemí t°í and¥l·
voní to vínem a hanbou
a ty uº ví² kam má² se dát
Jenom chvíli
a závratí se zmítám
spát jenom chvíli
a boh·m ob¥´ dát
spát jenom chvíli
a boh·m ob¥´ dát
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✦ Proroctví

✦ Radost

as sluh· (1991, 7.)

ZOO goes west (1993, 2.)

Jan Kolá°, Ji°í Chlumecký / Jan Kolá°

Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký

Zemí tu ukovali mráz ??
kdyº chý²e spálí
v hospodách se bude krást
a chlast v²em mozky zmámí

Láhve vína rej cizích t¥l
to bývalo moji zálibou
l·za t¥ch co vídali v mé
tvá°i sv·j soud

I hudba bude spát
pro£ smát se zpívat
smrt je víc neº v nás

Krásné h°íchy dávných let
co nám v srdci z·stává
prázdné stíny ºár i let
a tvá° nevinná

V noci se bude² bát
kdyº v sázku dává²
ºivoty svých rytí°·
a²k·v král a ²a²ek král
ti dva te¤ v hr·ze schvátí
kdyº ten co jim vládu vzal
se k nám a ne sám vrátí
Pozná² co je to h·l
kdyº armády neznámých
sebere² chléb a s·l
V noci se bude² bát
kdyº v sázku dává²
ºivoty svých rytí°·

✦ Prsten

Jan Kolá° / Jan Kolá°
ZOO goes west (1993, 4.)

V zahradách krutých ²elem
vid¥l zá°
od zem¥ stra²ný ºár
v nebi ²elem
zjevil se temný bál
M·j den 2x
pov¥stí zazní hlas
je prsten jeden
b·h sly²í nás
mám jeho jen
m·j ºivot má
v tento den
Prsten je v nás
jak pálí spaluje hráz
jenom to zlý temno prázdný
z·stává v nás
temný je pán v temné kápi
sv¥tem ²í°í se svár
drobný lid lásku nám vrátí
najde ztracený ráj

Známe tvá°e rej cizích t¥l
a vá²e¬ mít na rukou
vlídn¥ ºít zpívat a pít
mít víru svou
Láhve vína v·n¥ padlých ºen
se stávají mojim zákonem
v louce skrýt svoje tajemství
mám v·li svou
Krásné h°íchy dávných let
co nám v srdci z·stává
prázdné stíny ºár i let
a tvá° nevinná
Sám padnout tvá° poselství
co nám vnutil bílý rum
za slunou tam co byl d°ív
básník·v ráj
Bývalo svátostí
kdyº nás nikdo nehodil k ºrádlu lv·m
v písku spát místo dík
s blázny bojovat
Krásné h°íchy dávných let
co nám v srdci z·stává
prázdné stíny ºár i let
a tvá° nevinná
Láhve vína v·n¥ padlých ºen
a vá²e¬ mít na rukou
vlídn¥ ºít zpívat a pít
mít víru svou
Krásné h°íchy dávných let
co nám v srdci z·stává
prázdné stíny ºár i let
a tvá° nevinná
2x
...

2x
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✦ Tribunál

Ji°í Chlumecký / Jaroslav Róna

Tvá°í se vlídn¥ chce ºít 2x
sám proti v²em
utíká dál sám

✦ Uº se blíºí £as sluh·

as sluh· (1991, 1.)
Podává se ve£e°e
v²e je mastné a nové
cpeme se jak sloni
máme hlad jak lvové
jíme pe£ené klokany
v kyselém nálevu
zelené skokany
Podává se ve£e°e
cpeme se jak sloni
£ertova rodina po va²í pravici
po levici rohatí ²lechtici
ádám ¤ábla o sluºbu
musí splnit mou tuºbu
u£itelku zem¥pisu
gymnastiky krasopisu
Zadávit ropuchu
co u£í d¥ti psát
slova zvrácená jako sekyra
a magistrát
A´ je zadávena vlkodlakem
a polita hydrolakem
2x
My jsme v²ichni
v tajném tribunále
4x

✦ Tvá°í se vlídn¥

Ji°í Chlumecký / Ji°í Chlumecký
ZOO goes west (1993, 10.)

Tvá°í se vlídn¥ chce ºít 2x
a nemá kam jít
s kým a kam
Tvá°í se vlídn¥ chce ºít 2x
sám proti v²em
utíká dál sám
Mít svou tvá°
chtít si ºít sám
mít svou tvá° jako stín
poslední poselství
p°ed va²í bolestí
zabít a dál si hledat sv·j poslední kout
bílý stín
mám zabít nebo být sám
sám nevím co je souzený
Tvá°í se vlídn¥ chce ºít 2x
a nemá kam jít
s kým a kam

Ji°í Chlumecký / Jan Kalousek
as sluh· (1991, 2.)

Ostrov nádherný záliv vír·
poklad v jeskyni temnot
ukrývá tam svojí sí´
krví upír· skrápí
svou cestu si hlídá
V¥£né vábení doteky sítí
blesky probíhaj tepnou
stébla chytá se vzývá múzy
hloupý co v¥°il jednou
svou hlavu te¤ sklání
A nemá sílu lhát
Uº jí podléhá²
ztratil jsi v²echno cos m¥l
a te¤ má² mundúr z pruh·
kdyº se vysvléká²
sv·dná jak p·lno£ní had
uº se blíºí £as sluh·
Vítr pílí my²lenka létá
komu nepravost vytknout
o£i pálí z babího léta
hloupý co v¥°il jednou
svou hlavu te¤ sklání
A nemá sílu lhát
Uº jí podléhá²
ztratil jsi v²echno cos m¥l
a te¤ má² mundúr z pruh·
kdyº se vysvléká²
sv·dná jak p·lno£ní had
uº se blíºí £as sluh·
2x
Uº se blíºí £as
je to v tob¥ v nás

✦ V krvi ºár

Jan Kolá°, Ji°í Chlumecký / Jan Kolá°, Ji°í
Chlumecký
ZOO goes west (1993, 5.)

Zamykej asi tady jsou
utíkej neº t¥ seberou
svým smíchem
rozumem t¥chto pochopí²
£í snahou je ti dát
dát do krve spadlý ºár
dát do krve tvé ten ºár
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Zamykej asi tady jsou
podivné stíny ponesou
tým spánkem
za chvíli zase rozhýbá
tvou krví svatý ºár
Temné nebe sbírá ve mn¥ místo tebe
ºádá svou pevné nebe ºádný ºár
já do krve spadlý ºár
jak do krve tvé ten ºár
Dát do krve zvadlý ºár
dát do krve tvé
dát do krve zvadlý ºár
dát co tv·j rozum chce znát
dát do krve zvadlý ºár
dát do krve své ten ºár

✦ V¥zení

Jan Kolá° / Ji°í D¥de£ek
ZOO goes west (1993, 7.)

Zas jede n¥kdo do kytek
anebo do lapáku
je sly²et jekot sanitek
anebo esenbák·
to co bylo není 2x

karty si t¥ najdou
Dívá² se na oltá°
a já naslouchám
zní tóny katedrál
rouhám se dál
Zastav plá£ povídej
trýze¬ tvá m¥ svádí
zpov¥¤ mou ve hv¥zdách
ºár nocí pálí
Dívá² se na oltá°
a já naslouchám
zní tóny katedrál
rouhám se dál
Já chci znát d·vod
co vyrazil tv·j dech
kdo tvým o£ím ºíze¬ p°ál
nemusí² se skrývat
za pr·st°elnou ze¤
karty si t¥ najdou
Dívá² se na oltá°
a já naslouchám
zní tóny katedrál
rouhám se dál
3x

A proniká to do hospod
do loºnic do sklepení
zabliká modrej stroboskop
a to co bylo není
to co bylo není 2x
Snaºim se tvá°it nevinn¥
a nevid¥t to drama
ve kterym vo nás rozumn¥
zápasí z ol²anama
to co bylo není 2x
Sám asi brzo po ní jdu
na£ prchat p°ed osudem
bu¤ totiº n¥co provedu
anebo um°u studem
to co bylo není 2x

✦ Zpov¥¤
Jan Kalousek, Jan Kolá°, Ji°í Chlumecký /
Jan Kalousek
as sluh· (1991, 8.)
V²echno co dal ti plá£
ºár nocí pálí
Já chci znát d·vod
co vyrazil tv·j dech
kdo tvým o£ím ºíze¬ p°ál
nemusí² se skrývat
za pr·st°elnou ze¤
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Kapely a nahrávky

A 64
Démophobia
Diturvit
Dybbuk
Energie G
Extip
F.P.B.
Flastr
Franta mast
Hluchý telefon
Igelit
IQ 60
Ke£up
Klec
Novodur
Oi Oi Hubert Machán¥
Paradox
Paragraf 202
Plexis
Problém 5
Product of Jozzin and Caine company a synové
PVC
Spray
Super panic orchestra
Tlak
V noci
V3S
Visací zámek
Zastávka Mile£
Zóna A

A 64

1983 - 1984

▲❧❝
♠♠❝
✦

Live
Czech! Till now you were alone
Demo
Hrubý punkový hláska

Praha
1984
1984
1984
1987

Live

Live | 1984

Nahráno: live 1984.
Marcel Pr·cha  voc
Radek im·nek  g
Antonín Hlávka  bg
Martin Klapper  sax
Jan Limburský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Já nemám ²ajn
Indulona
Stepping stones
Líný jsme
Holka hn¥dooká
Doktor CSC
Pepík
Dovolená
Sebevrazi
Instrumental
Dost
Fucking USA
Sonic Reducer
Evakuace
T°i sta p¥t a ²edesát
Chaos

✦

2:02
1:36
2:25
1:18
1:50
1:17
1:18
1:20
2:05
1:17
2:10
2:55
2:16
2:15
1:44
4:07

31:55

Marcel Pr·cha  voc
Radek im·nek  g
Antonín Hlávka  bg
Martin Klapper  sax
Jan Limburský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

✦

Hrubý punkový hláska

Vydáno:
(*MC) - Ukrutnost Tapes, 1987.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czech! Till now you were alone

Já nemám ²ajn
Evakuace
Dovolená
Sebevrazi
Holka hn¥dooká
Líný jsme

2:03
2:31
1:26
2:11
2:07
1:32

11:50

Démophobia

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.

✦

1:14
1:19
2:08
1:21
2:15
3:07
1:56
1:30
0:59
1:22
2:31
1:24
1:21
2:02
2:25
2:19

29:13

Demo, kompilace | 1987

Album, kompilace | 1984

9. Já nemám ²ajn

Chaos
Doktor CSC
Dost
Dovolená
Evakuace
Fucking USA
Holka hn¥dooká
Indulona
Instrumental
Instrumental
Já nemám ²ajn
Líný jsme
Pepík
Sebevrazi
Sonic Reducer
Stepping stones

2:01

2:01

♠♠

1981 - *
1. demo pana Démy
Démosnímky

✦

Plze¬
1981
1988

1. demo pana Démy

Demo | 1981

Nahráno: 1981.
Petr kabrada  g, voc

Demo

Demo | 1984

Nahráno: 1984. Praha, zku²ebna. Písn¥
(4,5,7,11,12,14) vy²ly na kompilaci Hrubý punkový hláska. P·vodní po°adí písní není známo,
zde °azeno dle abecedy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Tak tu píse¬ blázn·m hraj
Jede pán na koni
Jednou byl krásný den
Jak jsi krásná
Rány prudce dopadaji
Hej mistr £í²ník
Ho°í

3:35
1:55
2:06
2:19
2:56
2:45
2:43

8.
9.
10.
11.
12.
13.

iºlikovej
Rý²a
Nemám auta rád
Máma nadává
O²klivá holka
Vexlák

14.
15.
16.
17.
18.

Vemte si p°íklad z R
Londýn
Nemám rád lidi jako jsi ty
Marjánka
Outro

✦

1:07
2:57
3:10
2:37
2:10
2:39
2:38
2:47
1:40
3:15
1:35

44:54

Dybbuk
1983 - 1988

❧❝ Czech! Till now you were alone
1984
1984 - 1986 / 2005
❧❝ Hudba 85
1986
☛ Live 85 Volume 1
▲ Live
?
▲ Live
?
☛ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 1987
❧ Petr a Jan
1987
❧ Ale £ert to vem
1991
✦

Démosnímky

Nahráno: 1988.
Petr kabrada  g, voc
?
Ztracená zem
?
Hleda£i poklad·
Mé království
?
?
?
?
?
?
Pro£?
?

Diturvit

1984 -1989, 2009 - *

▲

Live Nitra

✦

Czech! Till now you were alone

Album, kompilace | 1984

Demo | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2:05
2:33
0:52
2:19
2:13
2:09
1:40
1:03
1:58
3:14
4:31
1:32
3:14

29:23

Nitra

1985

Live Nitra

Nahráno: 1981 - 1984.
Vydáno:
(LP) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
(MC) - Old Europa Café, 1984. V SFR distribuováno v roce 1990.
14. Kilgore Trout

✦

Hudba 85

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
5.
6.
7.

Ale £ert to vem
Dopis
Sen

✦

Nahráno: live 1985. Nitra.

2:51
1:20
2:23

6:34

Live 85 Volume 1

Bootleg | 1986

Tony  g, voc
Stinky  g, voc
Ri£i  bg
Emilio  ds
?
My
?
A preca sa to£í
?
?

1:39

1:39

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

Live | 1985

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praha

2:59
2:05
2:25
7:09
2:33
3:57

21:08

Nahráno: live 1985.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1986. Vydáno pod ozna£ením kapely Plyn / Dybbuk.
Kate°ina Nejepsová  sax, , voc
Pavla Slabá  g, voc
Eva Trnková  g
Marie Míková  bg, p, voc
Hana epová  ds, voc
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Paní I
Paní II
Kámo²
Dopis
Plame¬ák ze ZOO
Sen
Tygr
Kaºdý má svou pravdu
Ale £ert to vem
Kilgore Trout
Radujme se a bu¤me ²´astní
Mouchy
Krvavé koleno
Kolo
Na M·stku
Poletíme
Paní III

1:19
1:47
1:43
1:07
3:06
2:10
1:32
2:34
2:32
1:47
3:40
2:06
3:54
4:42
1:33
3:36
2:04

41:12

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live ?.
Kate°ina Nejepsová  sax, , voc
Pavla Slabá  g, voc
Marie Míková  bg, p, voc
Hana epová  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kámo²
Podivná kucha°ka
Revizor
Paní I
Paní II
A je²t¥ ke v²emu
Dopis
Plame¬ák ze ZOO
Smrt
Sen
Kilgore Trout
Mouchy
Radujme se a bu¤me ²´astní
Kaºdý má svou pravdu
Tygr
Na konci ulice
Kolo
Kroky
Ale £ert to vem

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live ?.
Kate°ina Nejepsová  sax, , voc
Pavla Slabá  g, voc
Eva Trnková  g
Marie Míková  bg, p, voc
Hana epová  ds, voc

1:56
2:10
2:33
1:25
1:58
3:50
1:28
3:07
2:05
2:29
1:50
2:05
4:00
2:34
1:26
1:51
3:44
2:05
2:05

44:41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Podivná kucha°ka
Kámo²
Paní I
Paní II
Paní III
Dopis
Smrt
A je²t¥ ke v²emu
Revizor
Plame¬ák ze ZOO
Sen
Panenství
Kaºdý má svou pravdu
Kilgore Trout
Ale £ert to vem
Mouchy
Jahody
Tygr
Radujme se a bu¤me ²´astní
Vrána
Na M·stku
Ve ²kole
Kroky
Na konci ulice
Hodiny
Poletíme
Psychiatrická
Tóny
Karlín
Petr a Jan
Hadi
Kolo
Krvavé koleno
Mouchy
Petr a Jan

2:05
2:09
1:09
1:57
1:52
1:18
2:11
4:26
2:43
3:11
2:28
1:33
2:40
1:52
2:43
1:45
3:28
1:35
4:06
2:14
1:35
1:37
2:11
1:47
3:46
4:10
1:43
2:36
2:18
2:42
1:32
6:18
3:32
1:41
2:35

1:27:28

✦87 Plyn Dybbuk Panika best of / live
Bootleg | 1987
Nahráno: live 1983 - 1987.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Sen
Kilgore Trout
Kroky
Paní I
Paní II
Podivná kucha°ka
A je²t¥ ke v²emu
Dopis
Smrt
Tygr
Zabili trakantku
Páni, ty vypadá²
Vyso£any, Libe¬
Kostnatá, zkaºená
Hej, to se ned¥lá
Brixton
V hospodách budu zavírat
Tak a´

2:10
1:37
2:15
1:09
2:05
1:51
3:52
1:06
1:51
0:34
2:31
3:05
3:12
2:38
2:59
3:46
2:17
3:41

19.
20.
21.
22.
23.

Ve ²kole
Panenství
Hadi
Hrob je prázdný
Mouchy

1:20
1:11
1:01
2:06
1:29

49:46

✦ Petr a Jan
Album | 1987

Nahráno: 1987. Praha, studio Budíkov.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1987. Vydáno v rámci edice
Rock debut 1.
Kate°ina Nejepsová  sax, , voc
Pavla Slabá  g, voc
Eva Trnková  g
Marie Míková  bg, voc
Hana epová  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.

Petr a Jan
Mouchy
Ve ²kole
Panenství
Hadi

19. Poletíme

Energie G

▲▲

✦ Live Nová Víska u Chomutova

1979
1981

Nahráno: live 1979. Nová Víska u Chomutova.
Matou² Forbelský  g, voc
Michal Cingro²  bg
Ji°í Resler  ds

2:12
1:33
1:25
1:15
1:05

7:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je to v²echno hor²í
vejka£ka
Co s tím d¥lat mám
Pro£ mi ten pán nadává
Silnice
Co s tím d¥lat mám
I don't care

✦ Live

5:06
2:56
1:23
2:13
2:18
2:42
4:04

20:42

Live | 1981

Album | 1991

Nahráno: live 1981.

Nahráno: 1991. Brno, studio Audio Line.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1991.
(MC) - Punc, 1991.
(CD) - Punc, 1991.

Kry²tof Pávek  voc
David Cajthaml  g, voc
Matou² Forbelský  g
Michal Cingro²  bg
Jakub Cajthaml  ds

Kate°ina Jir£íková  sax, , voc
Pavla Slabá  g, voc
Marie Míková  bg, p, voc
Hana epová  ds, voc
Paní I
Paní II
Podivná kucha°ka
A je²t¥ ke v²emu
Tygr
Dopis
Smrt
Sen
Kilgore Trout
Paní III
Ale £ert to vem
Dybbuk
Karlín
Únor
Smutná znamení
Radujme se a bu¤me ²´astní
Tóny
Rebelka bez p°í£iny

Live Nová Víska u Chomutova
Live

Praha

Live | 1979

✦ Ale £ert to vem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1979 - 1981

3:32

39:21

1:16
1:48
1:46
2:47
1:16
1:19
1:59
2:09
1:46
1:43
2:20
2:26
1:52
2:08
2:07
3:47
1:58
1:22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je to v²echno hor²í
English song
Hol£i£ko
Pro£ mi ten pán nadává
Silnice
Nuda
I don't care

Extip

1981 - 1985, 1988 - *

♠♠
❧❧❝
♠
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Demo
Praha Live
Punk's not dead
Extip
Demo

2:20
2:42
2:25
2:06
1:12
1:10
0:59

12:54

Bratislava
1983
1989
1990
1991
1992

✦

4. Ryby
5. Nikde nikto

Demo

Demo | 1983

✦

Nahráno: 1983.
Robert Hor¬ák  g, voc
Svetozár Korbe©  g
Miroslav Miku²ka  bg
Peter Hurtig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Som
Alkohol
Pú£ik
Bojí sa vody
Fetovanie
Byrokracia
Básnik
My nie sme roboty
ialenstvo chraborých vzdáváme
Re²enie
Uº Ikaros nie je s námi
Pre£o?
í²a stratených
Bratislavská mládeº
Lyºova£ka

✦

2:38
1:57
2:55
3:12
2:12
2:59
2:20
2:29
3:10
2:21
3:12
2:12
3:33
3:38
2:59

41:47

Praha Live

Nahráno: live 28. °íjna 1989. Praha, Junior klub
Na Chmelnici.
Miroslav Miku²ka  bg, voc
Svetozár Korbe©  g
Tibor ech  ds
Symptóm z vesmíru
Kengura
Nová smena
Anjel
Krajina v²edných chví©
akám na zelenú
?
Ni£ nenechám náhode
Ideál
Nechceme va²e heslá
Nikde nikto
Ryby
?

✦

Punk's not dead

Album, kompilace | 1990

Extip

Album | 1991

Demo | 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2:46
2:39

5:25

3:36
3:36
3:08
3:49
4:27
2:50
5:55
3:15
2:18
2:46
2:30
3:25
4:21

45:56

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - Únia mladej slovenskej kultúry, 1991.
Známé také pod názvem Pekný, ²karedý de¬.
(MC) - Únia mladej slovenskej kultúry, 1991.
Známé také pod názvem Pekný, ²karedý de¬.
(CD) - Warner Music, 2001. Vydáno pod názvem Kraken. Vydání obsahuje jako bonus
£ty°i nov¥ nato£ené písn¥ v£etn¥ titulní Kraken.
Miroslav Miku²ka  bg, voc
Svetozár Korbe©  g, sb
Tibor ech  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kengura
ivot je rock'n'roll
Ideál
Ni£ nenechám náhode
Vadim rock
Ryby
akám na zelenú
Krajina £asu
Anjel
Tak ºijem
Nechceme va²e heslá
Nikde nikto
Nová smena
Symptóm z vesmíru

✦

2:39
3:05
2:00
3:10
2:31
2:37
2:25
4:11
4:01
1:56
2:26
2:29
2:44
3:54

40:08

Demo

Demo | 1992

Nahráno: 1992.
Miroslav Miku²ka  bg, voc
Svetozár Korbe©  g, voc
Tibor ech  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.
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?
Children Of Tomorrow
Hop Trop
?
Dnes kon£ím
?
All Mine

3:31
3:08
2:39
3:12
3:31
3:35
3:06

22:42

F.P.B.
1980 - 1987

♠▲
▲❧
▲❧❧❝
▲▲
♠▲
♠❧❝

Teplice

Praha Gong 83
1983
Live
1983
Live
1984
Jedem v punku jako v tanku
1983 - 1985 /
2008
Víra v pohyb
1983 - 1985 / 2008
Live Praha
1984
Hudba 85
1984 - 1986 / 2005
Live Stará Lysá
1985
Live Praha
1985
Kárný tábor
1986
Live
1987
Hrubý punkový hláska
1987
Kdo z koho, ten toho
1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

✦ Live

✦ Praha Gong 83

Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds

Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds

✦ Live

0:55
2:21
1:56
3:01
2:09
0:48
1:58
3:29
2:34
1:47
1:44
2:35
1:58
1:38
2:26
1:44
2:44
0:58

36:45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ulice
ena
V·l z ºuly
Návraty
Zavalitý
Svatý pes
Kdo z koho, ten toho
Egoista
Noha
Silák
Pes
P°estávka
Píse¬ o tom, jak se vzpoura nevyplácí, kdyº je kapitán ze d°eva
My²lenka
Improvizace na text T. Tzary
Mongoloid
Rock'n'roll
Rock'n'roll music

✦ Jedem v punku jako v tanku

1:16
2:23
1:44
2:32
4:21
2:02
4:06
0:25
1:40
3:00
2:29
1:44
5:08
2:03
1:39
2:36
3:11
2:16

44:35

Album | 1983 - 1985 / 2008

Live | 1983

Nahráno: live 1983.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987. Písn¥ (1-14) pod názvem Early years.
Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds

2:16
3:57
6:02
4:02
1:37
1:34

46:30

Nahráno: live 1984.

Nahráno: live 1983. Praha, klub Gong.
Vydáno:
(*CD) - ANK, 2003.

Intro
Vypadni nebo nehraju
Noha
A´
Návraty
Egoista
Svatý pes
Zatáhnout
Prodejný park
Navon¥ný
Snad
Pes
V kárném tábo°e
Vrána na prameni
Kapesník v kaluºi
Noha
Slepci
Stab your back

2:42
2:34
2:21
2:15
5:35
2:44
2:36
1:52
4:23

Live | 1984

Demo | 1983

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kapesník v kaluºi
Prodejný park
V kárném tábo°e
Loterie
Eva a Eda
Vypadni nebo nehraju
Nuda
Ráj
Píse¬ o tom, jak se vzpoura nevyplácí, kdyº je kapitán ze d°eva
Neat neat neat
Beran
Zatáhnout
I feel alright
Svatý pes
Podíl

Nahráno: live 1983 - 1985. Sestaveno jako kompilace z r·zných amatérských nahrávek Miroslavem Wanekem za ú£elem kompletizace repertoáru F.P.B. z let Wanekova vedení F.P.B. v letech 1980 aº 1986.
Vydáno:
(3CD) - Malarie Records, 2008. Vydáno jako
sou£ást kompilace pod názvem Kniha p°ání
a stíºností.

650

Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Slepci
Vrána na prameni
Eva a Eda
K°ik v modrém
Ráj
Domovod·chodcový báby
Skvrna
Loterie
Kampa
Zavalitý
Prodejný park
Nuda
Svatý pes
Kapesník v kaluºi
Podíl
Zatáhnout
Vypadni nebo nehraju
Pa°íº pa°í²
Nem·ºe znát
Píse¬ o tom, jak se vzpoura nevyplácí, kdyº je kapitán ze d°eva
21. V kárném tábo°e
22. Je to jedno

2:14
1:47
5:14
2:08
2:11
2:51
2:42
2:04
3:29
2:43
2:30
2:11
2:15
2:19
2:36
5:38
2:23
1:50
2:43
4:11
1:57
2:16

1:00:12

✦ Víra v pohyb

Album | 1983 - 1985 / 2008

Nahráno: live 1983 - 1985. Sestaveno jako kompilace z r·zných amatérských nahrávek Miroslavem Wanekem za ú£elem kompletizace repertoáru F.P.B. z let Wanekova vedení F.P.B. v letech 1980 aº 1986.
Vydáno:
(3CD) - Malarie Records, 2008. Vydáno jako
sou£ást kompilace pod názvem Kniha p°ání
a stíºností.
Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Víra v pohyb (Víra v pohyb)
Víra v pohyb (Víra pohyb)
Víra v pohyb (Hudba kon£etin)
Víra v pohyb (Kra)
Víra v pohyb (Hudba noci)
Víra v pohyb (Finále nevíry)
New rose
Peasant - slave
Roll over Beethoven
Beran
So messed up
Improvizace na text T. Tzary
Slova a tóny a já
Mongoloid
Rock'n'roll music
Stab your back

4:59
2:37
1:08
1:13
2:33
4:21
2:49
1:53
3:22
2:40
1:49
1:17
1:40
2:33
2:02
0:51

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

My²lenka
I feel alright
Mental istid
Rock'n'roll
Hjälp
Neat neat neat
God save the Queen
800 grader

1:56
3:43
4:18
2:33
1:55
1:58
2:36
3:15

1:00:01

✦ Live Praha
Live | 1984

Nahráno: live 14. prosince 1984. Praha, klub
Gong.
Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zatáhnout
Vypadni nebo nehraju
Prodejný park
Noha
A´
Svatý pes
Snad
Egoista
Ulice
K°ik v modrém
Návraty
New rose
I feel alright
Stab your back

3:12
2:13
2:36
1:37
2:47
1:50
1:36
1:03
1:17
2:10
2:42
2:51
2:36
0:54

29:24

✦ Hudba 85

Album, kompilace | 1984 - 1986 / 2005

Nahráno: 1984 - 1986. Hudba 85 je hudební dokument, který vznikal v amatérských podmínkách v roce 1985 a zachycuje rockovou hudbu,
jaká se tehdy hrála po praºských rockových klubech jako byly Chmelnice, Opatov £i Rokoska.
Jednalo se o hudbu, která v té dob¥ - tedy v první
polovin¥ 80. let 20. století v tehdej²ím eskoslovensku - nem¥la ²anci na ociální vydání.
8.
9.
10.
11.
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Egoista
Snad
Silák
Ulice

0:48
1:32
2:03
1:25

5:48

✦ Live Stará Lysá

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Live | 1985

Nahráno: live 1985. Stará Lysá.
Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zavalitý
Nevíme
Kampa
V·l z ºuly
Podíl
ena
Listí£ko
Není na to £as
800 grader

2:45
2:50
2:27
1:22
2:17
1:56
2:42
4:35
2:43

23:37

✦ Live Praha
Live | 1985

Nahráno: live 1985. Praha, klub Opatov.
Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Roll over Beethoven
Hjälp
God save the Queen
Nem·ºe znát
Skvrna
Pa°íº pa°í²
800 grader
Stab your back
Neat neat neat
I feel alright
So messed up
New rose

3:19
2:27
3:25
3:43
3:15
1:55
2:49
0:58
1:57
2:57
1:52
3:02

31:39

Live | 1987

Nahráno: live 1987.
Radovan Uhlí°  voc, bg
Kamil Kr·ta  g
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Prolog
Kdo z koho, ten toho
Kdo je dneska na koni
O strachu
Vrána na prameni
Navon¥ný
V·l z ºuly
Snad
istá práce
Listí£ko
Slova
Opilec Kamil
Kampa
Nebo co
Utíkej
Stab your back
F.P.B.
?
Ulice
P°ipomenutí
Jarmark
Cesta
Konec

2:20
2:49
1:26
2:13
1:12
1:30
1:14
1:03
4:28
2:11
1:47
1:45
2:26
1:32
1:40
1:03
7:27
2:10
1:07
1:38
2:23
5:40
2:46

53:50

✦ Hrubý punkový hláska

Demo | 1986

Demo, kompilace | 1987

Nahráno: live duben 1986. Praha. Nahráno v
rámci festivalu Rockfest.
Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds
V kárném tábo°e
Snad
ena
Vrána na prameni
Kdo z koho, ten toho

1:59
1:34
2:28
1:43
2:42
2:55
3:07
2:37
1:23

32:08

✦ Live

✦ Kárný tábor

1.
2.
3.
4.
5.

Svatý pes
Navon¥ný
Vypadni nebo nehraju
V·l z ºuly
Kampa
Nevíme
Listí£ko
A´
Ulice

2:37
1:31
2:19
1:40
3:33

Vydáno:
(*MC) - Ukrutnost Tapes, 1987.
10.
11.
12.
13.
14.
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?
Hop hop
V·l z ºuly
?
Kdo je dneska na koni

2:21
1:51
1:34
2:41
1:38

10:05

✦

11. Idiot
12. Nedalas mi co jsem cht¥l

Kdo z koho, ten toho

Album | 1990

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - N. A. R. Records, 1991. K výdání byl
zdarma p°iloºen singl s live verzemi písní Svatý
pes a Zatáhnout.
(MC) - N. A. R. Records, 1991.
(CD) - N. A. R. Records, 1991.
Miroslav Wanek  bg, voc
Jaromír Hanzlík  g
Milan Nový  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ena
Návraty
Listí£ko
Shakespear·v paradox
Ulice
Pes
Nevíme
A´
Krysy
Navon¥ný
Snad
Noha
Silák
Egoista
V·l z ºuly
Kdo z koho, ten toho
Není na to £as

Flastr

♠

kolem 1980
Demo

✦

Franta mast

▲♠
▲

1:58
2:12
2:34
3:25
1:16
2:16
2:41
2:35
3:29
1:28
1:20
1:42
1:52
0:19
1:26
3:00
4:20

37:53

Praha
1980

Demo

Live
D¥lník
Live Zborná

✦

?
1985
1985

Live

Nahráno: live ?.
Michal vadlena  g, voc
Petr vadlena  g
Tomá² For²t  bg
Roman Vojtí²ek  ds
??  sax
1. U léka°e v £ekárn¥ je rachot jako v
továrn¥
2. P°íbram
3. Umej se a uvidí²
4. ?
5. U léka°e v £ekárn¥ je rachot jako v
továrn¥
6. Timur a jeho parta
7. P°ímá úm¥rnost
8. Zkaºenej sv¥t
9. ?
10. P°íbram
11. ?
12. Timur a jeho parta
13. ?
14. ?
15. P°ímá úm¥rnost
16. Dement Fanda Mou£ka
17. Zkaºenej sv¥t
18. Hlída£
19. Genera£ní problém
20. ?
21. ?

Nahráno: 1980. Praha, Malá strana, byt Vladislava eferny.
Vladislav eferna  g, voc
Martin Hrách  bg
Mikulá² Tou²ka  ds
Plíse¬
XYZ
Flastr
Kudla v b°i²e
Song fur Karel
?
Zná² m¥ dob°e zná²
Nerozumím vám
Ráno
Prokletý ºivot

P°íbram

Live | ?

Demo | 1980

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1984 - 1986, 1988 - 1990

4:39
2:55

25:48

✦

2:35
1:59
2:26
3:06
2:16
1:45
2:10
3:00
0:32
2:01
3:49
2:14
2:25
3:54
2:45
1:54
4:15
3:28
3:22
2:57
5:27

58:20

D¥lník

Demo | 1985

1:45
1:11
1:27
1:40
1:26
2:04
2:32
1:10
2:42
2:17

Nahráno: 1985.
Michal vadlena  g, voc
??  bg
Roman Vojtí²ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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D¥lník do továrny jde
?
?
?
?
?

3:04
2:16
2:30
2:01
2:21
1:49

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

?
Pyroman
Kvadratura ºeny
?
?
Zaho¤ svý mindráky
Náv²t¥va panoptika
IQ 65
Honzo vstávej
P°íbram
?

3:43
2:32
1:37
3:12
2:36
2:57
3:59
2:26
2:36
2:00
3:11

44:50

✦ Live Zborná
Live | 1985

Nahráno: live 1985. Zborná.
Michal vadlena  g, voc
Petr vadlena  bg
Roman Vojtí²ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D¥lník do továrny jde
Pyroman
Kvadratura ºeny
Zaho¤ svý mindráky
Náv²t¥va panoptika
IQ 65
Honzo vstávej
P°íbram

3:22
2:33
1:50
3:14
4:03
2:48
2:44
1:23

21:57

Igelit

♠

♠

Zku²ebna

✦ Zku²ebna

Teplice
1985

Martin Pazdera  voc
Ji°í Fiala  g
Marek Ho°ínek  bg
Zden¥k Horký  bg
Marek Vít  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Blown to bits
Co chce² po m¥ víc
kola základ ºivota
Demo
I don't care
Instrumental
On to má
Práce
Pro£
Radost ze hry
Roura
V²ichni shání jediný
Tady je to

1:33
0:53
1:28
0:48
1:35
0:54
1:14
2:35
1:30
0:46
1:20
1:47
1:09

17:32

IQ 60

♠♠
▲

1981 - 1983, 1987 - 1988
Demo
Demo
Live Ostrava

✦ Demo

Haví°ov
1983
1983
1988

Demo | 1983

Nahráno: 1985. Zku²ebna.

Nahráno: 1983. Zku²ebna.
Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno v rámci kompilace RM 009.

Jind°ich Uhlí°  g, voc
Radovan Uhlí°  bg, voc
Karel Kalousek  ds
?
?
?
?
?
?
?
?
?

✦ Zku²ebna

1984

Nahráno: 1984. Zku²ebna.

Demo | 1985

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zku²ebna

Praha

Demo | 1984

Hluchý telefon
1983 - 1985

1983 - 1985

2:25
2:37
3:44
3:27
1:54
2:13
3:01
1:52
1:06

22:19

Miroslav Stan¥k  voc
Jaroslav Sonnek  g, voc
Horymír Kuchta  bg
Pavel Hrn£í°  ds
1.
2.
3.
4.
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Demagogie
M¥sto a vesnice
Hrdina práce
Sv¥t

1:23
1:55
2:26
2:34

8:18

✦ Demo

Demo | 1983

Nahráno: 1983. Soukromé studio.
Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno v rámci kompilace RM 012.
Miroslav Stan¥k  voc
Jaroslav Sonnek  g
Horymír Kuchta  bg
Pavel Hrn£í°  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Ka´u²a
Rodinná diktatura
M¥síc nad °ekou
ert v autobuse
Chlape£ek

1:29
1:37
2:14
1:38
2:10

9:08

✦ Live Ostrava
Live | 1988

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klec
♠♠

Ke£up
▲

1981 - 1983
Live

✦ Live

1:56
1:46
3:03
2:38
2:26
2:42

14:31

✦ Demo

1986
1990

Praha
1982

Vlastimil Dlabaja  g, voc
Old°ich Juran  bg, voc
Ji°í Pavlica  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Live | 1982

Nemocnice
Damokl·v me£
Csp I
Csp II
Gertr·da
Tradi£ní bál
U lampy krematoria
Tiskárna
J. A. Stravinský
Funebrák
Ústav
Pomník
Tak blízko

3:10
2:23
2:04
3:33
3:44
1:49
2:27
2:49
2:21
4:06
3:59
4:43
2:48

39:56

✦ Demo

Nahráno: live 1982.

Demo | 1990

Jan Limburský  voc
Ale² Hýský  g
Vasil Nikolas  g
Petr Hlinomaz  bg
Mirko Horá£ek  ds
1. Somebody's Gonna Get Their Head
Kicked In Tonight

Demo
Demo

Haví°ov

Nahráno: 1986.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1986. Vydáno
v rámci kompilace RM 004.

Stanislav Hansel  voc
Jaroslav Sonnek  g, voc
Horymír Kuchta  bg
Pavel Buro¬  ds
Masky
Frisko
Svinstvo
Chlape£ek
Nové obaly
Zoufalství

1980 - 1990

2:18
2:30
2:04
5:58
3:17
1:43
2:00
1:43
2:38
3:12
1:46
2:04
1:31
4:02

38:24

Demo | 1986

Nahráno: live 15. b°ezna 1988. Ostrava, klub
VB.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

?
Ropucha
Bolesti
Warhead
We don't care
?
Borstal Breakout
?
Eugenie
Lupi£
12XU
Television Screen
?
?

1:38

Nahráno: live 14. ledna 1990. Ostrava, klub alák.
Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno v rámci kompilace RM 009.
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✦ Demo

Vlastimil Dlabaja  g, voc
Ale² Juran  bg
Ji°í Pavlica  ds
Václav Vysoklad  ks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

?
?
?
?
?
?
?
?

Novodur
▲♠

1984 - 1986
Live
Demo

Demo | 1985

2:15
2:53
2:36
3:06
2:21
2:58
3:11
2:42

22:02

Strakonice
1985
1985

✦ Live

Live | 1985

Nahráno: live 1985.
Karel Bou²a  voc
Pavel Ou°edník  g
Ji°í Král  g
Martin Horský  bg
Milo² Vondrá²ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Válka
Afrika
Bony
Pitralon
Popel
Novodur
Roboti
To tak
Ti co by jen vál£ili
Zlatý slavík
Co zbejvá nám
Na²e tipy
Bu¤ fér
Mládí
Strejda Emil
Boty na zimu
Tv·j kód 33095
Jede vlak
Nám¥sí£nost
London's burning
Hanba lidstva
Stroj
Továrna na tvý sny
Budu zase chlapem

3:46
3:16
3:19
3:31
2:24
2:19
2:44
3:06
3:34
2:37
2:10
2:57
2:31
3:48
3:36
3:29
2:25
1:33
2:02
1:28
1:46
3:09
2:20
3:30

1:07:20

Nahráno: 1985. Jedná se o nahrávku sloºenou
ze záznam· ze zku²ebny a koncert·.
Karel Bou²a  voc
Pavel Ou°edník  g
Ji°í Král  g
Martin Horský  bg
Milo² Vondrá²ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Protekce
Kde jsi byl?
Boty na zimu
Budu zase chlapem
Jede vlak
Disco
Lé£ebna Lná°e
?
Novodur
Roboti
?
Na²e tipy
Tak bu¤ fér
Strejda Emil
Nám¥sí£nost
London's burning
Továrna na tvý sny
Byt
?
Zlatý slavík
Dneska ráno v ²est
Pitralon
Prázdniny má²
Kde se²?
Hanba lidstva
Terror
Mládí
Tv·j kód 33095
Popel
Máj
Sv¥t je divnej
Bony
Válka
Afrika
Stroj

2:02
4:53
2:45
2:38
1:13
2:07
2:11
1:23
2:21
2:49
2:15
2:32
2:32
3:53
1:45
2:02
4:06
1:38
0:42
1:30
1:36
3:02
3:33
1:52
1:32
4:07
3:40
1:52
2:01
3:47
5:07
2:57
2:58
2:27
4:19

1:32:07

Oi Oi Hubert Machán¥
♠❧
▲

1984 - 1992

Live in Reichenberg
Zazdili nám WC
Live Dolní Bene²ov u Ostravy

✦ Live in Reichenberg
Demo | 1985

Nahráno: live 1985. Liberec.
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Liberec
1985
1991
1991

✦ Live Dolní Bene²ov u Ostravy

Vydáno:
(*CD) - Pí£us Records, 2003. Vydání vypou²tí
píse¬ (9).
Tomá² Hájí£ek  ds, voc
Ivan Machá£ek  g
Miroslav Machá£ek  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Metr piva
Buzerák
Mordbiogest
Ty má² ²ílen¥ zvadlý vnady
Koplas m¥ ²eredn¥ pod koleno,
bejby
Hubert Machán¥
Reichenberg video girl
Zpátky do roku 1977
Práskni negra do hlavy
Kravata
Kom zu mir fon Pekarin
Warhead
Maniak
Love Song
Your generation
New York

Nahráno: live 1991. Ostrava, Dolní Bene²ov.
2:27
2:00
2:48
1:31
2:20
2:14
3:28
1:09
2:16
2:18
2:59
3:21
2:43
2:12
3:03
3:38

40:27

✦ Zazdili nám WC
Album | 1991

Nahráno: leden 1991. Hradec Králové, studio
Past.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1991. Na nahrávce je kapela uvedena pouze pod názvem
Hubert Machán¥.
(MC) - Globus International, 1991. Na nahrávce je kapela uvedena pouze pod názvem
Hubert Machán¥.
Tomá² Hájí£ek  ds, voc
Ivan Machá£ek  g
Miroslav Machá£ek  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Metr piva
Mordbiogest
Bílej rajón
Zpátky do roku 1977
Honza
Ty má² ²ílen¥ zvadlý vnady
D¥vky a chlast
Hubert Machán¥
Samba
Schizofrénie
Plnou nádrº, Hansi go!
Zazdili nám WC
Hoja hoj

Live | 1991

1:58
2:56
3:23
2:25
3:50
2:44
1:55
3:04
2:50
3:17
3:26
3:17
1:58

37:03

Tomá² Hájí£ek  ds, voc
Ivan Machá£ek  g
Miroslav Machá£ek  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Metr piva
Mordbiogest
Bílej rajón
Samba
Honza
Ty má² ²ílen¥ zvadlý vnady
Schizofrénie
Kravata
Hubert Machán¥
ekl jsem jí ahoj
Plnou nádrº, Hansi go!
D¥vky a chlast
Koplas m¥ ²eredn¥ pod koleno,
bejby
Neat, neat, neat
Bílá liga
Sheena is punk rocker
Práskni negra do hlavy
Zazdili nám WC
Hoja hoj
D¥vky a chlast

Paradox

♠♠
♠♠

1982 - 1984

Nezmestíme sa do svojej koºe
V²etko je prázdné
Hity - I.výber
Kam krá£á² £love£e?

2:01
3:09
3:21
3:05
3:55
2:51
3:44
4:19
3:28
2:59
3:40
2:07
2:50
2:40
3:12
3:19
2:55
4:02
2:36
2:43

1:02:56

Bratislava

✦ Nezmestíme sa do svojej koºe

1982
1983
1984
1984

Demo | 1982

Nahráno: 1982.
Vydáno:
(2CD) - Inagranti, 2005. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou V²etko je prázdné.
Peter Schredl  voc
Jaroslav Lederleitner  g
Rastislav tiglic  bg
Laco Vincze  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anarchia v Bratislave
Ná² rytmus
Anjel
Po£úvate
M¥l jsem milou
Kvér a a²ka ginu

2:05
2:51
2:48
3:58
1:19
3:18

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ja nechcem teba a ty m¬a
Johnny dobrý
Skladník chcel by´ vládca
Vrá´ sa spä´
Krásna manekýnka
Nezmestím sa do svojej koºe

✦

3:31
2:17
1:20
2:01
2:38
1:43

29:49

V²etko je prázdné

Demo | 1983

Nahráno: 1983.
Vydáno:
(2CD) - Inagranti, 2005. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Nezmestíme sa do svojej koºe.
Peter Schredl  voc
Jaroslav Lederleitner  g
Rastislav tiglic  bg
Laco Vincze  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ve©ká ²´astná rodina
Problém £as
Psycho
Diev£a zo anghaja
Krátka piese¬
Policajt
Neviem sa ovláda´
Som zdvojený
Má² moje £íslo
Po£íta£
V²etko je prázdne

✦

2:35
4:09
1:16
2:40
1:14
2:21
3:30
1:58
2:14
2:31
4:01

28:29

Kam krá£á² £love£e?

Demo | 1984

Nahráno: 1984.
Peter Schredl  voc
Jaroslav Lederleitner  g
Miroslav Kole£áni  bg
Laco Vincze  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kam krá£a² £love£e?
Keby som bol zlodej
Zni£te zbrane!
VB h©adá
Ona je naj
iadna zábava
MHD
Krása prázdnu hlavu zakryje
Pivo
V²etko je prázdne
Samotár

1:57
1:53
1:52
3:09
2:29
2:18
1:33
2:41
4:15
2:30
3:32

28:09

Paragraf 202

▲

1981 - 1983
Live

✦

Liberec
1981

Live

Live | 1981

Nahráno: live 1981.
Ivan Machá£ek  g, voc
Miroslav Machá£ek  bg, voc
??  ds

Hity - I.výber

Demo | 1984

Nahráno: 1984. Jedná se o výb¥r z nahrávek Nezmestíme sa do svojej koºe a V²etko je prázdné
sestavený kapelou.
Peter Schredl  voc
Jaroslav Lederleitner  g
Rastislav tiglic  bg
Laco Vincze  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

✦

atva
Krásna manekýnka
Problém £as
Nezmestím sa do svojej koºe
Diev£a zo anghaja
Psycho
Ve©ká ²´astná rodina
Neviem sa ovláda´
Kominár
Má² moje £íslo
Po£íta£

1:40
2:36
3:02
1:46
2:41
1:16
2:01
3:30
2:29
2:17
2:40

25:58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

God Save the Queen
Libouchec
Stepping Stone
Budík se mi nelíbí
Crowling criples
Den co den
White Riot
Nic nemaj
Belsen was a Gas
Anarchy in the UK

Plexis

1984 - 1986, 1988 - *

▲▲
▲♠❝
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Live eské Mezi°í£í
Live Stará Lysá
Live Praha
Hrubý punkový hláska

5:11
1:41
3:33
1:46
3:10
2:57
1:57
3:22
2:24
1:25

27:26

Praha
1984
1985
1985
1987

▲▲
▲▲
♠❧❝
❧❧❝❝
❧
✦ Live eské Mezi°í£í
Live
Live
Live Praha
Live Praha
Demo
Rebelie - Punk'n'Oi!
Akce Punk
Epidemie
P·lno£ní rebel

1988
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990

Live | 1984

Nahráno: live 11. srpna 1984. eské Mezi°í£í.

Adolf Vitá£ek  ds
Jitka Asterová  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Petr Ho²ek  g, voc
Martin Bí¬ovec  g
Marek Sib°ina  bg, voc
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Destroy
Loupeºníci
Radka
P°edve£er konce
Narkotický spánek
Stepping stone
la Andulka pro vodu
Aº já budu mrtvola
Panká£i
?
Po²´ák
Upí°i
Kristýna
Sid Vicious byl nevinnej

✦ Hrubý punkový hláska
0:42
0:57
1:13
1:53
1:55
1:29
0:42
0:50
1:20
0:59
1:53
1:45
1:43
2:23

19:44

✦ Live Stará Lysá
Live | 1985

Nahráno: live 1985.
Petr Ho²ek  g, voc
Pavel Broº  bg
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.

?
Stará
Oi
Warrior
Máj

Stíny pochodujou
Stepping stone
Ko£i£ky
D°evorubec
Panká£i
Au, au, au
Revolution
Kristýna
Upí°i
Na videu horor
Sid Vicious byl nevinnej
la Andulka pro vodu
Radka

1:35
1:01
1:12
2:21
2:15

8:24

✦ Live Praha
Live | 1985

Nahráno: live 1985. Praha, Punkový parník.

3:17
2:59
1:07
1:38
1:14
0:43
1:32
1:43
1:55
2:16
2:58
0:33
1:05

23:00

Demo, kompilace | 1987

Vydáno:
(*MC) - Ukrutnost Tapes, 1987.
15.
16.
17.
18.

?
Pivo
?
Sid Vicious byl nevinnej

✦ Live

0:49
0:29
1:19
1:11

3:48

Live | 1988

Nahráno: live 1988.
Petr Ho²ek  voc
Jan Haubert  g
Pavel Broº  bg
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Petr Ho²ek  g, voc
Pavel Broº  bg
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Stíny pochodujou
Instrumentálka
Loupeºníci
la Andulka pro vodu
Destroy
Znovuzrození
Radka
Reggae
Panká£i
Stepping stone
O my²ích lidech a ko£i£kách
Mrtvej pes
Co je moc to je moc
Rockshow
Stará
Videohoror
Moped Plexis VZ
D°evorubec
Upí°i
Revolution
Kristýna

3:52
1:48
0:55
1:08
0:58
1:50
1:21
3:02
1:27
2:58
1:51
2:43
2:03
1:59
1:02
2:58
1:27
2:21
2:29
2:17
2:35

43:04

✦ Live

Live | 1989
Nahráno: live 2. kv¥tna 1989. KD Kovopr·myslu.
Petr Ho²ek  voc
Jan Jukl  g
Pavel Broº  bg
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Victory
Ona neví o co jde
Punker vs skinhead
?
Sondy
Nephilim
Ramones
Warrior
Vo£i
Co je moc to je moc
Problémy s lidma
Hospoda
Calambre
Ko£i£ky

3:15
2:07
1:42
2:20
1:39
1:43
1:42
2:05
1:15
1:58
1:18
1:19
1:51
1:31

25:45

✦ Live Praha

Live | 1989
Nahráno: live 6. °íjna 1989. Praha, ofín.
Petr Ho²ek  voc
Jan Jukl  g
Pavel Broº  bg
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ona neví o co jde
Punk story
Nephilim
Problémy s lidma
Metal
Sondy
Co je moc to je moc
Victory
Hospoda
Rock'n'roll swindle

2:38
0:57
1:39
1:23
3:35
1:42
2:06
3:39
3:31
3:08

24:18

✦ Live Praha

Live | 1989
Nahráno: live 1989. Praha, Junior klub na
Chmelnici.
Petr Ho²ek  voc
Jan Jukl  g
Pavel Broº  bg
Adolf Vitá£ek  ds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

?
Ona neví o co jde
Nephilim
Punk story
Sondy
Nez·stávej tu stát
Královna LSD
Stín
Mroº
Je to hra
Represe
Lep²í se smát
Punk a plá£
P·lno£ní rebel
Hospoda
Satisfaction
Victory

3:26
2:11
1:33
0:52
1:45
3:29
3:22
4:47
2:05
1:55
2:01
3:13
2:30
4:03
3:24
3:00
2:24

46:00

✦ Demo

Demo | 1989
Nahráno: 1989.
Petr Ho²ek  voc
Jan Jukl  g
Pavel Broº  bg
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Televize
Ona neví o co jde
Sondy
Co je moc to je moc
Dej se k nám
Problémy s lidma
P·lno£ní rebel
Punk a plá£
Nez·stávej tu stát
Královna LSD
Punker vs skinhead
Stín
Hospoda
Nephilim

2:45
2:16
1:38
1:50
2:10
1:21
4:25
2:47
3:51
3:18
0:58
4:53
1:48
1:44

35:44

✦ Rebelie - Punk'n'Oi!

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-10,14-19) leden - únor 1990. Praha, studio
Kampa.
✂ (11-13) live 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
1. P·lno£ní rebel
2. Nephilim
3. Ona neví o co jde
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3:59
1:38
2:11

7:48

✦

Problém 5

Akce Punk

Album, kompilace | 1990

1982 - 1985, 1989 - 1990

Nahráno:
✂ (1-13) live 19. dubna 1990. Praha, Lucerna.
✂ (14-16) 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.
10. Co je moc to je moc
11. Hospoda

✦

1:35
2:42

4:17

Epidemie

Album, kompilace | 1990
Nahráno: 28. kv¥tna - 8. £ervna 1990. Ostrava,
studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Multisonic, 1990.
(MC) - Multisonic, 1990.
10. Hospoda
11. Punk story
12. Mroº

✦

2:42
0:48
2:04

5:34

♠
▲

✦

Demo

Nahráno: 1984.
Fredy Ayisi  voc
Ivan Motlík  g
Roman Neumahr  g
Bra¬o Kalický  bg
Roman Meli²ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piese¬ práce
My
Poisti´ sa daj!
Imperializmus
Medve¤
Ne£akaj ma uº nikdy
Jediná ²anca
Chcel som iba poveda´

✦

P·lno£ní rebel

3:52
2:45
2:12
2:07
1:30
2:46
1:25
2:17

18:54

Demo

Demo | 1984
Nahráno: 1984. Zku²ebna.

Nahráno: 1990. Praha, studio C.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
(CD) - Monitor, 1990.

Fredy Ayisi  voc
Ivan Motlík  g
Bra¬o Kalický  bg
Roman Meli²ek  ds

Petr Ho²ek  voc
Jan Jukl  g
Pavel Broº  bg
Adolf Vitá£ek  ds, per
Take it easy
Úle´ák
P·lno£ní rebel
Sondy
Punk a plá£
Je to hra
Televize
Lep²í se smát
Sv¥t jsou bary
Ona neví o co jde
Nephilim
Maniak
Promi¬
Represe

1984
1984
1989

Demo | 1984

Album | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Demo
Demo
Live Bratislava

♠

Bratislava

4:02
4:11
4:20
1:31
2:36
2:07
2:54
3:17
3:45
2:04
1:36
3:15
4:31
1:53

42:02

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chcel som iba poveda´
Plastický svet
Ne£akaj ma uº nikdy
Piese¬ práce
Piese¬ práce
Imperializmus

✦

3:40
2:19
2:01
2:54
2:39
3:13

16:46

Live Bratislava

Live | 1989
Nahráno: live 21. prosince 1989. Bratislava, sportovní hala na Pasienkoch. Nahráno v rámci festivalu Vianoce bez násilia.
Fredy Ayisi  voc
Ivan Motlík  g
Bra¬o Kalický  bg
Roman Meli²ek  ds
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

?
Nebojím sa ni£eho
Chcel som iba poveda´
Vzpomienka na Partysans
Plastický svet
?
Ne£akaj ma uº nikdy
Partysans

2:35
2:32
2:19
2:02
2:26
1:55
3:07
1:23

18:19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Product of Jozzin and
Caine company a synové
♠

1983

♠▲

Jak agenti z CICA cht¥li ovlád-

nout DÝ ZÝ DÝ ale m¥li sm·lu

Joººin  voc
Jaroslav Mat¥jovský  voc
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

1:45
1:45
1:04
6:27
0:58
5:18
2:11
2:13
2:47
0:33
1:57
1:31
1:48
3:24
2:19
3:05

39:05

▲

1984 - 1986

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1988
1989

Demo

2:18
1:50
1:50
2:02
3:45
3:05
2:05
2:01
1:54
2:31
4:36
3:03

31:00

Live Praha

Live | 1989

Nahráno: live 1989. Praha, ofín.
kôl
Hmyz v akváriu
Dáma
Zlaté £asy

3:19
3:43
3:01
1:44

11:47

1986

Super panic orchestra

Live Plze¬

Nahráno: live 1986. Plze¬, klub Oko.

Zákopová noha
?
Freóny nás stále ni£ia
Poh©ad
Hmyz v akváriu
Dáma
?
?
Zlaté £asy
?
?
In²trumentalka

✦

Live | 1986

Petr erný  g, voc
Zden¥k Havlí£ek  bg
Petr Ho²£álek  ds

Demo
Live Praha

1.
2.
3.
4.

Litice u Plzn¥

Live Plze¬

✦

Bratislava

Nahráno: 1988. Bratislava, zku²ebna.

Nahráno: 1982.

PVC

1983 - ??

Demo | 1988

Demo | 1982

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2:34
2:52
3:40
2:12
2:30
3:03
3:16
4:34
4:04
2:29

31:14

Spray

Plze¬

Jak agenti z CICA cht¥li ovládnout DÝ ZÝ
DÝ ale m¥li sm·lu
1982

✦

ivot se nedá zaplatit
Bydlím v ulici Anny Vo£erlové
Stíny
Hrozn¥ práce má²
Maska
Hlava metálová
Mysli si svý
Tome
O krásných v¥cech si nechá² zdát
Kdyº chce² bejt sám

♠♠
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1984 - 1985
Demo
Demo

Bratislava
1984
1985

✦ Demo

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demo | 1984

Nahráno: 1984. Chata Harmónia.
Jaroslav Lederleitner  g, voc
Miroslav Kole£áni  bg
Ladislav Vincze  ds
Jano  per
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hajzle
Milujem ´a
Musím sa pýta´
Ja a zase ja
Láska
U2SSASR

5:15
8:39
5:23
4:10
5:11
4:27

33:05

▲

Hlásanie stani£neho rozhlasu
Dobre sa nám darilo
Sucho v krku
Spadol som do jamy
Billy
Beznohá opica
Ten, ktorý chcel
Takºe, a potom
Ke¤ vidím ozbrojeného stráºcu poriadku, chce sa mi...

2:35
1:35
2:40
2:52
1:31
4:58
11:55
2:36
3:15

33:57

1984

♠▲
▲

3:44
2:21
3:00
2:02
4:38
4:43
2:29
2:14
3:02
2:39
3:07
2:28
2:22

38:49

1983 - 1986
Demo
Live Praha
Live Praha

✦ Demo

Praha
1980
1982
1986

Demo | 1980

Nahráno: live °íjen 1984. Lama£.
tefan Palakovi£  voc
Janko Trizma  g
Maro² Strakatý  bg
Jozef Polák  ds
Mona Líza
Parohy

V·bec tomu nerozumím
Koleda
Punková ºena
Nemám zájem
Panenka
Hadry
Krte£ek
Mrak
Nemocni£ní zp¥v
Netopýr
Nová v¥c
R·ºovej hroch
Tak a´

V3S

Bratislava

Live | 1984

1.
2.

?

✦ Live

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tlak

✦ Live Lama£

Live

Petr Zelenka  bg, voc
Pavel Nedoma  ks
Jan Vojá£ek  g
Michal Hlávka  ds

Jaroslav Lederleitner  ds, harm, voc
Ladislav Vincze  g, bg
Jano  g, voc
Svetozár Korbe©  bg, g, sax, voc

Live Lama£

Praha

Nahráno: live ?. Po°adí písní není známé.

Nahráno: léto 1985. Chata Harmónia.

▲

1984 - 1987

Live | ?

Demo | 1985

1984 - 1988

2:02
2:41
4:05
2:10
2:09
3:25
3:10
2:15

25:38

V noci

✦ Demo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tlak
Peugeot
Breakdance
?
Prive©a mäsa
Slobodná matka
Krvavé sonety
Neviem £o s tým

Nahráno: 1980. Praha, Malá strana, byt Vladislava eferny.

1:47
1:54

Petr Rajtora  g, voc
Martin H°ebejk  bg
Roman Holý  ds
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1.
2.
3.
4.

Cenzor
Uctivý sluºebník
Diktátor
Pro£?

1:43
2:29
2:48
2:20

9:20

✦ Live Praha
Live | 1982

☛ Traktor - Live in Olomouc
1984
▲ Live
?
▲ Live
?
▲ Live Rockfest
1987
♠❝ Hrubý punkový hláska
1987
❙ Hymna ²ibeni£ních brat°í / Podvedení kameloti
1988
▲ Live Ostrava
1988
1990
❧ Visací zámek
1990
❧❝ Punk's not dead
▲ Live Horní Radou¬
1990
▲ Live Ostrava
1991

Nahráno: live 1982. Praha, klub 007 Strahov.

✦ Live

Petr Rajtora  g, voc
Martin H°ebejk  bg
??  ds
Jeºek  voc (4)
1.
2.
3.
4.
5.

Live | 1983

ábel diskoték
Uctivý sluºebník
Tenis windsurng jogging aerobic
Vy £eské panenky
Karlsbad

2:26
1:45
3:29
1:46
1:44

11:10

Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds

✦ Live Praha
Live | 1986

Nahráno: live 1986. Praha, klub Iuridica.

1.
2.
3.

Petr Rajtora  voc
Vladimír Volman  g, voc
Petr Gregor  bg
Peruták  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Intro
Karanténa
Nemám rád konzervy
Konec interhotelu
OK Band
Shones Prag
Máme strach
Krást a brát
Televizní mae
Dost nám to vadí
Tenis windsurng jogging aerobic

12. ´astnej novej rok
13. Masturbo fan club

Visací zámek
1982 - *

▲ Live
▲ Live
❧ Atentát na kulturu
▲ Live
❧ ofín

Nahráno: live 1983. Pravd¥podobn¥ se nejedná o
první koncert, který prob¥hl v prosinci 1982, protoºe na tomto fragmentu nahrávky je jiº zachyceno pozvání na koncert na Chmelnici, který se
konal 11. b°ezna 1983 a na který jiº kapela nabízela lístky. Muselo se tedy jednat o koncert, p°ípadn¥ o ve°ejnou zkou²ku, která prob¥hla mezi
t¥mito dv¥ma koncerty.

2:11
1:20
2:24
2:29
3:13
3:06
2:50
1:42
2:27
1:56
3:38
3:44
1:33

32:33

U nás na d¥din¥
Sektorový knihovni£ky
Mahulena

5:14
3:22
3:20

11:56

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live 1983 nebo 1984.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
1.
2.
3.

Praha

1983
?
1983, 1988 / 2012
1983
1984 / 2002
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Chorál
Cigára
Bedna od whisky

3:40
2:25
3:02

9:07

✦

Atentát na kulturu

Album | 1983, 1988 / 2012
Nahráno:
✂ (1-14) live 22. února 1983. Praha, klub Strahov 007.
✂ (15-17) live 11. b°ezna 1983. Praha, klub Na
Chmelnici.
✂ (18-39) live 30. dubna 1988. Praha, letní
scéna Parku kultury a oddechu Julia Fu£íka.
Vydáno:
(2CD) - Monitor-EMI, 2012.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Za£átek konce
Traktor
Stánek
Dopravní zna£ky
Domovnice
Strome£ek
Babice
Visací zámek
Ponocný
Cigára
Pr·jem
Tys m¥ nikdy nemiloval
Zvukový týdeník
Návraty
ulový v·l
Jsem podvodník
Vitana
Vít¥zství
Utrácení
Krkavec roll
Alibi
Fotky a diá£ky
Podvedení kameloti
Vým¥na
Uniformy
Zlod¥ji
Denní reºim
Problém
Hymna ²ibeni£ních brat°í
Ned¥le
Sp¥ch
Nálada ze 4. kruhu
Pochod cínových vojá£k·
OPBH
Noviny
Veliké lalulá
Stánek
Chorál
Traktor

✦

3:46
3:50
2:30
4:03
4:46
1:56
6:41
4:10
4:13
3:18
2:57
0:30
0:15
2:08
5:50
4:46
5:07
3:23
4:11
2:08
2:34
3:51
2:30
2:51
4:15
1:30
2:57
2:52
2:48
4:01
2:38
3:40
1:17
1:58
7:04
2:37
1:46
3:59
3:11

2:08:47

Live

Live | 1983
Nahráno: live 1983. Pravd¥podobn¥ se jedná
o výb¥r z r·zných koncert·, v£etn¥ koncertu
z 22. února 1983 v Praze z klubu Strahov 007.

Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Traktor
Cigára
Pr·jem
Zvukový týdeník
Návraty
Kytara lé£í
?
Jsem podvodník
ulový v·l
P·lno£ní my²
Dá²a
Stánek
Dopravní zna£ky
Domovnice
Babice
Strome£ek
Visací zámek
Psychedelic punk
Maluje sele
Vlasta
Hroch nám upad
Mahulena
Hrom do police
Hymna ²ibeni£ních brat°í
Slivovice
Kanárek

✦

7:00
3:03
3:23
0:15
2:08
4:33
4:29
4:18
6:49
2:24
2:31
2:35
2:46
4:17
6:30
2:17
3:49
4:00
3:48
2:41
2:02
3:07
3:26
3:22
2:47
3:45

1:32:05

ofín

Album | 1984 / 2002
Nahráno: live 21. února 1984. Praha, ofín.
Vydáno:
(2CD) - Warner Music, 2002.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  voc, g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Haru²´ápápi
Mahulena
Hrom do police
Hymna ²ibeni£ních brat°í
Slivovice
Maluje sele
P·lno£ní my²
Big bambula
Otc·v v·z
Dopravní zna£ky
Krvavý ucho
Domovnice
Hra s dámou
Kanárek
Hudebn¥ zábavný lidi
Cigára
Za£átek konce

3:45
3:02
3:23
3:42
2:40
3:08
1:50
1:18
1:30
3:25
2:54
3:16
4:00
3:56
3:01
2:36
3:37

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Traktor
Pr·²vih
Aspirin
Na nám¥stí Karlov¥
Stánek
Babice
Mongoloid
Dá²a
Tradi£ní nahá svatba
Absolutní peklo
Strome£ek
Visací zámek
Vlasta
Veliké lalulá
Neum¥tel kovový
Polno£ná Pretekarská dráha
Katapult

✦

3:12
2:50
4:46
2:26
2:07
5:38
1:34
2:40
4:41
5:33
1:22
3:48
3:25
2:57
3:08
3:31
4:05

1:48:46

Traktor - Live in Olomouc

Bootleg | 1984

Nahráno: live 1984. Olomouc.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1984.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hymna ²ibeni£ních brat°í
Aspirin
Big bambula
Stánek
Strome£ek
Na nám¥stí Karlov¥
Vlasta
Otc·v v·z
Cigára
Hudebn¥ zábavný lidi
Traktor
Neum¥tel kovový

✦

2:48
2:55
1:00
2:00
1:09
2:23
2:19
1:24
2:30
3:39
2:55
1:35

26:37

✦

1:42
5:16
2:18
2:40
5:59
3:00

44:28

Live

Live | ?

Nahráno: live pravd¥podobn¥ v druhé polovin¥
80. let.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dost
Haru²´ápápi
Takhle teda ne
Vlasta
Jak se vám líbí
Strome£ek
Maluje sele
Kapela
Krvavý ucho
Volba
Hymna ²ibeni£ních brat°í
Na nám¥stí Karlov¥
Strategický ústup
Povolávák
Stánek
Cigára
Traktor

✦

Live

2:05
2:47
3:44
2:23
3:31
1:35
3:07
2:06
2:47
2:40
3:00
1:48
3:05
2:06
1:56
2:32
3:16

44:28

Live Rockfest

Nahráno: live 1987. Nahráno v rámci festivalu
Rockfest.

Nahráno: live ?.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
Volba
Jak se vám líbí
Píse¬ na oi ²ibeni£níkovu dívku
Takhle teda ne
Kapela
Ukolébavka
Ty£kový plot
Recitace

Punk is punk
ulový v·l
Punká£i
Fuk
Dost
Noviny

Live | 1987

Live | ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

2:51
3:15
2:50
3:18
2:05
2:33
2:51
3:50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

666

Haru²´ápápi
Mahulena
Volba
Ned¥le
Koruna
Podvedení kameloti
Strategický ústup
Alibi
Kapela

2:29
2:57
2:54
3:52
3:40
2:22
2:53
2:13
2:18

25:38

✦

Hrubý punkový hláska

Demo, kompilace | 1987

Vydáno:
(*MC) - Ukrutnost Tapes, 1987.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Punk is punk
Haru²´ápápi
Maluje sele
P·lno£ní my²
Big bambula
Domovnice
Hudebn¥ zábavný lidi
Strome£ek

✦

2:32
3:04
2:50
1:41
1:19
3:23
3:45
1:28

20:02

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Hymna ²ibeni£ních brat°í / Pod-

✦

vedení kameloti

Singl | 1988

Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds

✦

2:41
2:08

4:49

Live Ostrava

Nahráno: live 1988. Ostrava, klub alák.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
Traktor
Krkavec roll
Utrácení
Sp¥ch
Fotky a diá£ky

Visací zámek

Nahráno: listopad 1989 - leden 1990. Praha, studio Mida.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.
(CD) - Monitor-EMI, 1995. Sou£ástí vydání
je bonus v podob¥ písn¥ Noviny z kompilace
Punk's Not Dead vydané rmou Punc v roce
1990 a písn¥ Hymna ²ibeni£ních brat°í a Podvedení kameloti vydané jako SP rmou Supraphon v roce 1988.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds

Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.

2:17
3:19
2:09
2:07
3:44
2:34
3:38
1:27
2:40
3:11
7:05
4:08
5:04
2:31
2:12
2:55
2:49
2:41

1:12:51

Album | 1990

Nahráno: leden 1988. Studio Ji°ího Hradce.
K písni Hymna ²ibeni£ních brat°í byl nato£en
na Barrandov¥ videoklip, ale nakonec se nikdy
nevysílal.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1988. Vydáno v edici Posloucháte V¥trník s podtitulem Rockfest 88.
Kapela vy²la pouze pod názvem VZ. Jedná
se o jediný punkový singl a zárove¬ jediná ociální punková nahrávka do roku 1989 v celém
eskoslovensku.

1. Hymna ²ibeni£ních brat°í
2. Podvedení kameloti

Stánek
Strategický ústup
Povolávák
P°íleºitost
Jenom to nejlep²í
Strach
Nálada ze 4. kruhu
Pochod cínových vojá£k·
Vým¥na
Denní reºim
Noviny
Ned¥le
Uniformy
Vít¥zství
OPBH
Hymna ²ibeni£ních brat°í
Cigára
Dá²a

3:25
2:15
4:08
2:33
3:59

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stánek
Utrácení
Traktor
Dopravní zna£ky
Jenom to nejlep²í
Strach
Haru²´ápápi
Uniformy
Strome£ek
Vít¥zství
Strategický ústup
Povolávák
Dá²a

✦

Punk's not dead

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 1990.
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1:31
2:14
2:45
3:02
3:54
2:41
2:24
3:54
1:14
2:21
3:04
1:58
2:10

33:12

Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.
3.

Noviny

5:16

5:16

18.
19.
20.
21.
22.

Kanárek
Hrom do police
Hymna ²ibeni£ních brat°í
Podvedení kameloti
Problém

23. patné náboºenství
24. Stánek

✦ Live Horní Radou¬

Zastávka Mile£

Live | 1990

Nahráno: live 25. £ervence 1990. Horní Radou¬.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds

▲❧

1983 - 1984

Zzzzzzz Mmmmmmmm
Live

✦ Zzzzzzz Mmmmmmmm

3:14
2:54
3:49
2:37
3:17
3:01
1:56

1:15:41

Plze¬
1984
1984

Album | 1984

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Traktor
Stánek
Komunismus
Vlasta
Domovnice
Mahulena
Dopravní zna£ky
Dá²a
Strategický ústup
Povolávák
Báse¬

3:05
2:57
2:38
2:54
3:21
2:40
3:36
2:44
2:47
2:19
1:39

30:40

✦ Live Ostrava
Live | 1991

Nahráno: live 2. listopadu 1991. Ostrava, klub
Rock Hill.
Jan Haubert  voc
Michal Pixa  g
Ivan Ruth  g
Vladimír ´ástka  bg
Ji°í Pátek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visací zámek
Mahulena
Domovnice
M·j ºivot jsou básn¥
Kapela
Aspirin
P·lno£ní my²
Zázraky

4:04
2:57
3:35
3:09
2:29
3:30
1:57
2:50

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ekání
Fotky a diá£ky
Babice
Strategický ústup
Povolávák
Dá²a
Haru²´ápápi
Vým¥na
Strome£ek

3:48
4:13
5:56
3:49
1:58
3:56
1:46
2:41
2:15

Nahráno: 1984. Zku²ebna kapely Bon Pari.
Vydáno:
(CD) - Sisyfos records, 2004. Vydáno pod jménem Zastávka Mile£: 1984.
Petr kabrada  g, voc
Bowí  bg
Joººin  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lojzovo tajemství
O²klivá holka
Kapesník
Máj
Nemám auta rád
1,2,3,4

7.

erti

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

erný brýle
Jsi skv¥lej kus
Vexlák
Zastávka Mile£
Konec upalování parchanti
Do práce
Lom
Knedlíky
V Plzni se nic ned¥je
(Bu¬ky)
Hlad
Hledám ²´astnou hv¥zdu
Haló
Dyská£ je b¥s
Jézé¤áci správní ho²i
Tancujem reggae

4:58
2:42
3:02
3:38
3:14
2:54
2:23
3:26
2:17
2:26
2:45
2:49
2:07
1:02
2:19
2:50
1:44
2:05
1:39
1:50
2:34
1:40
4:23

1:00:47

✦ Live

Live | 1984

Nahráno: live zá°í 1984. eská Lípa. Kapela vystoupila pod krycím názvem MP Provoz.
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Petr kabrada  g, voc
Bowí  bg
Joººin  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1,2,3,4
Knedlíky
D°evorubec
Loupeºná vzpomínka
Jsi skv¥lej kus
Rocková princezna
Je mi zima
Turek Lá¤a
Nemám auta rád
29. ledna
Hledám ²´astnou hv¥zdu
Jézé¤áci správní ho²i

Zóna A
1984 - *

▲ Live Bratislava
▲ Live Bratislava
♠ Zóna A
♠ Potopa
♠ Koncertné vykopávky a rarity
♠ The greatest shits 84-86
♠ Útok na ²picu hitparády
▲ Live Praha
♠ V²etko je dnes O.K.?
❧ Potopa
❧❝ Akce Punk

❧❝ Punk's not dead
▲ Live Teplice

✦

Jaroslav Lederleitner  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
2:25
1:53
3:31
2:02
2:11
1:46
2:25
1:49
2:50
2:03
1:43
2:31

27:09

Diev£a zo anghaja
Sex vládne svetu
Vstúpte do armády
Bandiera Rossa

Bratislava
1984
1985
1985
1986
1987
1988
1988
1988
1989
1990
1990
1990
1993

Nahráno: live 9. °íjna 1984. Bratislava, Lama£.

✦

9.
10.
11.
12.

2:43
2:00
3:13
3:19

31:46

Zóna A

2:40
2:57
1:43
3:24
4:11
1:22
2:32
1:10

19:59

Nahráno:
✂ (1-4) 1985. Bratislava, studio STV.
✂ (5-13) 1985. Zku²ebna.
Vydáno:
(MC) - Pavian Records, 1994. Pouze písn¥ (14) jako sou£ást nahrávky Útok na ²picu hitparády.
(CD) - Pavian Records, 1994. Pouze písn¥ (14) jako sou£ást nahrávky Útok na ²picu hitparády.
Peter Schredl  voc
Svetozár Korbe©  g
Jaroslav Lederleitner  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
1.
2.

Je to zlé
M.H.D.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Diev£a zo anghaja
Pivo
Sex vládne svetu
Bezcenné predstavy
V²etko je prázdne
Po£íta£
Prepadáva£
Vstúpte do armády
Samotár
Nádherné diev£a
Je to zlé

Live Bratislava

✦

3:01
1:31
2:34
4:15
1:36
2:47
0:53
2:22
4:12
2:55
2:37
3:36
2:30

34:49

Potopa

Demo | 1986

Live | 1985

Nahráno: live kv¥ten 1985. Bratislava, klub Primaf.
Peter Schredl  voc
Svetozár Korbe©  g

0:50
2:20
3:29
1:46
4:15
2:22
3:57
1:32

Demo | 1985

Live Bratislava

Je to zlé
Bratislava
M.H.D.
Bezcenné predstavy
Prepadáva£
Psycho
Byrokracia
Má² moje £íslo

V²etko je prázdne
Je to zlé
Bratislava
M.H.D.
Prepadáva£
Uº to má za sebou
Nádherné diev£a
Dostanem sa hore

✦

Live | 1984

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nahráno:
✂ (1-7) 1986. Zku²ebna.
✂ (8-11) live 1986. Bratislava. Nahráno v rámci
festivalu Rockový koloto£.
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Peter Schredl  voc
Svetozár Korbe©  g
Jaroslav Lederleitner  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Potopa
Dostanem sa hore
Chemikálie
Kam krá£a² £love£e
Maniak
V krajine nev²edných chví©
V 20. storo£í
Kde je Josef Mengele?
Prekvapenie
Uº to má za sebou
Viem, ºe je to ´aºké

✦

✦

3:44
1:42
3:22
2:10
2:13
4:31
2:29
3:13
2:11
2:11
3:52

31:38

Koncertné vykopávky a rarity

Demo | 1987
Nahráno:
✂ (1-8) live prosinec 1984. Bratislava, d·m
ROH.
✂ (9) live °íjen 1984. Bratislava.
✂ (10-12) live kv¥ten 1985. Bratislava, klub Primaf.
✂ (13) live zá°í 1986. Bratislava, d·m ROH.
✂ (14-16) live duben 1987. Bratislava, tudentský domov Mladá garda.
Peter Schredl  voc
Svetozár Korbe©  g
Jaroslav Lederleitner  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Po£íta£
Bratislava
Tvoja mama hovorí
Dlho som po£úval
Má ´a rád
Zni£te autá
Má² moje £íslo
Byrokracia
Psycho
Nádherné diev£a
Vstúpte do armády
Bandiera Rossa
Dostanem sa hore
Potopa
Ohrozený druh
A.I.D.S.

The greatest shits 84-86

Demo | 1988
Nahráno: 1988. Jedná se o znovu nahrané
skladby z prvních t°ech demokazet.
Vydáno:
(MC) - Inagranti, 1999. Vydáno jako sou£ást
alba Nech ºijeme.
(CD) - Inagranti, 1999. Vydáno jako sou£ást
alba Nech ºijeme.
Peter Schredl  voc
Svetozár Korbe©  g
Jaroslav Lederleitner  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

M.H.D.
Bezcenné predstavy
Dostanem sa hore
Diev£a zo anghaja
Sex vládne svetu
Kde je Josef Mengele?
Nádherné diev£a
V 20. storo£í
D.P.M.B.
Potopa
Prekvapenie
V krajine nev²edných chví©
Vstúpte do armády
Pivo
Maniak
Je to zlé
Viem, ºe je to ´aºké

✦

3:36
2:47
2:16
3:37
1:26
1:36
2:12
3:09
1:17
3:59
3:13
3:19
1:34
3:18
2:56
3:19

43:34

1:24
2:45
1:24
2:24
1:35
2:57
3:55
2:24
2:08
3:24
1:48
3:29
2:23
4:00
2:08
2:24
3:39

44:11

Útok na ²picu hitparády

Demo | 1988
Nahráno: 1988. Bratislava, studio STV.
Peter Schredl  voc
Jaroslav Lederleitner  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Chce² si ºi´ po svojom
Útok na ²picu hitparády
A.I.D.S.
Polka
Pakáre¬
Ke¤ sa v²etci zjednotíme
Odváºna jazda zakázanou zónou
Puf a Muf
Ohrozený druh
Otvárajte kasíno
Závere£ná

2:05
2:14
3:26
2:01
1:34
3:16
1:54
1:59
2:40
2:34
3:17

27:00

✦ Live Praha

Live | 1988
Nahráno: live 4. prosince 1988. Praha, Lucerna.
Nahráno v rámci festivalu Rock bilance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Potopa
V 20. storo£í
Ohrozený druh
Chce² si ºi´ po svojom
Útok na ²picu hitparády
A.I.D.S.
M.H.D.
Nádherné diev£a
Pakáre¬
Prekvapenie
Ke¤ sa v²etci zjednotíme
Pivo

3:01
2:19
2:38
2:07
2:11
3:11
1:22
3:27
1:38
2:03
3:06
4:03

31:06

Demo | 1989
Nahráno: 1989. Bratislava, studio STV.
Peter Schredl  voc
udovít Gálka  acc, sb
Jaroslav Lederleitner  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
V²etko je dnes O.K.
Muº s koºu²inovým límcom
Pre£o je ºivot taký?
Nezmením sa!
Janko
Útek z reality
Cigánsky problém
Nech ºijeme!
Spomienka na Karola

Chce² si ºi´ po svojom
Útok na ²picu hitparády
Puf a Muf
Kde je Josef Mengele?
Pakáre¬
Pivo
Nech ºijeme!
V²etko je dnes O.K.
Útek z reality
Janko
Nezmením sa!
V²etko je prázdne
Polka
Pre£o je ºivot taký?
Ke¤ sa v²etci zjednotíme
Závere£ná

2:08
2:12
1:52
3:05
1:35
4:19
4:24
1:27
2:07
2:09
1:52
0:59
2:12
2:13
3:20
2:13

41:58

✦ Akce Punk

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-13) live 19. dubna 1990. Praha, Lucerna.
✂ (14-16) 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.

✦ V²etko je dnes O.K.?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

12. Nezmením sa!
13. Janko

1:34
1:21
2:12
1:51
2:11
2:07
2:34
2:25
3:11

19:26

1:47
1:57

3:44

✦ Punk's not dead

Album, kompilace | 1990
Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.
1. Cigánsky problém
2. ervená armáda

2:29
2:20

4:49

✦ Potopa

Album | 1990

✦ Live Teplice

Live | 1993

Nahráno: duben 1990. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(LP) - Opus, 1990.
(MC) - Opus, 1990.
(CD) - Inagranti, 2004.

Nahráno: live 12. b°ezna 1993. Teplice.
Peter Schredl  voc
Jaroslav Lederleitner  g
Miroslav Lederleitner  bg
Miroslav imboch  ds

Peter Schredl  voc
udovít Gálka  acc, sb
Jaroslav Lederleitner  g, sb
Miroslav Miku²ka  bg
Tibor ech  ds
1. Potopa

3:51

1.
2.
3.
4.
5.
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Potopa
Chce² si ºi´ po svojom
Tie dni sú pre£
Pravda neexistuje
Sú£as´ stroja

4:03
1:58
2:01
2:12
2:34

6. Co jste ha²i£i
7. Útek z reality
8. Pre£o je ºivot taký?
9. Posledný mohykán
10. Cesta nikam
11. Pakáre¬
12. Kde ste boli?
13. Mlados´ je rados´
14. Závere£ná
15. Na tom ni£ nie je
16. Janko
17. Puf a Muf
18. Pivo
19. ervená armáda
20. Nech ºijeme!
21. Garageland

1:45
2:25
2:07
3:33
2:12
1:43
2:58
1:35
2:35
2:52
2:46
1:41
4:07
2:42
2:40
3:03

53:32
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Textová kritika

A 64
Démophobia
Diturvit
Dybbuk
Energie G
Extip
F.P.B.
Flastr
Franta mast
Hluchý telefon
Igelit
IQ 60
Ke£up
Klec
Novodur
Oi Oi Hubert Machán¥
Paradox
Paragraf 202
Plexis
Problém 5
Product of Jozzin and Caine company a synové
PVC
Spray
Super panic orchestra
Tlak
V noci
V3S
Visací zámek
Zastávka Mile£
Zóna A

✷ : co já tedy budu d¥lat
budu doktor CSC 4x

A 64
16 písní

Te¤ ?? prachy
: a velkej bourák

Doktor CSC
(A 64 / A 64)

2 ❧

Dost
(A 64 / A 64)

2 ❧

Dovolená
(A 64 / A 64)

3 ❧

Evakuace
(A 64 / A 64)

3 ❧

: Taky mám ºenu
²pi£atý boty
hezký kalhoty
²pi£atý boty

Fucking USA
(A 64 / -)

2 ♠

✷ : Tak je²t¥ ²aty

Holka hn¥dooká
(A 64 / A 64)

3 ❧

hezký kalhoty
²pi£atý boty
a p¥kný chaty

Chaos
(A 64 / -)

2 ♠

Indulona
(A 64 / -)

2 ♠

Instrumental
(A 64 / -)

3 ♠

Já nemám ²ajn
(A 64 / A 64)

4 ❧

Líný jsme
(A 64 / A 64)

3 ❧

Pepík
(A 64 / A 64)

2 ❧

Sebevrazi
(A 64 / A 64)

3 ❧

Sonic Reducer
(A 64 / -)

2 ♠

Stepping stones
(A 64 / -)

2 ♠

T°i sta p¥t a ²edesát
(A 64 / A 64)

: taky dv¥ chaty

✷ : a hodnou ºenu

✷✍
✍
✷✎
✎

a kopu d¥tí

♠

✦ Doktor CSC
Live (1984, 6.)

✷ Demo (1984, 2.)
Tak se m¥ ptali
£ím prej budu
??
co jim mám °íct

A 64 / A 64
Live (1984, 11.)

✷ Demo (1984, 3.)
Dost uº nechci víc to poslouchat
dost uº je s tím se v²ím konec
: dost uº mám ??
✷ : dost po²li to prosím dál
dost uº mám sv·j vlastní názor

✷ : dost uº je s tím se v²ím konec

: dost po²li to prosím dál
dost uº nechci tvý o£i v zádech

✷ : dost uº si chci ºít podle svýho

: dost po²li to prosím dál
dost ??
✷ : dost uº ??
dost uº nechci tvý o£i v zádech

Ráno zas do práce
koupit si noviny
: myslet jen na prachy...

✷ : myslet jen na prachy

✷✍

❬ ✎❪

✦ Dost

✷ : hlouposti zakrývat

Snad budu topi£
anebo kopá£
anebo d¥lník
co jim mám °íct

❬✷✎❪

Pak jsem ale dostal nápad
co já jsem cht¥l tehdy d¥lat
uº jsem doktor CSC...

P°emý²lí² na zít°ek
dneska je dneska
co to zas kupuje²
: novinky dne²ka
za ºiva usíná²
: za ºiva zahnívá²
nikdy nic nev¥d¥t
: jak to mám pov¥d¥t

A 64 / A 64

Pak jsem ale dostal nápad
: co já vlastn¥ budu d¥lat

✷ : a velkej bejvák

✍

: P°emý²lí² na zít°ek
dneska je dneska
co to zas kupuje²
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✷✎
✎ ✘
✎
✷✎✷✘
✷✍
✍
✷✘
✷✎
✎
②

✷②
✷②
✷✎
✎

✷✍
✍
❬✷✎❪

?? dát si na kolena
podrbat se na uchu

novinky dne²ka...

✷ : To jsou ty vý²iny
?? k p¥n¥z·m
a´ jim ?? je

❬ ✎❪

A 64 / A 64

Vyhnout se problém·m
??

Live (1984, 14.)

✷ Demo (1984, 5.)
✸ Hrubý punkový hláska (1987, 2.)

To jsou ty vý²iny
ráno zas do práce
koupit si noviny

Evakuace není legrace
nosit matrace je
z jednoho konce na druhej konec
??

Za ºiva usíná²
nikdy nic nev¥d¥t
hlouposti zakrývat

Auta padaj do d¥r
loupe se jim lak
nedaleko je vodojem
tam naboural vlak

?? pov¥d¥t
ráno zas do práce
koupit si noviny...

Zem¥ se t°ese
prasklá jak vají£ko
co jsi nám to ud¥lala
na²e zem¥ mati£ko

✦ Dovolená
A 64 / A 64

✷ ❀✸ : V²ude vládne nepopsanej zmatek
zmatek
4x

Live (1984, 8.)
✷ Demo (1984, 4.)
✸ Hrubý punkový hláska (1987, 3.)

: V²ude vládne nepopsanej zmatek
zmatek
3x
v²ude vládne nepopsanej

Má to smysl?
?? do tvá°e
pojedu k rybníku
plány mi te¤ko ho°í
zase nejsem v balíku

V²ude vládne nepopsanej zmatek
zmatek
✷ ❀✸ : 4x

Má to smysl? 4x

: 3x

Te¤ p·jdu po vokolí
??

Má to smysl? 4x

: ??
✷ ❀✸ : a nyní cht¥jí ??
??

❀✷ : To zas byla dovolená
✸ : To zas bude dovolená

nudu ??

❬✷✁✸✎❪

✎
✷✁✸✎

Auta padaj do d¥r
loupe se jim lak
nedaleko je vodojem
tam naboural vlak

To zas bude dovolená
nudu ??
?? kle£et na kolenách
podrbat se na uchu

jedu zpátky do Prahy

❬ ✎❪

Auta padaj do d¥r
loupe se jim lak
nedaleko je vodojem
tam naboural vlak

To zas bude dovolená
nudu ??
?? si dát na kolena
podrbat se na uchu

✷ ❀✸ : Uº mám dost tý dovoli

✦ Evakuace

②
②
✷✁✸✍
✍
②
✸✍
✁✷✍

Zem¥ se t°ese
prasklá jak vají£ko
co jsi nám to ud¥lala
na²e zem¥ mati£ko
✷ ❀✸ : 3x
Auta padaj do d¥r
loupe se jim lak
nedaleko je vodojem
tam naboural vlak
: ??
aby p°í²tí generace nemusela ºivo°it
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②
❬ ✎❪

❬✷✁✸✎❪

✦ Fucking USA

sem z divný rodiny

A 64 / -

neslu²í mi bikiny

✸:

✁✷✍

kdyº leºim na matraci

mám n¥kdy nálady

✷

celý zvadlý propadlý

Live (1984, 12.)
Demo (1984, 6.)

✦ Chaos

... (svahil²tina)

A 64 / -

✦ Holka hn¥dooká

✷

Live (1984, 16.)
Demo (1984, 1.)

A 64 / A 64
(instrumentální)

✷
✸

Live (1984, 5.)

✦ Indulona

Demo (1984, 7.)
Hrubý punkový hláska (1987, 5.)
: Hysteria 4x

✷ ❀✸ :

Hysteria 3x

✷✁✸✍
✍

ve dne v noci

A 64 / -

✷

Live (1984, 2.)
Demo (1984, 8.)

není v moci
... (svahil²tina)

já jsem holka hn¥dooká

✦ Instrumental

Mám ráda legraci
kdyº leºim na matraci
: sem z dobrý rodiny

✷ ❀✸ :

sem z divný rodiny

✷✁✸✍
✍

neslu²í mi bikiny

A 64 / Live (1984, 10.)

celý zvadlý propadlý

✷
✸

Hysteria 3x

(instrumentální)

mám n¥kdy nálady

ve dne v noci
já jsem holka hn¥dooká
Sem z divný rodiny

❬ ✎❪

A 64 / A 64

neslu²í mi bikiny

✷
✸
✹

mám n¥kdy nálady
celý zvadlý propadlý
mám ráda legraci

✷:
✸:

kdyº koukám na matraci
kdyº leºím na matraci

: Sem z divný rodiny

✸✍
✷✍
❬✷✁✸✎❪

neslu²í mi bikiny

Demo (1984, 10.)

✦ Já nemám ²ajn

není v moci

✷ ❀✸ :

Demo (1984, 9.)

Live (1984, 1.)
Czech! Till now you were alone (1984, 9.)
Demo (1984, 11.)
Hrubý punkový hláska (1987, 1.)

A´ ºije ta kultura
t¥ch zbyte£nejch °e£í
povedla se úroda
spousta jinejch v¥cí

mám ráda legraci

V²echno klape

kdyº koukám na matraci

v²e je fajn

✷ ❀✸ ❀✹ :

mám n¥kdy nálady
celý zvadlý propadlý
Hysteria 4x

✷ ❀✸ :

Hysteria 3x

✷✁✸✍
✍

Hysteria 3x

a pak ºivot bez závisti

já jsem holka hn¥dooká

: kdyº koukám na matraci
kdyº leºím na matraci

Já nemám ²ajn 3x

tím mí¬ bude násilí

není v moci

✷:

nemám ²ajn

ím mí¬ bude nenávisti

ve dne v noci

Mám ráda legraci

dobrej ºivot

: ²patnej ºivot

to pak bude veselý

✷✁✸✍
✁✸✍

V²echno klape
v²e je fajn
dobrej ºivot
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✎
✷✁✸✁✹✎

nemám ²ajn

asi si dám ²pek
: Já sedim ty sedí²

Já nemám ²ajn 3x

✸ : ...
to jste °íkat nem¥li
svojí kapsu namastíte
t¥ch co dob°e plat¥jí
V²echno klape
v²e je fajn
dobrej ºivot
nemám ²ajn
Já nemám ²ajn 3x

❬ ✁✷✁✹②❪

✷ ❀✹ : dobrej ºivot
nemám ²ajn

já stojím ty stojí²

❬ ✁✷✁✹②❪

✷ ❀✸ : my stojíme v posteli

❬ ✁✷✁✹②❪

✦ Pepík
A 64 / A 64
Live (1984, 7.)

✷ Demo (1984, 13.)
✷✁✹✎
✁✸✎

Pepík d¥lá zedníka
celý týden spo°í
²et°í p¥tník k p¥tníku
penízky jen ho°í
Voholí si drºti£ku
do kapsy dá kilo
sbalí prýma ko£i£ku
no to zas bude milo

✦ Líný jsme

Pepík 2x
Pepík d¥lá zedníka
: 3x
Pepík 2x

A 64 / A 64
Live (1984, 4.)
✷ Demo (1984, 12.)
✸ Hrubý punkový hláska (1987, 6.)

✷ : 4x

Pepík d¥lá zedníka
celý týden spo°í
²et°í p¥tník k p¥tníku
penízky jen ho°í

Líný líný líný jsme
líný líný jako vy

✎
✷✁✸✎

Pepík 2x
Pepík d¥lá zedníka
3x
Pepík 2x

✦ Sebevrazi

Líný líný líný jsme
líný líný jako vy
Knedlo vep°o zelo
n¥co by to cht¥lo

✷ ❀✸ : mám zpocený £elo

jen aby to nebolelo
: v b°ichu mi zakru£elo
nacpu si pand¥ro

✷ ❀✸ : v b°ichu mi zakru£elo
: to£í se mi £elo

✷②
✷✎
✎

V rytmu disko sla¤áku
ukradnou mu kilo
ucítí tlak na páku
co to prob·h bylo

Já sedim ty sedí²
my sedíme v posteli
já leºim ty leºí²
my leºíme v posteli

: já koukám ty kouká²
ona smrká holoubka

: já leºim ty leºí²
my leºíme v posteli

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍
✎
✷✁✸✎
✷✁✸✍
✍

Líný líný líný jsme
líný líný jako vy...

Já nemám ²ajn 3x

Já koukám ty kouká²
ona kouká na kluka
✷ ❀✸ : já smrkám ty smrká²

: my sedíme v posteli

✷ ❀✸ : my leºíme v posteli

Tak se lidi m¥jte rádi
p¥stí nic nevy°e²í²
za krky se nechytejte
tak se neboj ??
V²echno klape
v²e je fajn
❀✸ : ²patnej ºivot

✷ ❀✸ : Já leºim ty leºí²

A 64 / A 64

Live (1984, 9.)

②
✷✁✸✘
✎ ✘
✷✁✸✎

✷ Demo (1984, 14.)
✸ Hrubý punkový hláska (1987, 4.)
U ºelezni£ní stanice
vídám £asto sebevrahy
dnes jich je tam nejvíce
: p°ijíºdí rychlík p°ímo z Hradce 2x
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✷✁✸✍

✷ ❀✸ : p°ijíºdí rychlík p°ímo z Prahy 2x

✍

Pr·vod£í je pry£ odhání
nemá je asi tuze rád
musí totiº po klekání
celou tra´ po nich utírat 2x

Jede pán na koni
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Jednou byl krásný den
(Petr kabrada / Petr kabrada)
Londýn
(Petr kabrada / Petr kabrada)

✦ Sonic Reducer

Máma nadává
(Petr kabrada / Petr kabrada)

A 64 / -

Marjánka
(Petr kabrada / Petr kabrada)

Live (1984, 13.)

✷ Demo (1984, 15.)

Mé království
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

... (svahil²tina)

Nemám auta rád
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

✦ Stepping stones

Nemám rád lidi jako jsi ty
(Petr kabrada / Petr kabrada)

A 64 / -

O²klivá holka
(Petr kabrada / Petr kabrada)

Live (1984, 3.)

✷ Demo (1984, 16.)

Outro
(Petr kabrada / Petr kabrada)

... (svahil²tina)

Pro£?
(Petr kabrada / Petr kabrada)

✦ T°i sta p¥t a ²edesát

Rány prudce dopadaji
(Petr kabrada / Petr kabrada)
Rý²a
(Petr kabrada / Petr kabrada)

A 64 / A 64
Live (1984, 15.)

Tak tu píse¬ blázn·m hraj
(Petr kabrada / Petr kabrada)

T°i sta p¥t a ²edesát
jeden den jedna noc
t°i sta p¥t a ²edesát
??

Vemte si p°íklad z R
(Petr kabrada / Petr kabrada)
Vexlák
(Petr kabrada / Petr kabrada)

T°i sta p¥t a ²edesát
zase nese se práce nese se
t°i sta p¥t a ²edesát
??...

Ztracená zem
(Petr kabrada / Petr kabrada)

✦ Hleda£i poklad·

Démophobia

Petr kabrada / Petr kabrada
Démosnímky (1988, 4.)

31 písní

Ty tóny co v noci ve v¥tru zní
t¥ ti²e lákají jít za ²t¥stím
opustit starosti ²edivých dní
za£ít n¥kde znova a moºná líp

? (9x)
(Petr kabrada / Petr kabrada)
iºlikovej
(Petr kabrada / Petr kabrada)

Na cest¥ za ²t¥stím
na nohou závaºí z minulých dní
2x

Hej mistr £í²ník
(Petr kabrada / Petr kabrada)
Hleda£i poklad·
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Ho°í
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Jak jsi krásná
(Petr kabrada / Petr kabrada)

Do sv¥ta odchází hledat ²t¥stí
hleda£i poklad· chimér a sn·
opustit p°átele a rodný d·m
pro fatu morganu a spoustu sn·
Na cest¥ za ²t¥stím
na nohou závaºí z minulých dní
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♠

2x
Jak v¥£ný ºid stále dál jít
nikde nemít domov ani pevný cíl
hleda£i poklad· jak krásn¥ to zní
na nohou závaºí z minulých dní...

A tak jedou spolu
nahoru a dolu
3x

✦ Mé království

✦ Ho°í

Petr kabrada / Petr kabrada
Démosnímky (1988, 5.)

Petr kabrada / Petr kabrada
1. demo pana Démy (1981, 7.)

Sirka ho°í chyt i balík
bude ho°et stoh
kdo to jede po silnici
poºárnickej sbor

Kaºdý má svoje království
i já takové mám
a tam nikoho nepustím
já jsem rad¥ji sám

To jsme my hasi£i jdem hasit 4x

Te¤ zazvonil telefon
kdopak to asi je
prý n¥jaký £lov¥k
a ºe m¥ zná

Voda te£e rychle hasí
stoh je uha²en
te¤ p°ijíºdí v·z VB
bude pátrání

A tak to moje království
uzav°ené sv¥tu jest
d¥jí se tam zvlá²tní v¥ci
o kterých nesmím pov¥d¥t

To jsme my hasi£i jdem hasit 4x

Telefonní sluchátko
v rukou m¥ pálí
ústa se zdráhají cosi pov¥d¥t
jsem sám

Detektiv v brejlích doktor s bra²nou
technik s fo´ákem
otisk prstu boty v blát¥
s tím si vysta£í
To jsme my hasi£i jdem hasit 4x

Kaºdý má svoje království
i já takové mám
a tam nikoho nepustím
já jsem rad¥ji sám

Venku tichý kroky zazní
kdosi sem k nám jde
n¥kdo klepe na okenici
kdo to m·ºe bejt

✦ Nemám auta rád

Petr kabrada / Petr kabrada

To jsme my hasi£i jdem hasit 4x

✦ Jede pán na koni
Petr kabrada / Petr kabrada
1. demo pana Démy (1981, 2.)
Jede pán na koni
je hrozn¥ zpocenej 2x
Pro£ jede na koni
pro£ nemá pionýr 2x
A tak jedou spolu
nahoru a dolu
Doma vzal pionýr
v zatá£ce se zabil 2x
Nebyl by se zabil
kdyby línej nebyl 2x

1. demo pana Démy (1981, 10.)
Nemám auta rád
k £emu a na£ jsou
to bych v¥d¥l rád
pro£ se na n¥ lidi t°esou
Abych pravdu °ek
tak já auta nesnesu
nevidím je rád
v lesním tichu ve v°esu
Pro£ auta jsou
pro£ musí jezdit
vºdy´ lidi mají taky nohy
mají taky nohy nohy svý
Já bych vzduchovkou
cht¥l na n¥ st°ílet
aby si ²li po svejch 2x
a nejeli
Jó m·j kamarád
nemá je taky rád
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provoz je zatim drahej
a levnej bude snad
Ten kdo je blbej
ten platí jako drak
já na to nejsem
to rad²i p·jdu hrát
Pro£ auta jsou
pro£ musí jezdit
vºdy´ lidi mají taky nohy
mají taky nohy nohy svý
Já bych vzduchovkou
cht¥l na n¥ st°ílet
aby si ²li po svejch 2x
a nejeli
Pomoc boºe pomoc
copak ty je má² rád
ud¥lej n¥co
jsem te¤ tv·j kamarád
Kdybys tak v¥d¥l
jak mn¥ to trápí
zamo°ený ovzdu²í
a ²tiplavej pach síry
Pro£ auta jsou
pro£ musí jezdit
vºdy´ lidi mají taky nohy
mají taky nohy nohy svý
Já bych vzduchovkou
cht¥l na n¥ st°ílet
aby si ²li po svejch 2x
a nejeli

co si asi myslí
Hol£i£ky zmatený
co módu nepoznají
veksláka uvidí
hnedka se jim líbí
Chodí po hotelech
pijou 4x
moc se neopijou
nem·ºou 2x
Co by asi °ekli
hol£i£ky zmatený
co módu nepoznají
co by asi °ekli
Veksláci mizerný
tuzár celej skoupí
pen¥z jak ²lupek maj
na nás nic nezbyde

Diturvit
6 písní

? (4x)
(Diturvit / Diturvit)

♠

A preca sa to£í
(Diturvit / Diturvit)

♠

My
(Diturvit / Diturvit)

♠

✦?

Diturvit / Diturvit
Live Nitra (1985, 1.)

Auta...

✦ Vexlák

Petr kabrada / Petr kabrada
1. demo pana Démy (1981, 13.)

pi£atý boti£ky
s vysokým podpatkem
a £erná bundi£ka
s postaveným límcem
Na hlav¥ p¥²ina
správn¥ u£esaná
na hlav¥ p¥²ina
to bude pochvala
Ru£i£ky v bund¥ jsou
na nohách jsou dºíny
kampak nás ponesou
ru£i£ky v bund¥ jsou
Ponesou veksláka
koukejte lidi£ky
koukají lidi£ky

ie sú tie svetlé
granáty a delá
novodobý symbol
©udskosti
Kto rozbil tie mosty
a zmrza£il tie telá
??
va²ej krutosti
Tyrani musia zomrie´
nejde z nich uº strach
tyrani musia zomrie´
zmeni´ sa na prach
2x
Spolo£ne preºi´
a spolo£ne to zmeni´
spolo£ne
do ve©kého pokroku
Tak pre£o ile
a pre£o Vietnam?
v²emoºne hna´ sa
k úspechu

681

Tyrani musia zomrie´
nejde z nich uº strach
tyrani musia zomrie´
zmeni´ sa na prach
4x

neberte mi moju
moju muziku

✦?

✦?

Diturvit / Diturvit
Live Nitra (1985, 5.)

Diturvit / Diturvit
Live Nitra (1985, 3.)

Tak robím prvé kroky
z vojnovej výstavy
?? £o ste sa opýtali
??
Ide to od nás spod schodov
na úrovni rock and roll
uº si z neho nad²ený
okus neokúsený
Ve¤ niekto zbiera známky
niekto chytá ryby
niekto chodí na pivo
niekto hráva kolky
niekto zbiera hríby
niekto lepí lietadlo
Kaºdý z nás má vlastnú
vlastnú hodnotu
neberte mi moju
moju muziku
Preto teba prosím pekne
??
starosti sú z tvojho hrania
preºijete aj skuto£né
?? no povedzte o koho tu ide
sila ??
ale ja to vydrºím
lebo ??
Niekto zbiera známky
niekto chytá ryby
niekto chodí na pivo
niekto hráva kolky
niekto zbiera hríby
niekto lepí lietadle
Kaºdý z nás má vlastnú
vlastnú hodnotu
neberte mi moju
moju muziku
Niekto zbiera známky
niekto chytá ryby
niekto chodí na pivo
niekto hráva kolky
niekto zbiera hríby
niekto lepí lietadlo
2x
Kaºdý z nás má vlastnú
vlastnú hodnotu

??
Ja mám teda chu´
ale neviem £o ty
ty sa vrá´
do roboty
Nebolo by od veci
da´ si v kr£me po deci
najprv trikrát ve¤
potom ¤al²ích ²es´
2x
Sme ©udia prostí
©udia ©udia prostí
2x
Vºdy mi moja milá
pripomína² ??
aj teba to £aká
aj ke¤ nie si z vosku
5x

✦?

Diturvit / Diturvit
Live Nitra (1985, 6.)

Nosí módne nohavice
vyle²tené topánky
ú£es ala John Travolta
?? mestskej smotánky
??
?? odveky známe
S £lovekom má len jedno spolo£né
aj on k©udne ??
kade chodí strach rozná²a
dokonalý jeho plán
Strach strach
v Jurajovom dvore
3x
Odborná ??
ú£inne aj u nás rastie
S £lovekom má len jedno spolo£né
aj on k©udne ??
kade chodí strach rozná²a
dokonalý jeho plán
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Strach strach
v Jurajovom dvore 3x

✦ My

??
?? odveky známe

Live Nitra (1985, 2.)

Diturvit / Diturvit

S £lovekom má len jedno spolo£né
aj on k©udne ??
kade chodí strach rozná²a
dokonalý jeho plán

Jedného d¬a v na²ej krajinke
usídlil sa vladár malý
??

Strach strach
v Jurajovom dvore
3x

Nebola to namyslenos´
nebola to reklama
nebolo to ironicky
bola to len odvaha

Nosí módne nohavice
vyle²tené topánky
ú£es ala John Travolta
?? mestskej smotánky

✦ A preca sa to£í
Diturvit / Diturvit
Live Nitra (1985, 4.)
Ospalé ráno
teplý £aj a sendvi£e
lietadlo práve pristáva
Spolu padajú
periny a plachty
kriºovatkou prejde postava
A predsa sa to£í 2x
Z my²lienok viny
cigarety ??
´aºkos´ je tá tvoja potreba

My nie sme ani Beatles
my nie sme ani Queen
my nie sme ani ??
my nie sme ??
My sme skrátka len va²i
bez vás bysme boli v ka²i
??
Kto chce nech si pozrie
v kine ?? najnov²í
tu to vojsko zadusila
skupina ??
My nie sme ani Beatles
my nie sme ani Queen
my nie sme ani ??
my nie sme ??
My sme skrátka len va²i
bez vás bysme boli v ka²i
??

Dybbuk

Príde² sadne²
dá² si £iernu kávu
ko©ko ten stereotyp potrvá?

46 písní

A predsa sa to£í 2x

A je²t¥ ke v²emu
(Hana epová / Hana epová)

4 ❧

Ospalé ráno
teplý £aj a sendvi£
lietadlo práve pristáva

Ale £ert to vem
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)

5 ❧

Spolu padajú
periny a plachty
kriºovatkou prejde postava
A predsa sa to£í 2x
a predsa sa to£í a predsa
a predsa sa to£í

Brixton
(Paul G. Simonon / Jan Maxa)
Dopis
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)
Dybbuk
(Pavla Slabá / Marie Míková)
Hadi
(Dybbuk / Marie Míková)

6 ♠

♠
3 ❧

Hej, to se ned¥lá
(Dybbuk / Dybbuk)
Hodiny
(Marie Míková / Marie Míková)
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♠

Hrob je prázdný
(Dybbuk / Dybbuk)
♠
Jahody
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)
Kámo²
3❧
(Hana epová / Hana epová)
Karlín
2♠
(Hana epová / Hana epová)
Kaºdý má svou pravdu
3❧
(Hana epová / Hana epová)
Kilgore Trout
6♠
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)
Kolo
3❧
(Marie Míková / Marie Míková)
Kostnatá, zkaºená
(Dybbuk / Dybbuk)
Kroky
3♠
(Hana epová / Hana epová)
Krvavé koleno
2❧
(Dybbuk / Dybbuk)
Mouchy
6❧
(Kate°ina Nejepsová / Kate°ina Nejepsová)
Na konci ulice
2♠
(Marie Míková / Marie Míková)
Na M·stku
2❧
(Hana epová / Hana epová)
Panenství
3❧
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)
Paní I
5❧
(Pavla Slabá / Renata Weinerová)
Paní II
5❧
(Pavla Slabá / Renata Weinerová)
Paní III
3❧
(Marie Míková / Marie Míková)
Páni, ty vypadá²
(Daniel Fikejz, Eva Volná, Panika / Ji°í D¥de£ek, Panika, Václav K°ístek)
Petr a Jan
3♠
(Marie Míková / Marie Míková)
Plame¬ák ze ZOO
3❧
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)
Podivná kucha°ka
4❧
(Hana epová / Marie Míková)
Poletíme
3❧
(Pavla Slabá / Marie Míková)
Psychiatrická
♠
(Dybbuk / Eva Trnková)
Radujme se a bu¤me ²´astní
4♠
(Marie Míková, Pavla Slabá / Marie Míková)
♠
Rebelka bez p°í£iny
(Pavla Slabá / Pavla Slabá, Petr Slabý)

Revizor
2♠
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)
Sen
6❧
(Hana epová / Hana epová)
Smrt
4♠
(Marie Míková / Marie Míková)
Smutná znamení
♠
(Kate°ina Jir£íková / Kate°ina Jir£íková)
Tak a´
(Kate°ina Cinglová / Ji°í D¥de£ek)
Tóny
2❧
(Pavla Slabá / Pavla Slabá)
Tygr
5❧
(Pavla Slabá / Kurt Vonnegut)
Únor
♠
(Hana epová / Hana epová)
V hospodách budu zavírat
(Dybbuk / Dybbuk)
Ve ²kole
3♠
(Kate°ina Nejepsová / Kate°ina Nejepsová)
♠
Vrána
(Kate°ina Nejepsová / Kate°ina Nejepsová)
Vyso£any, Libe¬
(Eva Volná / Ji°í D¥de£ek)
Zabili trakantku
(Eva Volná / Ji°í D¥de£ek)

✦ A je²t¥ ke v²emu

Hana epová / Hana epová

Live (?, 6.)
Live (?, 8.)
Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,
7.)
✹ Ale £ert to vem (1991, 4.)
✷
✸

✷ ❀✸ ❀✹ : A je²t¥ ke v²emu
se mi stýská
a je²t¥ ke v²emu
dé²´ za okny v°íská

: Nedává moc nad¥je
jestli v·bec ¬áká je
A je²t¥ ke v²emu
m¥ stále nemá² rád
a je²t¥ ke v²emu
prý dobrý kamarád

❬ ✎❪

❬✷✁✸✁✹✎❪
❬✷✁✸✘❪ ❬✹②❪

Tma je tam a tma je tady
a to v²echno dohromady
nedává moc nad¥je
jestli v·bec ¬áká je
✸ ❀✹ : A je²t¥ ke v²emu
m¥ bolí noha
a je²t¥ ke v²emu
✸ : je tu ta snaha
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❬ ②❪ ❬✷✎❪

✹✎

✹ : jen svoje snaha
✷ : A je²t¥ ke v²emu

✸✎
❬ ✘❪ ❬✸✁✹✎❪

m¥ stále nemá² rád
a je²t¥ ke v²emu
prý dobrý kamarád

✷ ❀✸ ❀✹ : Tma je tam a tma je tady

❬ ②❪

a to v²echno dohromady
nedává moc nad¥je
jestli v·bec ¬áká je

✷ ❀✹ : Kdyº jsem u£il do ²koly

❬ ✁✸②❪

u£il jsem se písmeny
jedna dva t°i £ty°i
to jsou moje písmeny
A je²t¥ ke v²emu
❀✷ ❀✹ : m¥ stále nemá² rád

✸ : ??
a je²t¥ ke v²emu
prý dobrý kamarád

✸ : Tma je tam a tma je tady

✸✎
✁✷✁✹✎

❬ ②❪ ❬✷✁✹✎❪

a to v²echno dohromady
nedává moc nad¥je
jestli v·bec ¬áká je
A je²t¥ ke v²emu
m¥ stále nemá² rád
a je²t¥ ke v²emu
prý dobrý kamarád

✷ ❀✹ : Tma je tam a tma je tady

❬ ✘❪ ❬✷✁✹✎❪

❬ ②❪ ❬✸✎❪

a to v²echno dohromady
nedává moc nad¥je
jestli v·bec ¬áká je

✸ : Tma je tam a tma je tady

❬ ②❪ ❬✷✁✹✎❪

a to v²echno dohromady
nedává moc nad¥je
jestli v·bec ¬áká je

❀✷ ❀✸ : Nedává moc nad¥je
✹ : Nad¥je nad¥je

jestli v·bec ¬áká je

✷ ❀✸ : 2x
: 6x
✹ : 5x

✷ ❀✸ : Nad¥je 2x
jestli v·bec ¬áká je
3x

✦ Ale £ert to vem

Pavla Slabá / Pavla Slabá
Hudba 85 (1984 - 1986, 5.)

✷ Live 85 Volume 1 (1986, 9.)
✸ Live (?, 19.)

✹✎
✁✷✁✸✎

✹ Live (?, 15.)
✺ Ale £ert to vem (1991, 11.)
Ráno potkám toho
co °íká sprostá slova
smutek z n¥ho £i²í
ale £ert to vem
K £emu váºná slova
na to co se d¥je
trochu m¥ to mrzí
ale £ert to vem
Já musím vypít coca-coly
plíºit se mezi poli
vychodit v²echny ²koly
ale £ert to vem
Holky ti²e sedí
mají velký plány
z kterejch zbude málo
ale £ert to vem
Úd¥l kaºdý ºeny
prý je to tak dáno
já vím co z nich bude
ale £ert to vem
Já musím vypít coca-coly
plíºit se mezi poli
vychodit v²echny ²koly
ale £ert to vem
Ve£er ho zas potkám
te¤ odpov¥di hledá
nevím pro£ se zm¥nil
ale £ert to vem

❀✷ ❀✹ ❀✺ : K £emu váºná slova
na to co se d¥je
trochu m¥ to mrzí
ale £ert to vem
Já musím vypít coca-coly
plíºit se mezi poli
vychodit v²echny ²koly
ale £ert to vem

✦ Dopis

✁✹✎
✷✁✸✁✹✎
✁✷✁✸✎
❬ ✁✹②❪

❬✸②❪

Pavla Slabá / Pavla Slabá
Hudba 85 (1984 - 1986, 6.)
Live 85 Volume 1 (1986, 4.)
Live (?, 7.)
Live (?, 6.)
Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,
8.)
✻ Ale £ert to vem (1991, 6.)

✷
✸
✹
✺

Sedím tady naho°e
pí²u tyto °ádky
za chvili se p·jdu
podívat do schránky
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Jestli tam není
mezi listy novin
schovaný dopis
dopis od tebe
Je to ale ²ílenství
tohleto si myslet
nebyl tam v£era
nebyl p°edev£írem
Nebude dneska
nebude zítra
nebude 2x
i kdyº se celá chv¥ju 2x
ó jak si to p°eju
Nebude 2x
nebude nikdy
je to ale smutný
ºe takovej je ºivot

✦ Dybbuk
Pavla Slabá / Marie Míková
Ale £ert to vem (1991, 12.)
Na dn¥ lidských du²í ºije
stra²ný dybbuk £erná zmije
kroutí nám zmu£ená t¥la
t°ikrát b¥da p°eb¥da
Trap se aº ti uschne srdce
opíjej se £ím dál více
dybbuk jásá slintá blahem
sráºí t¥ na tvrdou zem
Dybbuk je zlý duch 4x

Sko£il po mn¥ tma je rázem
v zoufalství se vrhám na zem
d·tkama m¥ dybbuk ºene
marn¥ k°i£ím ne ne ne
epu s trnkou slab¥ smíkám
v panice si náhle °íkám
nejed by to ani pes
ºe sem dybbuk v·bec lez
Dybbuk je zlý duch 8x

✦ Hadi

Dybbuk / Marie Míková
Live (?, 31.)

✷ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,

21.)
✸ Petr a Jan (1987, 5.)
Hadi se svlékají
koukni do zahrady
2x

✷ ❀✸ : Svlékají se hadi
koukni do zahrady
2x
Hadi se svlékají
koukni do zahrady
4x

Hadi se svlékají
koukni do zahrady

✷ ❀✸ : 2x
: 6x

Kdyº tady byl v£era ve£er
dupal v°ískal stra²n¥ je£el
vodky jsem se napila
a tak jsem se ho zbavila

Marie Míková / Marie Míková

Za dve°mi je náhle ticho
m¥ se strachem svírá b°icho
Talmud odpov¥¤ mi nedá
t°ikrát b¥da p°eb¥da
Stádo prasat £eká marn¥
dybbuk zasedl si na m¥
a te¤ bere za kliku
k°i£ím táhni dybbuku
Dybbuk je zlý duch 4x

❬ ②❪

Svlékají se hadi
koukni do zahrady
svlékají se hadi
jsou tam nahý hadi

Sedím v napu²t¥ný van¥
a poslouchám vylekan¥
dybbuk stojí za dve°mi
²eptá honem otev° mi

Dybbuk je zlý duch 4x

❬ ②❪

✦ Hodiny
Live (?, 25.)
Tikají kulhav¥ tikají váhav¥
kolik je hodin
uº je t°i£tvrt¥ na deset
za chvíli mi jede vlak
Pozor pane
upadly vám hodinky
zpoº¤ují se i hrací hodiny
pro£ po°ád obrací² ty p°esýpací hodiny
Marie Horáková jde na hodinu klavíru
cesta jí trvá £tvrt hodiny
na klavíru se zdrºí necelou hodinu
dohromady to d¥lá
necelou hodinu a £tvrt
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✎
✷✁✸✎

✦ Jahody

✦ Kaºdý má svou pravdu

Pavla Slabá / Pavla Slabá

Hana epová / Hana epová

Live (?, 17.)

✷
✸

Jahody jsou v kuchyni

Live 85 Volume 1 (1986, 8.)
Live (?, 14.)
Live (?, 13.)

pes je zase v p°edsíni
kabát visí na v¥²áku

Kaºdý má svou pravdu

já sedím v obyváku

n¥kdy o ní ví
kaºdý má svou pravdu
a ºije jen s ní

A zatím venku pr²í

2x

a n¥kde se srazila auta
zvedá se mlha

Je to dobrý

je hustá a chladná

je to ²patný

ale doma se nic nem¥ní

je to hloupý
je to na nic

Jen jahody jsou v kuchyni

je to nuda

pes je zase v p°edsíni

je to odvar

kabát visí na v¥²áku

nelíbí se mi to pranic

já sedím v obyváku

3x

Jahody jsou v kuchyni

Kaºdý má svou pravdu
n¥kdy o ní ví

✦ Kámo²

kaºdý má svou pravdu
a ºije jen s ní

✸:

Hana epová / Hana epová

✷
✸

2x

Live (?, 1.)

✦ Kilgore Trout

Live (?, 2.)

Pavla Slabá / Pavla Slabá

Live 85 Volume 1 (1986, 3.)

Já mám novýho kámo²e

✷
✸
✹
✺

nenosí boty nosí galo²e
v£era ve£er se mi o n¥m zdálo
jak mi °íká haló haló
2x

✷:

Haló haló obsazeno

✦ Karlín
Hana epová / Hana epová

❬ ✁✸②❪

Czech! Till now you were alone (1984, 14.)
Live 85 Volume 1 (1986, 10.)
Live (?, 11.)
Live (?, 14.)
Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,

2.)

✻

Ale £ert to vem (1991, 9.)

Po ulicích New Yorku
krá£í si to Kilgore Trout
p·jde asi do kina
netu²í kdy za£íná
sv¥t kolem moc nevnímá

✷

Live (?, 29.)
Ale £ert to vem (1991, 13.)

Jako koryto
n¥kdy vypadá
na²e ulice
st¥ny po stranách
st¥ny s dírama
n¥kdy z nich lidi
vidí jen mraky
lampy a ptáky
na dn¥ koleje
£erné havrany
st¥ny dokola
mraky nad námi

V kin¥ si musí odsko£it
a na záchod¥ uvidí otázku
napsanou perem na bílé zdi
jaký je smysl ºivota
Kilgore Trout nemá pero ani tuºku
nemá ani oho°elou zápalku
proto nechá otázku bez odpov¥di
jaký je smysl ºivota
No p°ece být o£ima
a taky být u²ima
a taky být v¥domím
stvo°itele vesmíru ty blázínku

2x
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✁✷②

✸ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987, 3.)

Kilgore Trout se vrací do kina
p°itom se snaºi být o£ima
p°itom se snaºí být i u²ima
a taky v¥domím stvo°itele vesmíru

Jedna dva t°i £ty°i p¥t
dlaºební kostky radost pohled¥t
²est sedm osm dev¥t jedenáct
berou mi £as uº ²lapu na patnáctou
po nich jdou lidi tam sem sem a tam
je mi to jedno nikam nechvátám

✦ Kolo

Marie Míková / Marie Míková

Jedna dva t°i £ty°i p¥t
²est sedm osm dev¥t jedenáct

Live 85 Volume 1 (1986, 14.)
✷ Live (?, 17.)
✸ Live (?, 32.)
: Ko se to já mám

✸ : Ko to mám

: strach p· pod no

✸ : strach p· no

: ú pod no se ro

✸ : pú no se ro

: n¥ zá on¥ za za jí

✸ : n¥ zá á jí n¥ za jí
❀✸ : ko to o sí

❬✷②❪ ✸✎
✎
✸✍
✍
✸✍
✍
✸✍
✍

a lampa zhasla

❬✷✎❪
❬ ✁✸✎❪

ene nás od sebe
neboj se s ohnivým me£em v ruce
vypadá² jak and¥l
a mé znamení na £ele
Nem·ºem se ztratit neboj se
lidská t¥la po podlaze
vidím t¥ z°eteln¥
ale uº se k sob¥ nedostanem

✸ : Kolo...

✦ Kroky
Hana epová / Hana epová
Live (?, 18.)

✷ Live (?, 23.)

Live 85 Volume 1 (1986, 13.)

✷ : dvanáctá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila

N¥kdo ze zástupu
se za mnou dívá
kolo se to£í
odst°edivá síla

❀✷ : Kolo 11x

Dybbuk / Dybbuk

Devátá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila
desátá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila
jedenáctá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila

P·da pod nohama
se mi rozsko£í
n¥kdo ze zástupu
se za mnou oto£í

✷ : 3x

✦ Krvavé koleno
✷ Live (?, 33.)

Kolo se to£í
já málem ztrácím
p·du pod nohama

❀✸ : 2x

Jedna dva t°i £ty°i p¥t
dlaºební kostky radost pohled¥t
²est sedm osm dev¥t jedenáct
berou mi £as uº ²lapu na patnáctou
po nich jdou lidi tam sem sem a tam
je mi to jedno nikam nechvátám

❬✸✎❪
❬ ✁✷✎❪

②
②
②

❬✷✎❪
: Kdo jsi? Krvavé koleno.
ím se ºiví²? Lidským masem.
Na £em spí? Na lidských kostech, drahou²ku.
A co jí²? Piju lidskou krev.
✷ : Marto dojdi mi do sklepa pro brambory
ale já nechci
jdi 4x
tak já jdu
Devátá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila
desátá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila
jedenáctá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila
: dvanáctá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila
a lampa zhasla
:
A
A
A

Kdo jsi? Krvavé koleno, ko£i£ko.
£ím se ºiví²? Lidským masem.
kde spí²? Na lidských kostech.
co pije²? Lidskou krev.

✷ : Pavlo dojdi mi do sklepa pro jahody
Pavlo tak dob°e
tak já uº jdu
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❬ ✎❪

✷②
✷②
❬✷✎❪

❬ ✎❪

Devátá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila
desátá hodina odbila
a lampa je²t¥ svítila

✷ : jedenáctá hodina odbila

a lampa je²t¥ svítila
a lampa zhasla
Kdo jsi? Krvavé koleno.
: ím se ºiví²? Lidským masem.

✷ : ím se ºiví²? Lidskou krví.

Co jí²? Lidské maso.
Na £em spí²? Na lidských kostech.
: A co pije²? Lidskou krev.

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : 2x
Vezmu nohy na ramena 4x

✦ Na konci ulice

②
②

Marie Míková / Marie Míková

✷✍
✍
②
✷②

✦ Mouchy

Live (?, 16.)

✷ Live (?, 24.)
Na konci ulice se n¥kdo potácí
na konci ulice se n¥kdo zmítá
na konci ulice se n¥kdo potácí
na konci ulice n¥kdo lítá
kdopak to asi je
já
2x

✦ Na M·stku

Kate°ina Nejepsová / Kate°ina Nejepsová
Live 85 Volume 1 (1986, 12.)
Live (?, 12.)
Live (?, 16.)
Live (?, 34.)
Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,
23.)
✻ Petr a Jan (1987, 2.)

✷ Live (?, 21.)

Vodemykám dve°e
vcházím do bytu
kolem lampy krouºí
hejno moskyt·

O p·lnoci na ulici
leºí mladej kluk
lidi chodí klidn¥ kolem
a je jim to fuk

Strachem se aº t°esu
jsou tak o²kliví
co te¤ budu d¥lat
to jen Pán B·h ví

Volám n¥co mu je
oni a´ nefetuje
to má z toho darebák
ºe tolik pije

✷
✸
✹
✺

Mouchy v byt¥ 3x
ute£u hbit¥
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : 2x
Vodemykám dve°e
vcházím do bytu
kolem lampy krouºí
hejno moskyt·

✻②

Hana epová / Hana epová
Live 85 Volume 1 (1986, 15.)

: Já mám malou slab·stku
v noci chodit na M·stku

❬✷②❪

Zvedám ho na nohy
je bílý jak sníh
o£i mu k°i£í
jsem epileptik
Volám n¥co mu je
oni a´ nefetuje
to má z toho darebák
ºe tolik pije

Strachem se aº t°esu
jsou tak o²kliví
co te¤ budu d¥lat
to jen Pán B·h ví
Voni v²ude vlezou
i pod pe°inu
nemám tady klidnou
ani vte°inu

✻②

✦ Panenství

Pavla Slabá / Pavla Slabá
Live (?, 12.)

✷ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,
20.)

✸ Petr a Jan (1987, 4.)

Mám jediný p°ání
bejt hromadnej vrah
v tom mi ale brání
ten m·j hroznej strach

Jana mi °ekla
nemá² se £eho bát
sta£í kdyº bude²
v ²est pod mostem stát

Mouchy v byt¥ 3x
ute£u hbit¥

Olga mi °ekla
a vem si £ernej plá²´
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kterej ti bude
ve v¥tru vlát

5.)
✺ Ale £ert to vem (1991, 2.)

N¥co se stane
n¥co nevídaného
n¥co se stane
uº je to tak
2x

Sedí paní na náledí
a hledí v dál a v dál a v dál
pro£ tam ta paní vlastn¥ takhle sedí
kdyº na nikoho ne£eká

: Jana mi °ekla
✷ ❀✸ : Olga mi °ekla
: Olga mi °ekla

✷ ❀✸ : Luisa mi °ekla

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

Dá²a mi °ekla
co kdyº se spletla

✷✁✸✁✹✍
✁✺✍

✦ Paní III

Marie Míková / Marie Míková

Je spousta hodin
pod mostem zas stojím
n¥co se stalo
uº je to tak

Live 85 Volume 1 (1986, 17.)

✷ Live (?, 5.)
✸ Ale £ert to vem (1991, 10.)
Sedí paní v tramvaji
na klín¥ má dorty
uºdibuje potají
já to vidím 2x
4x

Co si mám myslet
bylo to málo
to co se stalo
holky m¥ly pravdu

✦ Paní I

Pavla Slabá / Renata Weinerová
Live 85 Volume 1 (1986, 1.)

✷ Live (?, 4.)
✸ Live (?, 3.)
✹ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,

4.)
✺ Ale £ert to vem (1991, 1.)

✹✎
✁✷✁✸✁✺✎

na krku t¥ºký °etízek
jestli ta paní v·bec sly²í
jestli ta paní polyká

Nev¥d¥la jsem
ºe se to takhle stane
nev¥d¥la jsem
ºe mí°ím práv¥ sem
ráno jsem si byla
koupit smetanu do kafe
uva°ila jsem
tentokrát siln¥j²í
a telefonovala jsem
Aneºce Jauri²·
nem·ºe p°ijít
hlídá vnou£ata
Sedí paní v tramvaji
na klín¥ má dorty
uºdibuje potají

✷ ❀✸ : já to vidím 2x

✦ Petr a Jan

Nesly²í ani nepolyká
u²i se táhnou níº a níº
a její krása za to pyká
mozek se táhne níº a níº
2x

Marie Míková / Marie Míková
Live (?, 30.)

✷ Live (?, 35.)
✸ Petr a Jan (1987, 1.)

✦ Paní II

Pavla Slabá / Renata Weinerová
Live 85 Volume 1 (1986, 2.)

Sedí paní na náledí
a hledí v dál a v dál a v dál
pro£ tam ta paní vlastn¥ takhle sedí
kdyº na nikoho ne£eká
❀✺ : a nikdo ne£eká na ni

✷ ❀✸ ❀✹ : a nikdo ne£eká na ni 2x

N¥co se stane
n¥co nevídaného
n¥co se stane
uº je to tak
2x

❀✷ ❀✸ ❀✺ : Paní má t¥ºké náu²nice
✹ : ...

❀✷ ❀✸ ❀✺ : A paní sedí a hledí a sedí a hledí 4x ✹✍
✁✷✁✸✁✺✍
✹ : A paní sedí a hledí a sedí a hledí...

✷ Live (?, 5.)
✸ Live (?, 4.)
✹ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,

Jdou jdou b¥ºí tam
nejd°ív Petr za ním Jan
cesta plná kamení
b¥ºí hledat znamení
Jdou jdou b¥ºí tam
kroky mraky já chci taky
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②

Jan má zmatek ve tvá°i
vstoupit se neodváºí

já budu ml£et jak hrob
❀✸ ❀✹ : ml£ím jak hrob

✷ ❀✹ : 2x

Jdou jdou b¥ºí tam
nejd°ív Jan a za ním Petr
zato£í se s nimi sv¥t
uºasnou a b¥ºí zp¥t

Já jsem to tu²ila
kam bych se jen ukryla
jist¥ m¥ dostanou
❀✷ ❀✹ : musím rychle pry£

Jdou jdou b¥ºí zpátky
b¥ºím taky vím to taky
b¥ºím taky vím to

✸ : to bude m·j hrob

P·jdu do zahrady
nenechám jim to tady
❀✷ ❀✹ : hrob honem vykopu

✦ Plame¬ák ze ZOO

✸ : musím rychle pry£

Pavla Slabá / Pavla Slabá

kde je jenom rý£

Live 85 Volume 1 (1986, 5.)
✷ Live (?, 8.)
✸ Live (?, 10.)

Oni to nev¥dí
já jim to ne°eknu
snad se to utají

✷ ❀✸ : Nemám kam jít
: Nemám kde být
nemám co jíst

✷ ❀✸ : nemám co pít
: nemám co pít

✷ ❀✸ : nemám co jíst

✎
✷✁✸✎
✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

Zelená tráva
povívá tráva
nemám kde být

Jist¥ hlídají
jist¥ vyzvídají
kam to jenom ²oupnu
já budu ml£et jak hrob
❀✸ ❀✹ : ml£ím jak hrob

✦ Podivná kucha°ka

Live (?, 2.)
✷ Live (?, 1.)
✸ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,
6.)
✹ Ale £ert to vem (1991, 3.)

✸✎
✁✷✁✹✎

✷②

❀✸ : Polívku va°ila
hodila tam p·l kila
novýho ko°ení
kdo to bude jíst

Jist¥ hlídají
jist¥ vyzvídají
kam to jenom ²oupnu
já budu ml£et jak hrob
: ml£ím jak hrob

✦ Poletíme

Polívku va°ila
hodila tam p·l kila
novýho ko°ení
kdo to bude jíst

Jist¥ hlídají
jist¥ vyzvídají
kam to jenom ²oupnu

✸✎
✁✷✁✹✎

Oni to nev¥dí
já jim to ne°eknu
snad se to utají

Hana epová / Marie Míková

Oni to nev¥dí
já jim to ne°eknu
snad se to utají

❬ ✁✸②❪

Pak se zamyslela
co kdybych to vylila
co kdyº to ko°ení
je votrávený

Dobrá je zpráva
nemít kam jít
nemít kde snít

Pak se zamyslela
co kdybych to vylila
co kdyº to ko°ení
je votrávený

✷②

Pavla Slabá / Marie Míková
Live 85 Volume 1 (1986, 16.)

✷ Live (?, 26.)
✸ Ale £ert to vem (1991, 19.)

K ránu jsem usnula
zdál se mi sen tak jako p°ed týdnem
vrás£itý sta°ík usmíval se
a °íkal vem to doslova
Poletíme 4x
Na kopci u kostela
hledala jsem odkud bych odlet¥la
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❬✷✁✹②❪

✸②

zrzavý kostelník
ti²e spílal holub·m na k°íºi
: Holubi ²pinaví

✷ ❀✸ : Vy holubi ²pinaví
vy ²pinavci jedni
: v²ak já vás jednou v²echny post°ílím

✸ : já vás jednou v²echny post°ílím
✷ : já vás v²echny jednou post°ílím

✷✁✸✍
✍
② ✎
✷✎✸✍
✍✷✎
✁✸✎

Snad mi zas naroste
protézu mi nenoste
snad mi zas naroste
dejte pry£ ten krám
Sv¥t je ²patnej
sv¥t je zlej
sv¥t uº dávno by m¥ zni£il
na²e milá klinika
je úto£i²t¥ mé

✦ Radujme se a bu¤me ²´astní

Poletíme 4x
Zamávat rukama
trochu se bojím ale vem to doslova
trochu se bojím
kostelník pu²kou na m¥ mí°í zezdola

❀✷ : Poletíme 4x
✸ : Poletíme...

✦ Psychiatrická
Dybbuk / Eva Trnková
Live (?, 27.)
aty jsem ztratila
oblékli mne do bíla
²aty jsem ztratila
ani nevím jak
Te¤ sedím za m°íºí
kdekdo si m¥ prohlíºí
te¤ sedím za m°íºí
jak chycenej pták
Sv¥t je ²patnej
sv¥t je zlej
sv¥t uº dávno by m¥ zni£il
na²e milá klinika
je úto£i²t¥ mé

Marie Míková, Pavla Slabá / Marie Míková
Live 85 Volume 1 (1986, 11.)

✸✍
✁✷✍

✷ Live (?, 13.)
✸ Live (?, 19.)
✹ Ale £ert to vem (1991, 16.)

Radujme se a bu¤me ²´astni 4x
A´ je na²e radost velká
a´ je na²e ²t¥stí nekone£né
2x
Raj£ata okurky
mám jich plný ko²ík
sýr máslo rohlíky
raduj se z toho
jako malý ho²ík
2x
Radujme se a bu¤me ²´astni 4x
A´ je na²e radost velká
a´ je na²e ²t¥stí nekone£né
2x
Prosím vás, nemáte korunu na telefon? Nemám.
Prosím vás, nemáte korunu na telefon? Já se podívám. Prosím vás, nemáte korunu na telefon?
Mám.

✦ Rebelka bez p°í£iny

Vlasy mi p°ist°ihli
kdyº m¥ sed¥t p°istihli
vlasy mi p°ist°ihli
²átek p°es n¥ mám
átek vy²ívaný
nosím ho i do vany
²átek vy²ívaný
dal mi jeden pán
Sv¥t je ²patnej
sv¥t je zlej
sv¥t uº dávno by m¥ zni£il
na²e milá klinika
je úto£i²t¥ mé
Zoubek mi vytrhli
ti dokto°i potrhlí
zoubek mi vytrhli
díru v puse mám

Pavla Slabá / Pavla Slabá, Petr Slabý
Ale £ert to vem (1991, 18.)
Kdyº si vlasy myje
po°ád svý pivo pije
kdyº si £te tak kou°í
místo aby uklízela
rad²i by p°ihlíºela
ur£it¥ ²patn¥ skon£í
Nikdo se nebude asi p°íli² divit
kdyº ji uvidí drze se ²klíbit
nikoho nep°ekvapí s kladivem na pavla£i
kdyº mlátí do oken no to snad sta£í
Má spoustu nep°átel
i ty co se jim líbí
chce se hned pomstít

692

v²em za jejich sliby chyby
koupit si °et¥zy a sama se p°esv¥d£it
rtg nálezy v²em se jim odvd¥£it

a tak jsem zv¥davá
co se mi vlastn¥ dneska bude zdát
T¥lo mám t¥ºký
sv¥t kolem moc nevnímám
obrazy ská£ou
❀✺ : ten nejhez£í si vybírám

elezné nemají °e²ení nasnad¥
tekuté posta£íty snad jsou na sklad¥
peníze nast°ádá a nakoupí munici
na lidi hon po°ádá vyrazí na ulici

✷ ❀✸ ❀✹ : ten nejlep²í si vybírám
✻ : nejlep²í si vybírám

Kdyº jí se zase n¥kdo te¤ nelíbí
tak se to prase se sprayem políbí
tekutým °et¥zem p°etáhnout p°es tvá°e
kaºdý si rozmysli zapsat se ji do sná°e

2x

✦ Smrt

✦ Revizor

Marie Míková / Marie Míková

Pavla Slabá / Pavla Slabá

Live (?, 9.)

✷ Live (?, 7.)
✸ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,

Live (?, 3.)
✷ Live (?, 9.)

9.)

✹ Ale £ert to vem (1991, 7.)

Kdyº to °íkal tak se ²klebil
p°itom o moc lep²í nebyl
tak jsem si °ekla je to dít¥
£ouhají mu z kapsy nit¥

P°i²la ke mn¥ smrt
hladila mi ví£ka
jak to bylo n¥ºné

Za t°i dny jsem ho potkala znovu 4x

Za£ala jsem plakat
a ona se mi smála
za£ala jsem utíkat
a ona ve mn¥ stála

Kdyº to °íkal tak se ²klebil
p°itom o moc lep²í nebyl
tak jsem si °ekla je to dít¥
£ouhají mu z kapsy nit¥

Vzala jsem jehlici
a cht¥la jsem ji zabít
bodla jsem svou ruku
a to m¥ mohlo zranit

Za t°i dny jsem ho potkala znovu 4x
Dopravní podniky
u²ily na m¥ boudu
jezdila jsem na £erno
volají m¥ k soudu

Mám £ervené vlasy
uº neplá£u asi
smrt se tomu sm¥je
já nevím co se d¥je

✦ Sen

Hana epová / Hana epová

Hudba 85 (1984 - 1986, 7.)
Live 85 Volume 1 (1986, 6.)
Live (?, 10.)
Live (?, 11.)
Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,
1.)
✻ Ale £ert to vem (1991, 8.)
Chce se mi spát
vím bude to t¥ºký sen
chce se mi spát
v tom snu asi p·jdu ven
Bude² tam i ty
nebo jenom já

✁✷✁✸✁✹✁✺✎

Mám snad otev°ít o£i
a rad²i vstát
ale já jsem zv¥davá
co se mi vlastn¥ dneska bude zdát

Má to te¤ holka chudák moc t¥ºký
lidi na ulici ji hrozej p¥stí
°íká ºe je bez viny ale za své zlo£iny
musí pykat i rebelka bez p°í£iny

✷
✸
✹
✺

✷✁✸✁✹✍✻✎
✁✺✍✻✎

Dv¥ rány do b°icha
a t°etí do hlavy
pálí m¥ ruce
mám rudou díru na dlani
ona uº tu není
Já mohu ºít dál

✦ Smutná znamení

Kate°ina Jir£íková / Kate°ina Jir£íková
Ale £ert to vem (1991, 15.)

Smutná a zmatená
vrhám kostkama citu
vrhám kostkama
padne mi nejsi tu jsi tu
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✦ Únor

záclony na strom¥

Hana epová / Hana epová

Málo £asu mn¥ zbývá
vlajou podivn¥
²edivá zcuchaná h°íva
smutná a zmatená
jsem jak zcuchaná h°íva
temnýma oknama
n¥kdo se na m¥ dívá

Ale £ert to vem (1991, 14.)
Dít¥ mám v b°i²e
za okny ²t¥ká pes
koupat v mo°i
cht¥la bych se dnes

✦ Tóny

Únor únor
Dvacet osm dní
pouhé £ty°i ned¥le
zase napad sníh
mráz mi b¥há po t¥le

Pavla Slabá / Pavla Slabá
Live (?, 28.)

✷ Ale £ert to vem (1991, 17.)

Únor únor

Tóny na²ly klapky trubky
jak podle mapky
v duchu vid¥l k zemi padat
sn¥hu vlo£ky de²t¥ kapky

Smutný je ten sv¥t
studený a ²pinavý
únorová Praha
uº m¥ ale nebaví

V odpov¥¤ mu ze st°ech zazn¥l
jen jekot ko£ky
zn¥lo to jak d¥tský ná°ek
jak zp¥v pla£ky
U stolu pak ml£ky jedl
s de²t¥m vlo£ky ledu krupky
: v hlav¥ mu zn¥l ná°ek trubky

✷ : v hlav¥ mu zn¥l ná°ek ko£ky
: jak zp¥v pla£ky

✷ : i tóny trubky

Únor únor

✷✍
✍
✷✎
✎

✦ Tygr

✹ : Upozor¬ujeme
tygr byl vypu²t¥n...
Tygr utíká ...

✦ Ve ²kole
Live (?, 22.)

✷ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,

Live 85 Volume 1 (1986, 7.)
✷ Live (?, 15.)
✸ Live (?, 18.)
✹ Plyn Dybbuk Panika best of / live 87 (1987,
10.)
✺ Ale £ert to vem (1991, 5.)

Tygr zalez do k°oví
v hnízd¥ vla²tovka si hoví
£lov¥k ská£e raduje se
ºe uº rozumí
ºe uº v²echno ví

Únor 2x

Kate°ina Nejepsová / Kate°ina Nejepsová

Pavla Slabá / Kurt Vonnegut

❀✷ ❀✸ ❀✺ : Tygr utíká
vla²tovka lítá
£lov¥k sedí hlavu v dlaních
dumá pro£ pro£ pro£ 2x

Dvacet osm dní
pouhé £ty°i ned¥le
zase napad sníh
mráz mi b¥há po t¥le

❬✹✎❪

19.)
✸ Petr a Jan (1987, 3.)

Po°ád a po°ád kapky de²t¥
po°ád a po°ád m¥ hlava je²t¥
bolí a bolí a je mi zima
asi bych m¥la odejít
Zase a zase n¥kdo na m¥ k°i£í
po°ád a po°ád se mnou n¥kdo cvi£í
bolí m¥ hlava a je mi zima
asi bych m¥la odejít 3x

✦ Vrána

❬✹✎❪

Kate°ina Nejepsová / Kate°ina Nejepsová
Live (?, 20.)

❬ ✁✷✁✸✁✺✎❪

Po °ece se plouºí stíny
ti²e ²lapou po v¥ºích
za nehty mám plno hlíny
a svým o£ím nev¥°ím
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Hrabala jsem v£era zrána

co s tím d¥lat mám

záhon pro trs me£ík·

ticho ozv¥nou

p°ilet¥la ºlutá vrána
a dala se do k°iku

✷:

❬ ②❪

lutá vráno odle´ pry£

Co s tím d¥lat mám

ve£írky maj rády klid

?? výk°ik tmou

za£ínám pomalu klít

co s tím d¥lat mám

vezmu si na tebe rý£

ticho ozv¥nou

Nebem velká tramvaj letí

A tak chodím po ulici

rozhazuje st°ípky skla

jen tak bez cíle

za nehty mám plno smetí

??

na záhonech divizna

vy se divíte

??

: Co s tím d¥lat mám

Raduju se ºe stíny

❬ ②❪

❬✷✎❪

...

zas hrajou si na zvoníky
v kout¥ na hromad¥ hlíny

... se kou°í

hnijou moje me£íky

❬✷✎❪

takový je kaºdý ráno
vyjdu ze dve°í

Krá krá

✷:

Energie G

ticho ozv¥nou

2

✦

❧

(Energie G / Energie G)

Live (1981, 3.)

(Energie G / Energie G)

♠

Hol£i£ko

❧

2

❧

chlape£ku nemá² snad chu´

♠

Má² v²echno

Chlape£ku ??

(Energie G / Energie G)
Nuda
(Energie G / Energie G)

2x

co bys m¥l znát
2

❧

2

❧

(Energie G / Energie G)
Silnice

4x

2

(Energie G / Energie G)

Pro£ mi ten pán nadává

Je to hor²í nemít
nemít co bys cht¥l

(Energie G / Energie G)

Je to v²echno hor²í

Hol£i£ko

Energie G / Energie G

English song

I don't care

❬ ✎❪

co s tím d¥lat mám

9 písní

Co s tím d¥lat mám

Co s tím d¥lat mám

?? výk°ik tmou

co víc chce² mít
Hej hol£i£ko ??
hej hol£i£ko nemá² snad chu´

(Energie G / Energie G)
vejka£ka

Má² v²echno
víc nem·ºe²

(Energie G / Energie G)

co víc chce² mít

✦

Je to hor²í nemít

Co s tím d¥lat mám

Energie G / Energie G

✷

♠

nemít co bys cht¥l
2x

✦

Live Nová Víska u Chomutova (1979, 3.)
Live Nová Víska u Chomutova (1979, 6.)

I don't care

Energie G / Energie G
?? se kou°í
takový je kaºdý ráno

Live Nová Víska u Chomutova (1979, 7.)

vyjdu ze dve°í

✷

Co s tím d¥lat mám

I don't care 2x

Live (1981, 7.)

: I don't care about these girls

?? výk°ik tmou
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✷✍

✷:

I don't care about this world

: I don't care about this world

✷:

I don't care about these girls

I don't care
2x

✍
✷✍
✍
②
②

2x
Není to není
co to bejvalo
v²ichni lidi
na v²echno kejvalo
2x

: I don't care 2x
I don't care about this world

✷:

I don't care about these girls

plno lidí znám

I don't care...

❬✷②❪

V²ude plno lidí

ale v²ichni vidí
ºe jsem po°ád sám
2x

✦ Je to v²echno hor²í

Je to po°ád stejný

Je to prost¥ nuda
Live Nová Víska u Chomutova (1979, 1.)

to chci °íct

Live (1981, 1.)

2x

Je to v²echno hor²í
: snad se to zdá

✷:

snad se to jen zdá

❬ ②❪

a není to lep²í

Energie G / Energie G

✷

❬ ②❪

❬ ✘❪

✦ Nuda

✷✍
✍

a není to lep²í

Energie G / Energie G

to je fakt
2x

Live (1981, 6.)

Není to není

Poj¤te zabít nudu

co to bejvalo
v²ichni lidi
: v²echno kejvalo

✷:

na v²echno kejvalo

kterou v sob¥ p¥stujem

✷✍
✍

u ve£e°e ji zalejváme
ob£as se s ní milujem
Poj¤te zabít nudu

2x
: Uº m¥ to nebaví

❬✷✎❪

upalte ji na hranici
pak jenom pár minut ticha
zapálíme jednu svící

po°ád se nudím
??

Poj¤te zabít nudu

2x

✷:

V²ude plno lidí

❬ ✎❪

setneme ji gilotinou
já se budu stra²n¥ smát
nenajdu tu holku jinou

plno lidí znám
ale v²ichni vidí

✦ Pro£ mi ten pán nadává

ºe jsem po°ád sám
2x
: Furt to moºná

❬✷✎❪

Energie G / Energie G

bylo stejný
je to po°ád stejný

✷

a není to lep²í
Je to prost¥ nuda

❬✷✘❪

Live (1981, 4.)

Pro£ mi ten pán nadává
kdyº jsem mu nic neud¥lal

to chci °íct

ten pán m¥ tak rád má

2x
Po°ád jenom muset

Live Nová Víska u Chomutova (1979, 4.)

❬✷②❪

: ºe by m¥ nejrad²i odd¥lal

✷:

ºe m¥ v£era i pod¥lal

✷✎
✎

2x

není kde chtít
po°ád jenom ml£et

Asi mn¥ závidí 3x

není kam jít
2x
Je to v²echno hor²í

❬✷②❪

: Kdyby nebyl to co já

✷:

On nem·ºe být to co já

snad se to zdá

nem·ºe bejt tak veselej

a není to lep²í

a tak mi sprost¥ nadává

to je fakt

protoºe uº je dosp¥lej
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✷✎
✎

: 2x

✷②

A tak mn¥ zavidí 3x

Anjel
(Miroslav Miku²ka / Roganský)

✦ Silnice

2 ♠

Básnik
(Extip / Extip)

♠

Energie G / Energie G
Live Nová Víska u Chomutova (1979, 5.)

Bojí sa vody
(Extip / Extip)

♠

Bratislavská mládeº
(Extip / Extip)

♠

Byrokracia
(Extip / Extip)

♠

✷ Live (1981, 5.)

: Pro£ to ned¥láme na silnici 6x
✷ : Pro£ to ned¥láme na silnici 4x

✷✍
✍

Pro£ to ned¥láme na silnici
kdyº se nikdo nedívá
: 3x
✷ : 2x

✷✎
✎

: Pro£ to ned¥láme na silnici 4x
Pro£ to ned¥láme na silnici
kdyº se nikdo nedívá
3x

❬✷②❪

✦ vejka£ka
Energie G / Energie G
Live Nová Víska u Chomutova (1979, 2.)
vejkám ºvejkám ºvejka£ku
rozºvejkám ji na sra£ku
3x

Kdyº je sra£ka v televizi
gumou se pobavím
??
nem¥j ºádný obavy
Co to pou²tí² za sra£ku
??
já chci ºvejkat ºvejka£ku
... zabije zabije zabije

Extip

Dnes kon£ím
(Extip / Extip)

♠

Fetovanie
(Extip / Extip)

♠

Hop Trop
(Extip / Extip)

♠

Children Of Tomorrow
(Extip / Extip)

♠

Ideál
(Extip / Extip)

2 ❧

Kengura
(Miroslav Miku²ka / Daniel Mikleti£)

2 ♠

♠

Lyºova£ka
(Extip / Extip)

♠

My nie sme roboty
(Extip / Extip)

♠

Nechceme va²e heslá
(Miroslav Miku²ka / Svetozár Korbe©)

2 ❧

Ni£ nenechám náhode
(Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©)

2 ❧

Nikde nikto
(Svetozár Korbe© / Daniel Mikleti£)

3 ❧

Nová smena
(Miroslav Miku²ka / Ján Kulla)

2 ❧

Pre£o?
(Extip / Extip)
Pú£ik
(Extip / Extip)

39 písní

♠

Re²enie
(Extip / Extip)

? (4x)
(Extip / Extip)

Alkohol
(Extip / Extip)

2 ♠

Krajina v²edných chví©
(Extip / Extip)

vejkám ºvejkám ºvejka£ku
rozºvejkám ji na sra£ku
2x

(Extip / Extip)

akám na zelenú
(Miroslav Miku²ka / Ján Kulla)

Krajina £asu
(Miroslav Miku²ka / Roganský)

vejka£ka...

?

All Mine
(Extip / Extip)

♠

Ryby
(Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©)

♠

í²a stratených
(Extip / Extip)
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3 ❧

♠

♠

Som
(Extip / Extip)
Symptóm z vesmíru

chcem by´ sebou aº kým nezomriem
2x

2

♠

✦ Alkohol

(Miroslav Miku²ka / Svetozár Korbe©)
ialenstvo chraborých vzdáváme

♠

Extip / Extip

(Extip / Extip)
Tak ºijem

Uº Ikaros nie je s námi

Nepi Jano nepi vodu

♠
♠

(Miroslav Miku²ka / Vadim Kusý)
ivot je rock'n'roll
(Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©)

✦?

voda ti je len na ²kodu
rad²ej sa ty napi vína

(Extip / Extip)
Vadim rock

Demo (1983, 2.)

♠

(Miroslav Miku²ka / Roganský)

to je dobrá medicína
?? v meste ale na£o

♠

ve¤ sa ti v²etko stratí
zostane len deraví va£ok
kde má² ºenu deti?
Stal si sa otrok alkoholu
tebe asi £uch zanikol

Extip / Extip

pije² alkohol a stále viac

Demo (1992, 4.)

No na piatok pamätá² sa dobre
pri²iel si celkom spitý

Uº mám dos´ tých hlúpych fráz

tvoj malý nôº v ruke zovrel

ktorými ²krtíte nás

uº ´a mal ??

vratíte nám £o smieme £o nie
nemáte strach a svedomie

Stal si sa otrok alkoholu
tebe asi £uch zanikol

Skrývate sa za svoj smiech

pije² alkohol a stále viac

káºdý z vás vºdy v²etko smie

2x

mie²ate do nás svoj smog a jed
hustíte do nás ºe inej cesty niet

No na piatok pamätá² sa dobre

ºe inej cesty niet

pri²iel si celkom spitý
tvoj malý nôº v ruke zovrel

Stále sa hráte na váºených
a my sme pre vás posledný
vlá£ite nás za nos ako bláznov

uº ´a mal ??
??

chystáte nám stra²né ráno

✦ Anjel

Uº len sex a drink a rock'n'roll
pomôºu nám z toho von

Miroslav Miku²ka / Roganský

mie²ate do nás svoj smog a jed
hustíte do nás ºe inej cesty niet

Praha Live (1989, 4.)

inej cesty niet

✷

Cho¤´e pre£ tak cho¤´e pre£

Pozerám nevinné tváre

ja chcem ís´ sám

£o sa tvária ako anjel

nechajte ma ºi´ tak ako viem

mám trinás´ k©ú£ov

chcem by´ sebou aº kým nezomriem

od nesprávnych dverí

Stále sa hráte na váºených

Jednu chromú lásku

a my sme pre vás posledný

£o som v dave na²iel

vlá£ite nás za nos ako bláznov

v²etko £o je za mnou

chystáte nám stra²né ráno

ma trochu bolí

Uº len sex a drink a rock'n'roll

Je tisíc právd

pomôºu nám z toho von

loº je len jedna

mie²ate do nás svoj smog a jed

je milión zrád

hustíte do nás ºe inej cesty niet

hnusných ako smr´

Cho¤´e pre£ tak cho¤´e pre£

Krá£am tichým mestom

ja chcem ís´ sám

dýcham ochrnutý vzduch

nechajte ma ºi´ tak ako viem

©udia e²te majú o£i
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Extip (1991, 9.)

e²te som si nezvykol
Na stra²nú tmu
£o sa vo mne to£í
ako taký jeden
pomätený koloto£
Je tisíc právd
loº je len jedna
je milión zrád
hnusných ako smr´
2x

On bojí sa vody
bojí sa vody
tak ako vtedy 2x
??
Stojím si tu pod sprchou
s ?? poruchou
nenávidím H2O
nepríjemne mokrý som
Bál som sa vody bál sa vody
tak ako vtedy 2x
tá hnusná svinská voda
z kohúta uniká

✦ Básnik

✦ Bratislavská mládeº

Extip / Extip

Extip / Extip

Demo (1983, 7.)
lovek je £asto ako stará ??
po ²írom mori smelo pláva
nedbá na slabé plachty uzly neráta
Na²ou obe´ou obe´ou sa stáva
?? búrky vo výchrice v¨n
za£ína hasnú´ jeho krehká sláva
Aj básnik býva za na²e prachy
aj básnik za na²e prachy je
2x
Taký je 3x
Môj darmo £aká² na záchranný £ln
?? dravé vtáky
??

Demo (1983, 14.)
Bratislavská mládeº
vôbec nie je zlá
je to mladá vlna
ktorá zlobu neschová
Tak otvor o£i
a zaho¤ svoju samotu
mladá vlna novej vlny
je uº skrátka tu
Bratislavská mládeº
vôbec nie je zlá
2x
3x

✦ Byrokracia

Aj básnik býva za na²e prachy
aj básnik za na²e prachy je
4x

Extip / Extip
Demo (1983, 6.)

Taký je 3x

✦ Bojí sa vody
Extip / Extip
Demo (1983, 4.)
Stojí vpredu pod sprchou
s nepríjemnou predtuchou
v srdci výjde H2O
nepríjemne mokrý som
Bojí sa vody 2x
vody
Len tak si leºí vo vani
?? vlnky na dlani
ojoj uº vám je beda
to nám netiekla voda

Nemam rád v²etko £o je zlé
nemam rád v²etko zastaralé
na £o sú nám veci nepotrebné
v moje vlaste £o je pevné
Ó byrokracia
úplatka°stvo
protekcia
Nemám rád ludi ludi pre ni£
na £o sú nám ludia tohto typu
spá©ma týhto parazitov
ukaºme cestu novým typom
Ó byrokracia
úplatka°stvo
protekcia
2x
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✦ akám na zelenú

Miroslav Miku²ka / Ján Kulla
Praha Live (1989, 6.)

✷ Extip (1991, 7.)

akám ºe sa nie£o stane
£akám na zelenú
tu²ím ºe sa £osi liahne
cítim v krvi blízku zmenu
Vidí² ºe som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si aº ke¤ spadne
²ikmá veºa v Pise
o £akám ºe sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a v²etko sa urovná
kým opadne z piva pena
Vidí² ºe som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si aº ke¤ spadne
²ikmá veºa v Pise

zdá sa strácam nádej aj re£
ja nemám ²ancu ja musím pre£
Dal som ti v²etko a ty mne ni£
stým asi kon£ím to si pí²
prekro£ím rýchlo tvoj bludný kruh
dnes za£nem dýcha´ iný vzduch
Dnes kon£ím tak uº to viem
dnes kon£ím tak uº to chcem
dnes kon£ím mám toho dos´
ja dnes kon£ím
Ty si môj ?? peklo a raj
vºdy som bol druhý a ty naj
??
dnes si dám zbohom dnes uº to viem
Dnes kon£ím tak uº to viem
dnes kon£ím tak uº to chcem
dnes kon£ím mám toho dos´
dnes kon£ím
2x

✦ Fetovanie

akanie má jeden há£ik
hoci £akáme uº traja
kým pominú tieto £asy
zmizneme mi z toho kraja
Vidí² ºe som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si aº ke¤ spadne
²ikmá veºa v Pise
o £akám ºe sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a v²etko sa urovná
kým opadne z piva pena
3x

✦ Dnes kon£ím
Extip / Extip

Demo (1992, 5.)
Dal som ti v²etko a ty mne ni£
uº za mnou ani nechodí²
dokáºe² minú´ mna i môj plat
mám toho bejby tak akurát
Ty si môj ?? peklo a raj
vºdy som bol druhý a ty naj
??
dnes si dám zbohom dnes uº to viem

Extip / Extip

Demo (1983, 5.)
Fetovanie nie
fetova´ fetova´ nebudem
?? zviera² v dlani
nechce² pozna´ skuto£nos´
mal si ve©a túºob prianí
Kde je tá tvoja stato£nos´? 2x
Pozri somár
vôko© teba
ko©ko krásy je
tu má² kriedu
napí² ve©kým
Fetovanie nie 2x
fetova´ fetova´ nebudem
2x

✦ Hop Trop
Extip / Extip
Demo (1992, 3.)

Dnes kon£ím tak uº to viem
dnes kon£ím tak uº to chcem
dnes kon£ím mám toho dos´

Keby ti bolo v²etko po vôli
keby tak z kr£iem boli kostoli
keby sme v²etky jedli vtá£í zob
to by ti asi pri²lo náramne vhod

Vodí² ma za nos vºdy ka¤ial chce²
stále sa tvári² ºe v²etko smie²

Keby tak boli v²etci morálny
parohy nevesali do spální
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✦ Ideál

keby bol kaºdý riadny snob
to by ti asi pri²lo vhod
Pri²lo vhod 3x
náramne vhod
2x
Keby tak kaºdý riadne pracoval
a £o by musel by si nedoprial
keby bol kaºdý riadny ²krob
to by ti asi pri²lo vhod
Keby tak v²ade visel transparent
ºe £o mi povie² iba tomu ver
keby bol v²ade zasa plot
to by ti pri²lo asi vhod
Pri²lo vhod 3x
náramne vhod
4x

✦ Children Of Tomorrow
Extip / Extip

Demo (1992, 2.)

Extip / Extip
Praha Live (1989, 9.)

✷ Extip (1991, 3.)

Záleºí nám iba na peniazoch
ideál je nám egál
záleºí nám iba na peniazoch
kto by viac uº o £o stál
Robíme to iba pre peniaze
kaºdý z nás je tu krá©
vymie¬ame seba za peniaze
: ideál je nám egál

✷ : iba hlupák by nebral

Ideál egál 2x
Banky kontá ú£ty peniaze
²eky ²oky mince nevládzem
mince ²eky ²oky peniaze
ú£ty kontá banky zas hrabem
Banky kontá ú£ty peniaze
²eky ²oky mince nevládzem
mince ²eky ²oky peniaze

Päs´ou bú²ia do dverí
uº nechcú len tak stá´
a £aka´ kým im uverí
ten £udný ludský ²tát

Vidíme vás iba cez peniaze
kto ko©ko nám ich dal
nám ide iba o peniaze
a nie ºiaden ideál

Znovu vídu do ulíc
a premôºu ná² strach
zachránia rok dve tisíc
aj lásku £o je v nás

Banky kontá ú£ty peniaze
²eky ²oky mince nevládzem
mince ²eky ²oky peniaze
ú£ty kontá banky zas hrabem

Children of tomorow 4x
?? v h©bke na²ich snov
a rastú z na²ich s©z
vºdy sú o krok pre sebou
a nikdy nezomrú
ivia sa len nádejou
ºe zobudia ná² svet
ktorý s tou ich nádejou
uº nedokázal bdie´
Children of tomorow 4x
Päs´ou bú²ia do dverí
uº nechcú len tak stá´
a £aka´ kým im uverí
ten £udný ludský ²tát

Banky kontá ú£ty peniaze
²eky ²oky mince nevládzem
mince ²eky ²oky peniaze

✦ Kengura
Miroslav Miku²ka / Daniel Mikleti£
Praha Live (1989, 2.)

✷ Extip (1991, 1.)

Mám takú náturu
ke¤ vidím kenguru
dám si na frizúru
jódovú tinktúru...

✦ Krajina £asu

Stále veria na ºivot
a v normálnej²í svet
v ktorom sa dá zajtraj²ok
vºdy krásne vymyslie´
Children of tomorow 4x

Miroslav Miku²ka / Roganský
Extip (1991, 8.)
Kyvadlo £asu
tak pomaly hrdzavie
posledné minúty
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✷✎
✎

stra²ne ²krípu

s telom sa to£i´

Len sám krá© bláznov
len on sám to vie
na £o sa nám
e²te zídu

Chcel som by´ sám
v krajine £asu
zosta´ sám

Spla²ený priestor
a srdce v ohni
v kúte sa kr£í
vre²tiaci potkan
Má² málo £asu
no tak ho bodni
alebo s ním dnes
v noci zosta¬
Chcel som by´ sám
krok za krokom
krá£a² k záhadám
Chcel som by´ sám
bez vlastnej tváre
strati´ sa v dave
Chcel som by´ sám
bez vlastných o£í
s telom sa to£i´

Spla²ený priestor
a srdce v ohni
v kúte sa kr£í
vre²tiaci potkan
Má² málo £asu
no tak ho bodni
alebo s ním dnes
v noci zosta¬
Kým pavúk dotká
moju sie´ smrti
spo£ítam bolesti
ktoré som mal
Koleso £asu
ma tak hrozne drtí
dnes je mi jasné
ºe slabo som hral
Zverenú úlohu
£o mi svet dal 2x

Chcel som by´ sám
v krajine £asu
zosta´ sám

Chcel som by´ sám
krok za krokom
krá£a² k záhadám

Posledný netopier
po£íta roky
cez srdce preletel
ve²tiaci vták

Chcel som by´ sám
bez vlastnej tváre
strati´ sa v dave

Náhlivo zrýchlim
posledné kroky
kým zo m¬a bude
úplný vrak
Kým pavúk dotká
moju sie´ smrti
spo£ítam bolesti
ktoré som mal

Chcel som by´ sám
bez vlastných o£í
s telom sa to£i´
Chcel som by´ sám
v krajine £asu
zosta´ sám
V krajine £asu
zosta´ sám
4x

Koleso £asu
ma tak hrozne drtí
dnes je mi jasné
ºe slabo som hral

✦ Lyºova£ka

Zverenú úlohu
£o mi svet dal 2x

Demo (1983, 15.)

Chcel som by´ sám
krok za krokom
krá£a² k záhadám
Chcel som by´ sám
bez vlastnej tváre
strati´ sa v dave
Chcel som by´ sám
bez vlastných o£í

Extip / Extip

Práve za£ína 2x
jazda ktorej hovoríme páska
práve za£ína 2x
celý týºde¬ bude patri´ iba nám
Lyºova£ka
sánkova£ka
gu©ova£ka
lyºova£ka
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✦ Nechceme va²e heslá

Nové záºitky 2x
to je korenie ºivota krásne
nové záºitky 2x
celý týºde¬ bude patri´ iba nám
Lyºova£ka
gu©ova£ka
sánkova£ka
gu©ova£ka
Práve za£ína 2x
jazda ktorej hovoríme páska
práve za£ína 2x
celý týºde¬ bude patri´ iba nám
Lyºova£ka
sánkova£ka
gu©ova£ka
lyºova£ka

✦ My nie sme roboty
Extip / Extip
Demo (1983, 8.)
Hnusia sa mi krásky ??
je tak ´aºké pochopi´ ma
neváºim si kladných hrdinov
je tak ´aºké pochopi´ ma
Nemôºe by´ v²etko dokonalé
nemôºe by´ v²etko naj
chceme ºi´ ºi´ ako vieme
nechceme na zemi ºiadny raj
My nie sme roboty 4x

Miroslav Miku²ka / Svetozár Korbe©
Praha Live (1989, 10.)

✷ Extip (1991, 11.)

Búcham hlavou do múru
a kri£ím tak uº dos´
tým ©u¤om £o sa starajú
o moju skvelú budúcnos´
Nechceme va²e heslá 3x
cho¤te pre£
Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na £om stojí základ
tejto demokracie
Nechceme va²e heslá 3x
cho¤te pre£
St¯kajú do väzení
a je ich tam uº dos´
tých £o skúsili pomyslie´
na lep²iu budúcnos´
Nechceme va²e heslá 3x
cho¤te pre£
Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na £om stojí základ
: va²ej demokracie

✷ : tejto demokracie

Nechceme va²e heslá 3x
cho¤te pre£

✦ Ni£ nenechám náhode

Sympatické sú jeºibaby
je tak taºké pochopi´ ma
viac si cením staré háby
je tak taºké pochopi´ ma
Nemôºe by´ v²etko dokonalé
nemôºe by´ v²etko naj
chceme ºi´ ºi´ ako vieme
nechceme na zemi ºiadny raj
My nie sme roboty 4x
Sympatické sú jeºibaby
je tak taºké pochopi´ ma
viac si cením staré háby
je tak taºké pochopi´ ma
Nemôºe by´ v²etko dokonalé
nemôºe by´ v²etko naj
chceme ºi´ ºi´ ako vieme
nechceme na zemi ºiadny raj
My nie sme roboty 8x

Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©
Praha Live (1989, 8.)

✷ Extip (1991, 4.)

Je krásny de¬
dneska pôjdem von
©ahnem si na pláº
zaliatu slnkom
A aby bol e²te kraj²í
ten de¬ slne£ný
kúpim si dve pivá
alebo rad²ej tri
a ¤al²ích desa´
Kvôli dobrej nálade...
A ke¤ bude ²karedý de¬
aj tak pôjdem von
na rockový koncert
v klube za domom
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✷✍
✍

tyri akordy

uº sa tla£ím pred ním

kopec zábavy

od ú©aku vykríknem

z bandou celou do rána
dáme dneska ºúr

Ten istý nápis
s pripiná£kom na dverách

Ni£ nenechám náhode...

hoci jen nás na tisíc
padá na nás divný strach

Je krásny de¬
dneska pôjdem von

Prázdne stoly v tajne

©ahnem si na pláº

nikde nikoho

zaliatu slnkom
: A aby bol e²te kraj²í

2x

❬✷✎❪

V²ade vôkol

ten de¬ slne£ný

iba prázdno vládne

kúpim si dve pivá

2x

alebo rad²ej tri

✷:

A ke¤ bude ²karedý de¬

❬ ✎❪

2x

✦ Nová smena

aj tak pôjdem von
na rockový koncert
v klube za domom

Miroslav Miku²ka / Ján Kulla

Ni£ nenechám náhode...
aj ke¤ bude ²karedý de¬...

✷

✦ Nikde nikto

nulová stimulácia
: ...

✷:

Praha Live (1989, 11.)

zbyto£ná meditácia

Extip (1991, 12.)

rýchla evakuácia

ved©a prázdny Krym

Nová smena tie isté mená

prázdno pred tuzexom

¤al²ie kolo ktoré nebolo

prázdne sály kín

skvelé plány hráme na dve strany
£erstvá krv leukémia ako prv

Prázdne stoly v tajne
nikde nikoho

: Prehnitá vegetácia

prázdne sú vinárne

krvavá konfrontácia
pred£asná rezignácia

Prázdne paneláky

: prázdne sú vinárne
prázdne hostince
V²ade vôkol prázdno
uº som z toho prázdny sám
na²iel som zrkadlo
£o má prázdny rám
Prázdne stoly v tajne

²ialená deklarácia

✎
✷✁✸✎

rýchla evakuácia 2x
my sme tá generácia
Nová smena tie isté mená
skvelé plány hráme na dve strany
£erstvá krv leukémia ako prv
Pred£asná rezignácia

✷:

Prehnitá vegetácia

citová devastácia

2x

²ialená deklarácia
krvavá konfrontácia
: rýchla evakuácia

V²ade vôkol
2x
Krá£am plným mestom

❬✷✘❪

¤al²ie kolo ktoré nebolo

nikde nikoho

iba prázdno vládne

❬✷②❪

²ialená deklarácia

prázdno v úradoch

prázdne sú ??

✷✎
✎
②
②
②

my sme tá generácia 2x

Krá£am prázdnym afkom

✷ ❀✸ :

pochybná orientácia

napätá situácia

Punk's not dead (1990, 5.)

prázdne ulice

Extip (1991, 13.)

Rastúca konzumácia

Svetozár Korbe© / Daniel Mikleti£

✷
✸

Praha Live (1989, 3.)

pred£asná rezignácia
: prehnitá vegetácia

✷:

rýchla evakuácia

my sme tá generácia 2x

v²etko bol len hlúpy sen
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✷✎
✎
②
✷②
✷✎
✎

✷:

Nová smena tie isté mená
¤al²ie kolo ktoré nebolo
skvelé plány hráme na dve strany
£erstvá krv leukémia ako prv

❬ ✘❪

2x

❬ ②❪

Nová smena tie isté mená
¤al²ie kolo ktoré nebolo
skvelé plány hráme na dve strany
£erstvá krv leukémia ako prv
: 2x

✦ Pú£ik

Extip / Extip
Demo (1983, 3.)

Ty môj pú£ik mali£ký
pílkou ti pílim noºi£ky
do ruky granátik potiahne² ²pagátik
a bude² dobrý dobru£ký

otvorím im dvere na balkón
pozdravia ma a vyletia von
Hej hou rock'n'roll sh...

✷②

udia £o vo v²etkom chcú nájs´ zmysel
vymý²©ajú denne ve©a prí²er
ktoré tie ryby chytajú
a do konzerv zatvárajú
A ke¤ vonku za£ne by´ uº nuda
náladu nám urobí zas voda
bláznime sa spolu celý de¬
v akváriu s nimi surfujem
Hej hou rock'n'roll sh...
: Nemá to vôbec ºiadne chyby
ke¤ mi v izbe lietajú ryby
otvorím im dvere na balkón
pozdravia ma a vyletia von
Hej hou rock'n'roll sh...

✦ í²a stratených

Die´a spi
no tak granátik na
spi die´a spi
spi a zavri o£i£ká
ja som tvoja dobrá mami£ka
Horákom starým ºeravým
o£i£ká ti hne¤ vypálim
a ráno ráne£ko
£o si kokot ráne£ko?
a ráno ´a s ním dorazím
Die´a spi
no tak granátik na
spi die´a spi
spi a zavri o£i£ká
ja som tvoja dobrá stará mami£ka
Ty môj pú£ik mali£ký
pílkou ti pílim noºi£ky
do ruky granátik potiahne² ²pagátik
a bude² dobrý dobru£ký
Die´a spi
no tak granátik na
spi die´a spi
spi a zavri o£i£ká
ja som tvoja dobrá mami£ka

✦ Ryby

Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©

✷
✸

Praha Live (1989, 12.)
Punk's not dead (1990, 4.)
Extip (1991, 6.)

Nemá to vôbec ºiadne chyby
ke¤ mi v izbe lietajú ryby

Extip / Extip

Demo (1983, 13.)
Na ulici dobre
na ulici zdravo
keby spoza rohu
zle nezazeralo
Nevie £o má robi´
nevie kam by i²iel
v mínuse mu skrátka
celý ºivot pre²iel
o sa stane z £iernych
tie¬ov mali£kých
to ukáºe nakoniec vºdy £as
o sa zrodí z £iernych
tie¬ov mali£kých
na to nám odpovie £as
Popísané steny
a popísané steny
rí²a stratených
je rí²a bez ozveny
o sa stane z £iernych
tie¬ov mali£kých
to ukáºe nakoniec vºdy £as
o sa zrodí z £iernych
tie¬ov mali£kých
na to nám odpovie £as
Nevie £o má robi´
nevie kam by i²iel
v mínuse mu skrátka

705

❬✷✁✸②❪

celý ºivot pre²iel
o sa stane z £iernych
tie¬ov mali£kých
to ukáºe nakoniec vºdy £as
o sa zrodí z £iernych
tie¬ov mali£kých
na to nám odpovie £as

✦ Som

Extip / Extip

Hroziace sú £e©uste
£o drvia betón miest
pália ni£ia búrajú
a moria menia v ©ad
V o£iach tých pár posledných
rastie agónia des
symptóm smrti z vesmíru
prezrádza ich poh©ad
Symptóm 3x
z vesmíru...
2x

✦ ialenstvo chraborých vzdáváme

Demo (1983, 1.)
Pre túºby moje nesú¤ ma
srdce mám rozihrané
dneska mám vábny túºby krok
a zajtra tvoje dlane
Nechápem sám svoje sny
cez úsmev sú ??
sú krásne predsa bláznivé
?? prosím ´a ??
Chcem by´ tým £ím som
chcem hra´ rock and roll
osta´ tam kde som
Raz iste v sebe dospejem
nepýtaj sa £erta nie
pochop ºe e²te stále som
??
Chcem by´ tým £ím som
chcem hra´ rock and roll
osta´ tam kde som
Pre túºby moje nesú¤ ma
srdce mám rozihrané
dneska mám vábny túºby krok
a zajtra tvoje dlane
2x

✦ Symptóm z vesmíru
Miroslav Miku²ka / Svetozár Korbe©
Praha Live (1989, 1.)

✷ Extip (1991, 14.)

Hroziace sú £e©uste
£o drvia betón miest
buchot valcov v motoroch
je po£u´ celý de¬
Oce©ové mon²trá
poznajú len jeden smer
apokalypticky vlaºne
kon£í jedna z ér

Extip / Extip
Demo (1983, 9.)
Túºby a skuto£nos´
mlados´ a staroba
neschopnos´
ierna noc
tmavý de¬
²tyry steny
²tyroch stien
odvaha
ialenstvo chraborych
vzdávame sa
4x
ierna noc
tmavý de¬
²tyry steny
²tyroch stien
odvaha
Skús ma nájs´ v tejto hre
aj ke¤ vie² £o je dobré
tak to skús
ialenstvo chraborych
vzdávame sa
4x
Túºby a skuto£nos´
mlados´ a staroba
neschopnos´
Skús ma nájs´ v tejto hre
aj ke¤ vie² £o je dobré
tak to skús
ialenstvo chraborych
vzdávame sa
8x
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✦

✦

Tak ºijem

Vadim rock

Miroslav Miku²ka / Roganský

Miroslav Miku²ka / Vadim Kusý

Extip (1991, 10.)

Extip (1991, 5.)

Kaºdý de¬ vstávam celkom rovnaký

Ja mam £ierne dni a mám biele noci

hlúpe sny v noci mávam svet je dvojaký

ºijem si uº len tak pre ºivot

kaºdý de¬ vidím tú istú tvár

ke¤ mi je nie£o na pomoci

zrkadlo znovu klame má hlúpu tvar

len rock and roll sex a prachy na pivo

Aj v rannom buse som celkom sám

Neviem £o je budík ²éf a istoty

vtla£ený medzi telá ni£ nevnímam

môj svet je tu na tomto pódiu

roky uº beºí ten istý £as

nechodím pre prachy do roboty

takto to nechcem preºi´ som tu len sám

len tak rock and roll a láska preºijú

Kaºdý de¬ cítim ºe som tu sám

Baby mám rád len tie rýchle

kaºdý de¬ sa pýtam pre£o ¤alej hrám

tie £o majú pre m¬a vo©ný by´

kaºdý de¬ cítim ºe som tu sám

ke¤ o jednej v noci prídem

kaºdý de¬ to vzdávam na pä´ tisíckrát

tak ich nesmie uº ni£ prekvapi´

Aj v rannom buse som celkom sám

Nebudem ºi´ tak ako v²etci

vtla£ený medzi telá ni£ nevnímam

práca chata zdravá výºiva

roky uº beºí ten istý £as

rad²ej budem v noci na ulici

takto to nechcem preºi´ som tu len raz

kopa´ do prázdnych f©a²iek od piva

Tak ºijem...

2x

✦

2x

✦

Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©

Uº Ikaros nie je s námi

Extip / Extip

Demo (1983, 11.)

ivot je rock'n'roll

Extip (1991, 2.)
Zas je to OK
²©ape to ako kaºdý de¬

ím vä£²ia je mladota

¤al²í v²edný ºúr

neprerazí² hlavou múr

v²etko je ako príma sen

£ím star²ia je staroba
hraje² ??

Dnes je v²etko jak príma sen 2x
a tak to má by´

Uº Ikaros nie je s nami
je tu jeho kat

Koloto£ noci

z betónových vý²ok lieta

tak po¤ bejbe spravíme si trip

??

posledný airplane
letí² jak vystrelený ²íp

Najvä£²ie sú hlúposti
tie sa rodia z recesie

Je to uº trochu únavné 2x

pozor plagáty hlásia

no nie je to fajn

výpredaj protekcie
Vºdy ke¤ ma stretne² bejbe
Uº Ikaros nie je s nami

pýta² sa ako ja ti vravím fajn

je tu jeho kat

problémy nemám bejbe

z betónových vý²ok lieta

odkedy poznám svoj v²edný raj

??
Odkedy poznám svoj v²edný raj 2x
2x

ºivot je rock'n'roll...
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F.P.B.
79 písní
? (2x)
(F.P.B. / F.P.B.)
?

♠

(Dead Kennedys / -)

800 grader
(Ebba Grön / -)

3

♠

A´
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

4

❧

Beran
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

2

♠

Cesta
(F.P.B. / F.P.B.)
istá práce
(F.P.B. / F.P.B.)

♠

Domovod·chodcový báby
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Egoista
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

5

❧

Eva a Eda
(Miroslav Wanek / Ji°í indler)

2

♠

F.P.B.
(F.P.B. / F.P.B.)
God save the Queen
(Sex Pistols / -)

2

♠

Hjälp
(Noise 11 / -)

2

♠

Hop hop
(F.P.B. / F.P.B.)
I feel alright
(Damned / -)

4

♠

Improvizace na text T. Tzary
(Miroslav Wanek / Tristan Tzara)

2

♠

Jarmark
(F.P.B. / F.P.B.)

♠

Je to jedno
(Pavel Ke°ka / Miroslav Wanek)
Kampa
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

4

❧

Kapesník v kaluºi
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

3

❧

Konec
(F.P.B. / F.P.B.)
Krysy
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

2

❧

Listí£ko
(Miroslav Wanek / Old°ich Mikulá²ek)

4

❧

Loterie
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

2

♠
♠

Mental istid
(Ebba Grön / -)
Mongoloid
(Devo / -)

2

♠

My²lenka
(Miroslav Wanek / Old°ich Mikulá²ek)

2

♠

Navon¥ný
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

4

❧

Návraty
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

4

❧

Neat neat neat
(Damned / -)

3

♠

Nem·ºe znát
(Public Image / Miroslav Wanek)

2

❧

Není na to £as
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

2

♠

Nevíme
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

3

❧

New rose
(Damned / -)

3

♠

Noha
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

5

♠

Nuda
(Pavel Ke°ka / Miroslav Wanek)

2

♠

2

♠

Nebo co
(F.P.B. / F.P.B.)

O strachu
(F.P.B. / F.P.B.)
Opilec Kamil
(F.P.B. / F.P.B.)
Pa°íº pa°í²
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

♠

Peasant - slave
(Chinas Comidas / -)

❧

Pes
3
(Miroslav Wanek / Lawrence Ferllinghetti, p°eklad Jan Zábrana)

Píse¬ o tom, jak se vzpoura nevyplácí, kdyº je
kapitán ze d°eva
3
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

❧

Kdo je dneska na koni
(F.P.B. / F.P.B.)
Kdo z koho, ten toho
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

K°ik v modrém
(Chinas Comidas / Miroslav Wanek)

4

♠
♠

Podíl
(Project 8 / Miroslav Wanek)

3

❧

Prodejný park
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

4

❧

P°ipomenutí
(F.P.B. / F.P.B.)
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Ráj

2

♠

Vypadni nebo nehraju

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Rock'n'roll

2

♠

Zatáhnout

2

♠

Zavalitý

2

♠

ena

(Chuck Berry / -)

❧

3

❧

4

♠

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

✦?

♠

Shakespear·v paradox
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Silák

4

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

(Chuck Berry / -)
Roll over Beethoven

❧

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

(Chuck Berry / -)
Rock'n'roll music

5

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

3

♠

2

❧

2

♠

Dead Kennedys / -

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Skvrna
(Residens / Miroslav Wanek)
Slepci

Live (1987, 18.)
... (svahil²tina)

✦ 800 grader

(Miroslav Wanek / Ji°í Wolker)
Slova
(F.P.B. / F.P.B.)

Ebba Grön / -

♠

Slova a tóny a já
(Clash / Miroslav Wanek)
Snad

❧

✷
✸

2

♠

... (svahil²tina)

5

❧

6

❧

6

♠

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
So messed up
(Damned / -)
Stab your back

Live Stará Lysá (1985, 9.)
Live Praha (1985, 7.)

✦ A´

(Damned / -)
Svatý pes

Víra v pohyb (1983 - 1985, 24.)

6

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Ulice
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Utíkej

✷
✸
✹

Praha Gong 83 (1983, 4.)
Live Praha (1984, 5.)
Kárný tábor (1986, 13.)
Kdo z koho, ten toho (1990, 8.)

(F.P.B. / F.P.B.)
V kárném tábo°e

4

❧

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

♠

Víra v pohyb (Finále nevíry)

A´ se t°eba bláto
na jazyku drobí

❀✸ : do krku a do b°icha
✷ ❀✹ : do srdce a do b°icha
: a´ nás t°eba vyprázdní

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

♠

Víra v pohyb (Hudba kon£etin)
(Miroslav Wanek / -)

♠

Víra v pohyb (Hudba noci)
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Víra v pohyb (Kra)

✷ ❀✸ ❀✹ :

aº po kone£ník

❀✷ ❀✹ : Z·staneme stejn¥ £istí
✸ : Z·staneme stejn¥ £istí 3x

♠

jen kdyº budem chtít

♠

A nebudeme zticha

❀✷ ❀✹ :

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Víra v pohyb (Víra pohyb)

a´ nás t°eba zaplní

✷✁✹✍
✁✸✍
✷✁✸✁✹✍
✍

2x

✸✍
✁✷✁✹✍
✸②

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)

♠

Víra v pohyb (Víra v pohyb)
(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
Vrána na prameni

svoje vlastní st°eva
do krku a do b°icha

4

❧

6

❧

(Miroslav Wanek / Miroslav Wanek)
V·l z ºuly

Hodn¥ t°eba ²krtíme

❀✷ ❀✹ : a´ nás t°eba vyprázdní
✸ : a´ nás t°eba vymlátí

a´ nás t°eba zmlátí

(Jaromír Hanzlík / Christian Morgenstern, p°eklad Josef Hir²al)
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✸✍
✁✷✁✹✍

Z·staneme stejn¥ £istí...
❀✸ : jen kdyº budem chtít 2x

✷ ❀✹ : jen kdyº budem chtít
❀✸ : a nebudeme zticha

2x

✷ ❀✹ : a nebudeme zticha

✷✁✹✍
✁✸✍
✷✁✹✘
✁✸✘

Chodby plné sténání
bolest tajená
ºivot není co bude
jen co se vzpomíná
Domovod·chodcový báby 4x
Nikdy nikdo nep°ijde
jen ticho v ulicích
to ticho bodá jako £as
posledních ºijících

✦ Beran

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

Domovod·chodcový báby...

Live (1983, 11.)

✷ Víra v pohyb (1983 - 1985, 10.)

✦ Egoista

Mám se zdrºet v²eho to je skandální
drºet hubu na uzd¥ a mít vás rád
ºdímat vlnu a slzet sýr
seºerte m¥ v²echno se smí
be£ím a moºná se chci zachránit
nikdy nedám se úpln¥ polapit

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺

Ve dne chrápu v noci spím
na co myslím nevím bé

Furt jenom ve svým ego hloubal
a po°ád nev¥d¥l
❀✷ ❀✸ ❀✺ : £ím vlastn¥ cht¥l by bejt

V £ele stáda uº se mi v·bec nelíbí
je²t¥ stále mám v²ak jisté povinnosti
nemám ovce rád jsou tak debilní
ºerou trávu a zelenaj jim mozky
pak se t°ou o záda a dotíraj
moºná se zblázním z toho do rána

✹ : £ím vlastn¥ cht¥l by bejt
✸ : ... ve svým ego hloubal

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : o tom jakej jednou bude sv¥tovej
a zatím kostiºer pýchy ho provrtával
aº jednou upad a kaºdej se mu smál

✦ Eva a Eda

Miroslav Wanek / Ji°í indler

✦ Domovod·chodcový báby

Live (1983, 5.)

✷ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 3.)

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 6.)

Sám kaºdý zívá
sám usíná
h·l a postel studená
je v²echno co zbývá

✍

Egoista blbej pra²ivej

Ve dne chrápu v noci spím
na co myslím na ºiletku

Domovod·chodcový báby 8x

✁✷✁✹✁✺②
✁✷✁✹✁✺②
✁✷✁✹✁✺②

£ím vlastn¥ cht¥l by bejt
z huby mu tekly proudem zvratky kec·
✷✁✸✁✹✁✺✍
: o tom jakej jednou bude pra²ivej

V hlav¥ jednu velkou jizvu mám
v²ichni do m¥ tlu£ou já se nebráním
v £ele stáda stojím a je mi h·°
neº kdybych poslouchal
a h°bet sv·j stáh

Chodby plné stín·
kroky poslední
o£i suché jako rty
jeº k°i£et neumí

✹✍
✁✷✁✸✁✺✍

a po°ád nev¥d¥l

Ve dne chrápu v noci spím
na co myslím nevím bé

Domovod·chodcový báby 4x

Praha Gong 83 (1983, 6.)
Live (1984, 8.)
Live Praha (1984, 8.)
Hudba 85 (1984 - 1986, 8.)
Kdo z koho, ten toho (1990, 14.)

Eda jí ºábu
Eva jí sýr
letí moucha
letí na sýr
ºába ská£e k sýru
ºába jí mouchu
v ºáb¥ je i sýr 2x
Eda vidí ºábu
Eda jí ºábu
ºába je v Edovi
moucha je v ºáb¥
sýr je v mou²e
v Edovi je i sýr
Eda nejí sýr 2x
Eda se zlobí
Eda bije Evu
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✦

Eva bije Edu
pak k°i£í
oba k°i£í
K°i£í ºábo k°i£í
°asy jez k°i£í
rysy jez k°i£í
rýºi jez k°i£í
baby jez k°i£í
bary jez k°i£í
sá²i jez k°i£í
sáry jez k°i£í
ºáry jez k°i£í
zá°i jez k°i£í
bury jez k°i£í

Live (1984, 15.)

✷ Víra v pohyb (1983 - 1985, 12.)
Podivná ºeno dvojí masky
p°istup v souhlase znavených úd·
názor· nikterak významných
mod°í se rovnají ebenové krvi
2x

✦

Nek°i£ Evo
nek°i£ Edo
nebij Evo
nebij Edo
Jíme ºábu
jíme i sýr
Eva a Eda jedí 2x
sýr i ºáby 4x

✦

God save the Queen

Sex Pistols / Víra v pohyb (1983 - 1985, 23.)

✷ Live Praha (1985, 3.)
... (svahil²tina)

✦

Improvizace na text T. Tzary

Miroslav Wanek / Tristan Tzara

Je to jedno

Pavel Ke°ka / Miroslav Wanek
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 22.)
Je²t¥ si to rozmyslím
novou vlnu nebo disko
nevím 2x
Budeme mít peníze
koupíme si striptýz
nebo disko tykadla
oprejskanou bundu
Tak s maskou dolu 4x
Hlava £erný majestát
pod vlnami krouºí
neví neví kam se dát
má strach 2x

Noise 11 / -

A kdyº se to oto£í
bude m¥nit masky
novou vlnu nebo disko
je to jedno

Víra v pohyb (1983 - 1985, 21.)

Tak s maskou dolu...

Hjälp

✷ Live Praha (1985, 2.)

✦

... (svahil²tina)

✦

Kampa

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
I feel alright

Damned / Live (1983, 13.)

✷ Live Praha (1984, 13.)
✸ Víra v pohyb (1983 - 1985, 18.)
✹ Live Praha (1985, 10.)
... (svahil²tina)

Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 9.)

✷ Live Stará Lysá (1985, 3.)
✸ Kárný tábor (1986, 10.)
✹ Live (1987, 13.)
N¥co do m¥ vlítlo
komu vd¥£ím komu
✷ : za poslední ránu

✹ : za tuhle za poslední ránu
❀✷ : za tuhletu poslední bolest
✸ : za tuhletu poslední ránu
✹ : za tu poslední bolest
: poslední ránu 2x

✸ : poslední bolest
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✘✸②✹✍
✘✷✍✸②
✸✁✹✍
✁✷✁✹✍
✁✷✁✸✍
✷✁✹✘✸✎
✎✷✁✹②

Odpus´ mi tak odpus´ mi 2x
já nevím co ti mám odpou²t¥t
ale odpou²tím

❀✹ : Vidím £erný vlasy

: vyd¥²enou tvá° sev°ený

✹ : vyd¥²enou tvá°

: rty já nechci ubliºovat

✹ : já nechci ubliºovat

: teplý ruce voní mou krví

✹ : teplý ruce von¥j mojí krví

zelená nás vybízí uhodit do tvá°e
r·ºová za výlohou lacin¥ voní

❬✷✁✸②❪
✹✎
✎
✹✍
✍
✹✍
✍

❀✹ : Odpus´ mi tak odpus´ mi 2x
já nevím co ti mám odpou²t¥t
ale odpou²tím

❬✷✁✸②❪

✸ : Kdo m¥ zvedá z hrobu
Kdo mi zav°el ústa
❀✷ ❀✹ : a vnutil mi svoje
kdo m¥ zvedá z hrobu
✸ : a vnutil mi svoje
obu²kem který bije
ruce s k°ídou

✁✷✁✹②

❀✸ : Jsme slabí ze v²ech sil
ºijeme na zátop
kapesník v kaluºi
ti²e se rozhlíºí
✷ : Jsme slabí ze v²ech sil
krájíme tupý chléb
...

✦

Kdo z koho, ten toho

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✸✎
✸✎
✁✷✁✹✎

Live (1984, 7.)

✷ Kárný tábor (1986, 5.)
✸ Live (1987, 2.)
✹ Kdo z koho, ten toho (1990, 16.)

✷ ❀✸ : Odpus´ mi tak odpus´ mi 2x
já nevím co ti mám odpou²t¥t
ale odpou²tím
2x

❬ ✁✹✎❪

Neboj se
nezni£í
skute£ný
ideál
prasata
co k°i£í
bojte se
a tak dál

❀✹ : Odpus´ mi tak odpus´ mi 2x
já nevím co ti mám odpou²t¥t
ale odpou²tím
: 2x

❬✷✁✸✎❪

Kdo s koho ten toho 4x

✦

✹②

Kapesník v kaluºi

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Praha Gong 83 (1983, 15.)

✷ Live (1983, 1.)
✸ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 14.)

Nezni£í
nezbytnost
nov¥ jít
dojít dál
neboj se
zak°i£ sám
bojte se
a tak dál
Kdo s koho ten toho 4x

✦

Jsme slabí ze v²ech sil
krájíme tupý chléb
krása nekrása
mlátíme do ºelez

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Kdo z koho, ten toho (1990, 9.)
Krysy mnoºí se na podlaze
a p°emý²lím o povaze bytí
a dal²í na sv¥t leze
bojí se málo ºrát

ijeme ze svých ºil
bolestí sev°ených
sekyra sekyra
a t°ísky na zátop

❀✸ : Jsme znud¥ní jsme zpitom¥lý
bezzásadový a na²tvaní
✷ : Jsme náladový bezzásadový
jsme unud¥ní a na²tvaní
jsem unud¥ní bezzásadový
jsme postavení k nezávid¥ní
Jsme ztracení kapesníci
ale jist¥ nezklameme

Krysy

❬✷✎❪
❬ ✁✸✎❪

Mizí va°ená zelenina
a domácí huspenina vidí
jen vlastní ukojení
Bojí se málo ºrát
bojí se málo krást
bojí se málo lhát
bojí se málo ºrát
Krysy bojí se utrpení
krysy bojí se odhalení
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❬✷✎❪

❬ ✁✸✎❪

✦ Listí£ko

krysy nejlep²í utopený
krysy jsou p¥kn¥ vykrmený
krysy bojí se hladov¥ní
bojí se málo ºrát

Miroslav Wanek / Old°ich Mikulá²ek
Live Stará Lysá (1985, 7.)

✷ Kárný tábor (1986, 12.)
✸ Live (1987, 10.)
✹ Kdo z koho, ten toho (1990, 3.)

Krysy do t¥la zakousnutý
zav°ít hubu nás drze nutí
vystouplý b°icha cení
k°i£í jste p°ece nasyceni
bojte se málo ºrát 2x

Co jsou zde platny v²echny °e£i a k°ik
a ticho po n¥m
❀✷ ❀✹ : cit láska a lítost vºdycky kle£í

Dal ²ustí po podlaze zhasni
a p°ijde ti to draze krysy
jednotn¥ svorní brat°i

✸ : cit láska a lítost ty stejn¥ kle£í

listí listí£ko t°ese stromem
3x

Bojí se ve tm¥ ºrát
bojí se ve tm¥ spát
bojí se ve tm¥ lízt
bojí se ve tm¥ ztrát
bojí se ve tm¥ ºít
bojí se ve tm¥ toulat
bojí se ve tm¥ d°ít
bojí se mnohokrát
a proto musí stále °vát
bojí se ve tm¥ ºrát 2x

Co jsou zde platny v²echny °e£i a k°ik

✦ Loterie

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Live (1983, 4.)

✷ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 8.)

✦ K°ik v modrém

Lotery Lotery loterie 4x

Chinas Comidas / Miroslav Wanek

Narodí² se jako dým bez práce
dotazník vyplní²

Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 4.)

Lotery Lotery loterie 4x

✷ Live Praha (1984, 10.)

Co na to záleºí vid¥t
ºe je to modrý
: kdyº v²ichni ostatní vidí

✷ : kdyº v²ichni ostatní modrou
: ºe to tak není

✷ : barvu nevidí
No tak k°i£ 3x

Co ti to pom·ºe sly²et
pr·zra£ný tóny
kdyº v²ichni ostatní sly²í
v²echno zkalený

Nesm¥ju se tvému pohodlí
rodí² se bez práce jako m·j stín

✷✍
✍
✷✎
✎

Lotery Lotery loterie 4x
Sítem s dírou velikou
propadáme vít¥zíme
uvidíme zesláblými
co uº máme za sebou
Lotery Lotery loterie 5x
Lotery Lotery beznad¥je

✦ Mental istid
Ebba Grön / -

No tak k°i£ 3x
Co to má za smysl tvo°it
tiché obrazy
kdyº v²echno za zády bo°í
záke°ní vrazi
jak je to bezvýznamné myslet
jak slunce pálí
kdyº v²ichni ostatní ve strachu
hlavy své halí
jaký má pak smysl ºití
do modra skryté
kdyº v²ichni ostatní modrou
barvu nevidí
No tak k°i£ 6x

✸✍
✁✷✁✹✍

Víra v pohyb (1983 - 1985, 19.)
... (svahil²tina)

✦ Mongoloid
Devo / Live (1984, 16.)

✷ Víra v pohyb (1983 - 1985, 14.)
... (svahil²tina)
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✦ My²lenka

✹ : jak po ulici schoulený kdyº jde²
: naproti sob¥ schoulený kdyº jde²
❀✷ ❀✸ : a noha noha se kroutí

Miroslav Wanek / Old°ich Mikulá²ek

✹ : a noha noha se zeptá
❀✷ ❀✸ : noha se kroutí dostihne²?
✹ : noha se zeptá dostihne²?

Live (1984, 14.)
✷ Víra v pohyb (1983 - 1985, 17.)
Myslel jsem v ned¥li
ºe jde do kostela
ale ²el jen do postele
a je²t¥ mu vynadali
ale ud¥lali správn¥
neb na chudé lidi
musí být p°ísnost

Venku je
kabát tenký
jak v £ekání
kdyº nikdo nep°ijde
Je tma a nahé slunce spí 2x
slunce spí
a dlouhé minuty se £eká 2x
aº vyjde 2x

Kam bychom to m¥li okna? 2x
a to sta£í...
nic víc

Je mráz a mráz ten mrazí
jak proti sob¥ schoulený kdyº jde²
a hlava hlava se zeptá
hlava se zeptá neuhne²?

✦ Navon¥ný
Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✦ Neat neat neat

Praha Gong 83 (1983, 10.)

✷ Kárný tábor (1986, 7.)
✸ Live (1987, 6.)
✹ Kdo z koho, ten toho (1990, 10.)
Kdyº se chce² v ú°ad¥ líbit
musí² se kapku upravit
jinak by s tebou nejednaly strany
❀✷ : ani ty malé ani ty velké

✸ ❀✹ : ani ty velké ani ty malé

Damned / -

Live (1983, 10.)

✷ Víra v pohyb (1983 - 1985, 22.)
✸ Live Praha (1985, 9.)
✸✁✹✍
✁✷✍

Kdyº pravej smrad jim ukáºe²
tak v ú°ad¥ nic nedokáºe²
navon¥ná pravda zní líp
do navon¥ný kapsy se víc vejde

... (svahil²tina)

✦ Nem·ºe znát

Public Image / Miroslav Wanek
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 19.)

❀✷ ❀✹ : Lesní lybarová
✸ : Lesní papírová

✸✍
✁✷✁✹✍

❀✷ ❀✹ : Chodíme navon¥ný 3x
✸ : Chodíme navon¥ný 2x
❀✷ ❀✹ : chodíme nahovn¥ný
✸ : chodíme nahovn¥ný 2x

✸✍
✁✷✁✹✍
✸✍
✁✷✁✹✍

stálá po v¥tru
váºná papírová
umírn¥ná hlasitá
kaºdá se n¥kdy hodí

✷ Live Praha (1985, 4.)

Nikdo m¥ nem·ºe nem·ºe znát
ani mé hlasy neví kam jedou
jsem jesky¬ balvanem zavalená
nebo´ stále n¥co ukrývám
Nem·ºe znát
Nikdo m¥ nem·ºe nem·ºe znát
ani mé ryby neví kam plavou
jsem jesky¬ balvanem zavalená
: nebo´ stále n¥co zakrývám

✷ : nebo´ stále n¥co zapírám

✦ Návraty

Nem·ºe znát

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

Nikdo m¥ nem·ºe nem·ºe znát
ani mé hlasy neví kam plavou
jsem jesky¬ balvanem zavalená
nebo´ stále n¥kam utíkám

Praha Gong 83 (1983, 5.)
✷ Live (1984, 4.)
✸ Live Praha (1984, 11.)
✹ Kdo z koho, ten toho (1990, 2.)
Je mráz a mráz ten mrazí
✷ ❀✸ : jak proti vlastním stopám kdyº jde²

✎✷✁✸✍
✷✁✸✁✹✎
✹✍
✁✷✁✸✍
✹✍
✁✷✁✸✍

Nem·ºe znát 4x

✎✹✍
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✷✍
✍

✦ Není na to £as

: se usmívá a pod hadrem

✷ : je ukrytá asi má pro£

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

: a pod hadrem socha

✷ : ale chybuje socha

Live Stará Lysá (1985, 8.)
✷ Kdo z koho, ten toho (1990, 17.)

je ukrytá oni dob°e v¥dí
pro£ ji skrejvali socha

Po°ád ruku v druhé ruce
zatnout prsty usmívat se
zuby cenit srdce nemít

✸ : Kdo je to tam

Na vyh°áté kamení se procpat
nohou sem tam zadek nakopnout
piln¥ tla£it vhodn¥ poskakovat
hlavn¥ zase dol· nespadnout

: Lo¤ buduje jestli ale
... socha

Není £as na cizí bolest myslet
není £as tu svoji odhadnout

a pod hadrem socha

✸ : Je zakrytá utajená

Se usmívá asi má pro£
ale chybuje socha
Lo¤ buduje jestli ale
je²t¥ bude voda
Uº dopochodoval nevíme
boural £i budoval nevíme
a kam tak pospíchal nevíme
vyhrál nebo prohrál nevíme
Nevíme 4x

Není na to £as...

✦ New rose

✦ Nevíme

Damned / -

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

Víra v pohyb (1983 - 1985, 7.)

Live Stará Lysá (1985, 2.)

✷ Live Praha (1984, 12.)
✸ Live Praha (1985, 12.)

✷ Kárný tábor (1986, 11.)
✸ Kdo z koho, ten toho (1990, 7.)

✸ : a kdo to rozto£il
✷ : a pro£ to vymyslil
❀✸ : kdo tu pochoduje
✷ : kdo to vymyslil
❀✸ : a co tím sleduje
✷ : a co tím sledoval
: Kdo se tam usadil nevíme

✷ ❀✸ : Kdo se tu usadil nevíme
❀✸ : a pro£ to zalidnil
✷ : a pro£ to vymyslil
: a pro£ to vymyslil

✷ : kde to zas postavil
✸ : kdyº se zas rozmyslil
: a v²echny zahubil

✸ : a v²echny vyhubil
✷ : kdyº to zas rozboural
❀✷ : Kdo si to tam v tom libuje

asi tu je socha

②
❬ ✁✷✎❪

kdo si to tam
v tom libuje socha

Kdo je hlídaný
toho nohy nikdy zabolí
tak dlouho va°í
v hrnci vodu aº ji dovyva°í
jaká posila
kdyº se posile ta voda pít dá
hrdlo va°ené
je lep²í neº to hrdlo ulhané
pejsku pejsku ná²
stejn¥ lidi neuhlídá²

Kdo to tu postavil
: a pro£ to rozto£il

✷✎
✎
✷✎
✎

✷✎✸✍
✍✷✎
✁✸✎
✷✎
✁✸✎
✷✍
✁✸✍
✷✁✸✍
✍
✷✍
✁✸✍
✷✁✸✎
✁✸✎
✁✷✎
✷✎✸✍
✍✷✎
✁✸✎
❬✸✎❪

... (svahil²tina)

✦ Noha

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺

Praha Gong 83 (1983, 3.)
Praha Gong 83 (1983, 16.)
Live (1984, 9.)
Live Praha (1984, 4.)
Kdo z koho, ten toho (1990, 12.)

Noha 4x
Noha je na ch·zi a nosí
my²lenky ústa v²e
co jenom stojí
Noha 8x
Kdo není normální
ostatní
nohy mu odstraní
obratní
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❬✷②❪ ❬✸✎❪
❬ ✎❪ ❬✷②❪
❬ ✁✷②❪

✦

ve svojí závisti
zmýlení
myslí ºe bez nohy
on¥mí
a zatím noha se
z huby zubí
kopancem zak°i£í
sv¥t naruby

✦

Víra v pohyb (1983 - 1985, 8.)
... (svahil²tina)

✦

Live (1983, 7.)
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 12.)

P°i²el a zeptal se m¥
jaké je zklamání po dlouhém bloud¥ní
krystaly beznad¥je v slzy se prom¥ní
a je to hor²í hor²í neº smrt
a je to hor²í hor²í neº p°eºívání
Tan£íme bez hudby
p°i £ernobílém svítání
pleteme kroky slova v²elijaká vyznání
a je to hor²í hor²í neº láska
a je to hor²í hor²í neº zahrávání

: Ryby v novinách
mravenci v d¥rách
2x

Pa°íº pa°í²

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 18.)
Live Praha (1985, 6.)

St°íbrná k·ºe svírá
zp¥n¥ná krev se vzpíná
dav k°i£í krutou píse¬
a sílí na povrchu jemná plíse¬

Praha Gong 83 (1983, 12.)
Live (1984, 11.)
Kdo z koho, ten toho (1990, 6.)

✷ ❀✸ : Opilci ve dve°ích
m¥síce na stromech
2x

Nudný vo£i nudný du²e 4x

✷

✷
✸

Pes klu²e kam chce
po ulici a vidí skute£nost
a v¥ci které vidí
: jsou men²í neº on sám
✷ ❀✸ : jsou v¥t²í neº on sám
a v¥ci které vidí
jsou jeho skute£nost

Nudný vo£i nudný du²e 4x

✦

Pes

Miroslav Wanek / Lawrence Ferllinghetti,
p°eklad Jan Zábrana

Nuda

Pavel Ke°ka / Miroslav Wanek

✷

Peasant - slave

Chinas Comidas / -

Pes klu²e kam chce
❀✷ : po ulici a vidí minulost
✸ : po ulici a vidí p°ítomnost
a v¥ci které vidí
❀✷ : jsou v¥t²í neº on sám
✸ : jsou men²í neº on sám
a v¥ci které vidí
❀✷ : jsou jeho minulost
✸ : jsou jeho p°ítomnost

Pa°íº pa°í² za p¥t dvacet 4x

Ryby v novinách
mravenci v d¥rách
2x

Villon si provaz váºe
Lautréamont z hrobu káºe
Beznohý Rimbaud je£í
sezónní ¤ábel ve smrtelné k°e£i

Pes klu²e kam chce
po ulici a hahahahaha
a v¥ci které v¥t°í
páchnout tak trochu jak on sám

Pa°íº pa°í² za p¥t dvacet...

V²eho se dotkne
v²echno o£ichá
v²echno p°ezkou²í
v²echno vy²et°í

?? jsme nan£n¥ zruinovaní
podaní vy°ízení
jsme z tý propagandy vy°ízení
bývá míst ...
Pa°íº pa°í²

Pes klu²e kam chce
po ulici a má vlastní psí ºivot
který ºije na který myslí
o kterém medituje
má vlastní svobodný sv¥t
ve kterém ºije stále sám
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✷✁✸✍
✍

❬ ✎❪

❬✷✁✸✎❪

✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

Kou²e si
vlastní blechy
3x

✦

Já chci sv·j podíl 3x
dej mi ho
2x
Nedám má² svýho dost
vypadni jsem zazobanej

Píse¬ o tom, jak se vzpoura ne-

vyplácí, kdyº je kapitán ze d°eva

Já chci sv·j podíl 3x
nebo se zabiju
2x

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Live (1983, 9.)

✷ Live (1984, 13.)
✸ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 20.)

: má² doma jsem nemocnej

Ve vlajce hnáty
a lebku vyºranou
pár vostrejch hoch·
s tvá°í po°ezanou
kapitám Stra²nej Br¤och
ze d°eva ²vajsku má

❀✸ : Je slavnost dneska ve£er

a kaºdej uº ji má

✷ : ...
vinný a pivní sudy
mizej p°ed o£ima
kapitám Stra²nej Br¤och
se v²ema si zpívá

✸ : nedám jsem zazobanej

✷ : Má² doma ne£ekej na m¥

❬✷✎❪ ✸✍
✍
✸✎
✎
❬ ✁✸✎❪

nedám nic jsem nemocnej

✷②
✷✎
✁✸✎

❀✷ : B¥ºte pry£ co je²t¥ chcete
nechte m¥ na pokoji
✸ : Vypadni nemám
✷ : Nedám 3x
✸ : nedám vypadni
Nedám vypadni
jsem zazobanej vypadni

Vtom jeden z pirát·
vytáh vohnutej me£
a jak táh slona
´al kapitána le£
kapitán Stra²nej Br¤och
ze d°eva hrudní ko² má

✷ ❀✸ : Tak jsem se zabil 3x

❬✸②❪ ❬✸✎❪
❬ ②❪ ❬ ✎❪ ✷②
✸✍
✷✍
❬✷②❪
❬ ②❪

uº mám dost
2x

✦

V²em se to zalíbilo
sekat do kapitána
v²ak v tom se ozvala
na p°ídi hrozná rána
kapitán Stra²nej Br¤och
samotnej z·stal stát

Prodejný park

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Praha Gong 83 (1983, 9.)

✷ Live (1983, 2.)
✸ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 11.)
✹ Live Praha (1984, 3.)

Z pár vostrejch hoch·
zbyly jen £erný cáry
a lo¤ se jménem Andula
byla na cimprcáry
cáry 6x

Stále jen £erná noc a £erný den
a t¥lo hnije touhou po n¥£em
n¥£em co bolí víc neºli sem
: do n¥hoº je £lov¥k zavle£en

V zarudlý vod¥
se £ísi hlava sm¥je
p°eºranej ºralok
se strachem celej chv¥je
kapitám Stra²nej Br¤och
výstiºný jméno má

✦

: Nedám má² svýho dost

✸ : Vypadni má² svýho dost

✷ ❀✸ ❀✹ : do n¥hoº £lov¥k je zavle£en

✷✁✸✁✹✍
✍

íká se láska ale myslí se sex
t¥la se ovinou
prodejné doteky prodejné vzdychání
nad láskou prodejnou
A k tomu nádherný
prodejný park 4x

Podíl

Project 8 / Miroslav Wanek

Live (1983, 15.)
✷ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 15.)
✸ Live Stará Lysá (1985, 5.)

Listí a peníze padá do klína
bradavky lavi£ek jsou vzru²ené
a v duchu nenávisti proklíná
: ... lavi£ek jsou vzru²ené

✹ : bradavky lavi£ek jsou vzru²ené
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✷✁✸✎✹✍
✍✷✁✸✎

✷ ❀✸ : v²echny otroky lásky zprzn¥né

Rock'n'roll music

Chuck Berry / -

íká se láska ale myslí se sex
t¥la se ovinou
prodejné doteky prodejné vzdychání
nad láskou prodejnou

Live (1984, 18.)

✷ Víra v pohyb (1983 - 1985, 15.)
... (svahil²tina)

A k tomu nádherný
prodejný park...

✦

✦

✁✹✎

✦

Ráj

Roll over Beethoven

Chuck Berry / -

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Live (1983, 8.)

Víra v pohyb (1983 - 1985, 9.)

✷ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 5.)
Je ráj
je noc
je tma plná svítidel a smradu
je smích pod°ezaný hlavy
a skály uk¬ouraný
probuzeni jsou st°emhlaví
a zvou nás
ráj
Je trýze¬ ráj
je tma
je du²e
sám oblouzn¥n
svázán sloºen sám
krev v ústech
slzy v dlani
sám jít spát
Je pok°ik vít¥z·
uprost°ed svatebního pole
jsou lebky proraºené
a paºe oho°elé
je svítání a hnis
a dlan¥ loupeºivé vítají nás
Zdali jsou stromy
do základu zbité
jsi sestrou slunce
chci dýchat tv·j stín
otevírat t¥lo
je d·kaz bezmocnosti
Je smrt a karty v·le
a svítání a hnis
a bolest
je nebe zkrvavené
jsi sám

✦

✷ Live Praha (1985, 1.)
... (svahil²tina)

✦

Shakespear·v paradox

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Kdo z koho, ten toho (1990, 4.)
Mn¥stojí-li ne...
Shakespear·v paradox 5x

✦

Silák

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Live (1984, 10.)

✷ Hudba 85 (1984 - 1986, 10.)
✸ Kdo z koho, ten toho (1990, 13.)
Silákovi se neuv¥°í kdyº °ekne ºe si jen
tak hraje kaºdý se síly
bojí nenávidí ale sv·j strach neboli svoje
zesm¥²n¥ní a sílu
podkopává kde jen m·ºe
silák si hrát se slabým
nesmí protoºe ten druhý
musí bojovat doopravdy podle zákona to
ov²em trestné není

✦

Skvrna

Residens / Miroslav Wanek

Rock'n'roll

Chuck Berry / Live (1984, 17.)

✷ Víra v pohyb (1983 - 1985, 20.)
... (svahil²tina)

Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 7.)

✷ Live Praha (1985, 5.)
Ani kapavka
ani nohou smrad
nem·ºe být hor²í
neº co m¥l jsem já
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Nep°íjemná skvrna kdyº se objeví
m·ºete ji drhnout nehty sebevíc
: v²echny jsem m¥l aº do krve zlámaný
✷ : ... skvrna kdyº se objeví
ani k mojí hr·ze skvrna nemizí

✷✎
✎

Skvrna 4x

Hraj hraj tak p°ece hraj
hraj hraj hraj co chce²
2x
Hlas který zpívá tichem proplouvá
slovo jeº líbá na rty ústa svá
dv¥ slova vysoká
dv¥ slova hluboká

: K £ertu °ekl jsem
a snad se smál
skvrna je v²ak na tvá°i
a já se polekal

❬✷②❪

Roz°ezaný ruce v nohou brn¥ní
je to jako nezhojený zran¥ní
krve by se ve mn¥ v·bec nedo°ezal
je to pravda a nebo jen hnusný sen?

❬✷②❪

Nem·ºe² dýchat hudba vyhrává
tón· se vzdává² ústa odkládá²
dva tóny vysoké
dva tóny hluboké

Skvrna 4x

❬✷②❪

Hraj hraj tak p°ece hraj
hraj hraj hraj co chce²
4x

Uº si skvrna
s mými vlasy pohrává
jako malý dít¥
rychle dor·stá

✦ Snad

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

Jako ²ílená mi sedí pod ko²ilí
°ehtá se kdyº k°i£ím
p°esta¬ vºdy´ to bolí
je²t¥ ºe ¬ákou skvrnu nev¥°ím
p°esto ji v²ak opatrn¥ zakrývám
Skvrna 8x
✷:

2x

❬ ②❪

✦ Slepci

Miroslav Wanek / Ji°í Wolker

✷

Praha Gong 83 (1983, 17.)
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 1.)

Ve slunci vá²n¥ nám osleply zraky
vám kvetou aly nám kvetou máky
kam jdeme nevíme temno je kolem
jen pusté noci jdou tím stra²ným polem
Není tu v·ní není tu kv¥t·
silni£ní prach se nám zaºral do ret·
jediným mºiknutím zhaslo v²e v stíny
stiºené kletbami jakési viny
Po hmat¥ klouºeme ve stíny samé
v poslední cest¥ aº zavrávoráme
v tu chvíli prohlédnou p°ec o£i mlé£né
na kraji propasti propasti v¥£né

✦ Slova a tóny a já
Clash / Miroslav Wanek

Hraj hraj tak p°ece hraj
hraj hraj hraj co chce²
2x

✷
✸
✹
✺
✻

Praha Gong 83 (1983, 11.)
Live Praha (1984, 7.)
Hudba 85 (1984 - 1986, 9.)
Kárný tábor (1986, 2.)
Live (1987, 8.)
Kdo z koho, ten toho (1990, 11.)

Ztratil jsem ob£anku
❀✷ ❀✸ ❀✹ : a pr·kazku
✺ ❀✻ : i pr·kazku
snad si m¥ nev²imnou
aº p·jdu s mou milou
na no£ní procházku
2x
Milá m¥ nechce
ºe nejsem ob£anem
hubi£ku za razítko z práce
2x
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : jinak ºe odejde
✺ : jinak odejde
Ztratil jsem ob£anku
❀✷ ❀✸ ❀✹ : a pr·kazku
✺ ❀✻ : i pr·kazku
snad si m¥ nev²imnou
aº p·jdu s mou milou
na no£ní procházku
Milá mi nechce dát
a mn¥ zas nechce stát
ºe nemám svou milou
svou milou ob£anku
a pracovní docházku

Víra v pohyb (1983 - 1985, 13.)
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✺✁✻✍
✁✷✁✸✁✹✍

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍
✺✁✻✍
✁✷✁✸✁✹✍

Dal jsem ji facku
oni mn¥ pokutu
aº budu mít ob£anku
❀✸ ❀✹ : snad bude zase v²echno v po°ádku ✷✁✺✁✻✍

✷ ❀✺ ❀✻ : snad bude v²echno v po°ádku

✁✸✁✹✍

✦ So messed up
Víra v pohyb (1983 - 1985, 11.)

✷ Live Praha (1985, 11.)

✦ Stab your back

✁✷✁✸✁✺✍✻✎

❀✹ : Sly²íte jak hnusn¥ sténá
✷ : Sly²íte jak hloup¥ sténá

Damned / -

✸ ❀✺ ❀✻ : Sly²íte jak svat¥ sténá
a co svat¥ ví
❀✷ ❀✹ ❀✺ : svatý pes to ví

Praha Gong 83 (1983, 18.)
Live Praha (1984, 14.)
Víra v pohyb (1983 - 1985, 16.)
Live Praha (1985, 8.)
Live (1987, 16.)

✸ ❀✻ : pes nikdy nespí

❬✷✁✸✁✹✁✺②❪

... (svahil²tina)
: 3x

✹ : pes nikdy nejí
✻ : svatý pes to ví

✺ : a jak hnusn¥ sní
❀✸ : pes nikdy nespí
✷ ❀✺ : pes nikdy nesní

✸ ❀✹ : a jak hloup¥ sní
❀✷ ❀✺ ❀✻ : pes nikdy nejí
✸ ❀✹ : pes nikdy nesní

... (svahil²tina)

: Stab your back 4x

✁✸✁✹✁✺✁✻✍

❀✺ ❀✻ : Sly²íte jak hnusn¥ sténá
✷ ❀✸ ❀✹ : Sly²íte jak hloup¥ sténá
❀✻ : a jak hnusn¥ jí
✷ ❀✺ : a jak hloup¥ jí

Damned / -

✷
✸
✹
✺

✷ : a jak hloup¥ sní
✸ ❀✹ : a jak hnusn¥ jí

❬✷✁✸✁✹✁✺②❪

✦ Svatý pes

Sly²íte jak divn¥ sténá
a jak divn¥ spí
2x
Svatý pes je svatý obraz 3x
ºádné kosti ºádné kosti
nem·ºe ºrát nemusí ºrát
svatý pes je svatý obraz 3x
nem·ºe °vát

✦ Ulice

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺
✻

Praha Gong 83 (1983, 7.)
Live (1983, 14.)
Live (1984, 6.)
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 13.)
Live Praha (1984, 6.)
Kárný tábor (1986, 6.)

Svatý pes je svatý obraz 3x
ºádné kosti ºádné kosti
nem·ºe ºrát nemusí ºrát
Sly²íte jak divn¥ sténá
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : a jak divn¥ spí

✺ : a jak divn¥ spí...
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : 6x

Sly²íte jak divn¥ sténá
a jak divn¥ spí
❀✷ ❀✹ ❀✺ : pes nikdy nespí

✸ : pes nikdy nejí
✻ : svatý pes to ví

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : Sly²íte jak hnusn¥ sténá
✺ : Sly²íte jak hloup¥ sténá
❀✻ : a jak hloup¥ jí

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍
✺②

✸✍✻✎
✁✷✁✹✁✺✍✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✎

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺
✻

Live (1984, 1.)
Live Praha (1984, 9.)
Hudba 85 (1984 - 1986, 11.)
Kárný tábor (1986, 14.)
Live (1987, 19.)
Kdo z koho, ten toho (1990, 5.)

pínu jsem
£istit cht¥l
v ulici
Str£il jsem
do ní prst
upad jsem
Ulice 4x
Sebe jsem
£istit m¥l
moh jsem stát

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍
✷✁✸✁✹✁✺✍
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✁✷✁✺✁✻✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍
✷✁✹✁✺✍✻✎
✁✸✁✹✍✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✎
✷✁✸✁✹✍
✁✺✁✻✍
✷✁✸✁✹✁✺✍
✁✸✁✹✁✻✍
✁✷✁✺✁✻✍
✸✁✹✍
✁✷✁✺✁✻✍
✷✁✸✁✺✁✻✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✁✷✁✹✍
✸✁✻✎
✁✷✁✹✁✺✎

✦

✦

V kárném tábo°e

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Praha Gong 83 (1983, 13.)

✷ Live (1983, 3.)
✸ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 21.)
✹ Kárný tábor (1986, 1.)
Co mi to ukazují

✷ ❀✸ ❀✹ : £eho se po°ád bojí
na první revizi je kárný tábor
proto ten podivný smích

②

❀✷ ❀✸ : Kam m¥ to zase vedou
o £em to po°ád melou

❬✹✎❪

✷ ❀✸ : pro£ v·bec stojí tento kárný tábor
: na první revizi je kárný tábor

❀✷ ❀✸ : to asi nepochopím

✹ : O £em to po°ád melou 2x

✎
✷✁✸✎

Víra v pohyb (1983 - 1985, 6.)
Mrtvý vrabec pí²e Suchý
je uº starý
£estn¥ zbra¬ svou pouºil
enské klíny vyhnívají
nebezpe£n¥ potají
propast krysa° na kraji
Pobyt v pohybu
my vy v²echny

✦

❬ ✁✷✁✸✎❪

Víra v pohyb (Hudba kon£etin)

Miroslav Wanek / -

pro£ v·bec stojí tento kárný tábor
to asi nepochopím

Víra v pohyb (1983 - 1985, 3.)

Zda vina m·ºe pánem být
zda vina m·ºe usmrtit
zda s vinou v·bec dá se ºít
pak dál ºít s vinou dál

(instrumentální)

✦

Co je to za divný stroj
náklady na rozvoj jsou zatím tajné
takovým trestem stíhá kárný tábor
v²echny provinilé
urazil velitele
na b°i²e zd¥²en¥ ve stroji leºí
a stroj se spou²tí podle kárných norem
mrazem m¥ obe²la smrt

Víra v pohyb (Hudba noci)

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Víra v pohyb (1983 - 1985, 5.)
Ruka v rukávu není kon£etina
odrukovat
Schovat zni£it zakazovat

Zda vina m·ºe pánem být
zda vina m·ºe usmrtit
zda s vinou v·bec dá se ºít
pak dál ºít s vinou dál

Mrtvé mládí mramor mrazí
mrazí zbran¥ chladné kovy
sta°í vrazi
Zni£it schovat zakazovat

Jehli£ky se°azené
do tvaru v¥ty kárné
nebudu veliteli odmlouvat a
smrt svoji p°ijímám rád
pomalu bodají sprchy krev omyjí
a dal²í p°ípad zav°el kárný tábor
bezmocn¥ p°emítám

Není kon£etina ruka v rukávu
Udrºet vlastní váhu
rovnováhu

❀✹ : Zda vina v·bec existuje
zda vina se smrtí usmrcuje
zda £lov¥k v·bec m·ºe být
tak sám tak hloup¥ sám

❬✷✁✸✎❪

✷ ❀✸ : Zda vina v·bec existuje

❬ ✁✹✎❪

zda vina se smrtí usmrcuje
zda s vinou v·bec dá se ºít
pak dál ºít s vinou dál

Víra v pohyb (Finále nevíry)

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✦

Víra v pohyb (Kra)

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Víra v pohyb (1983 - 1985, 4.)
Kra kra krasavec
kra kra nadsamec
Vysavec
Ot£e Ubu
drºte hubu
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hudba
Hranice mezi krasavicemi
krása mizí nekrmí se úst°icemi
plíce ¬adra líce

Du²i propíchlou jedovým ²ípem
vypu²t¥ného bazénu mé hlavy
Je tu dusno dusi£itan
nitan nic
nitno nic v nitru

Zadní propozice vhodné sice
pro tisíce dlouhé svíce
do palice kytice zlá
Ebenovy prsty hrají
Mocné umí
moc neumí
Sprosté obrázky na podhlavníku
opera£ního k°ídla holuba z nosu

✦

Víra v pohyb (Víra pohyb)

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Víra v pohyb (1983 - 1985, 2.)
Ponoºky na drát¥ drºí proklat¥
Kra kra kra
Obsah d·kaz
mrholit monolit
Co °íci tóny klavíru
tóny na klaví°e
tóny k neví°e
Nemám víru mám síru
a ho°í slzy blázen se chachacha
chechtá
Kra kra kra krach
Ruka v ruce není kon£etina
ruka narukovat

✦

Víra v pohyb (Víra v pohyb)

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Víra v pohyb (1983 - 1985, 1.)
Can may must slovesa defektivní
moci za£ít jitro této noci
Dýchat 2x
Kovadlina smutku upíjím kou°
banán v pohlavním spektru
eny které musí
hnusí vlastní husí du²i
3x

✦

Vrána na prameni

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Praha Gong 83 (1983, 14.)

✷ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 2.)
✸ Kárný tábor (1986, 4.)
✹ Live (1987, 5.)
❀✷ ❀✹ : V²echno co má² na sob¥
si svlíkni svlíkni
a pak si i k·ºi svojí
svlíkni svlíkni
mezi lidi na ulici
vlítni vlítni
✸ : V²echno co má² na sob¥
si svlíkni svlíkni
Mezi lidi na ulici
vlítni vlítni
2x
Zeptej se jich jak se jim líbí²
pod maskou je po²imrej
pak zdrhni protoºe ti p·jde o ºivot
ty ho chce² i kdyº je pra²ivej

✷ ❀✸ ❀✹ : utíkej a bude ti smutno
: ...

✷ ❀✸ ❀✹ : a ty to vzdá² a bude ti ²patn¥
✹ : Nakonec i masku svojí
svlíkni svlíkni
a p°ece se bude² cejtit
v tísni v tísni
mezi krávy do kravína
vlítni vlítni
❀✷ ❀✸ : Prost¥radlo du²e svojí
svlíkni svlíkni
víru v lásku pod obojí
svlíkni svlíkni
mezi krávy do kravína
vlítni vlítni

❬✸✎❪

❬ ✁✷✁✹✎❪
❬ ✁✷✁✹②❪

✎
✷✁✸✁✹✎
✎
❬ ✁✷✁✸✎❪

❬✹✎❪

A t°eba jim to ud¥lej
a´ je jim to taky hej
v²echno s nima p°eºvejkej
nau£ se d¥lat správn¥ bú

❀✷ ❀✹ : Mezi nohama je nelehtej
aby si nemysleli ºe si p¥knej v·l
o ºivot¥ si s nima nepovídej
oni by ti nemohli rozum¥t
✸ : O ºivot¥ si s nima nepovídej
oni by ti nemohli rozum¥t
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❬✸✎❪

❬ ✁✷✁✹✎❪

✻ : chce² být taky volem ºulovým? 5x

o ºivot¥ si s nima nepovídej

nu?

Nakonec i masku svojí
svlíkni svlíkni
a p°ece se bude² cejtit
v tísni v tísni
: pak si zase v²echno

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Chce² ty být volem ºulovým 4x
✷✁✸✁✹✍
✍
✷✁✸✁✹✍
✍

✷ ❀✸ ❀✹ : pak si zase v²echno rad¥j
: rad¥j voblíkni voblíkni

✷ ❀✸ ❀✹ : voblíkni voblíkni
Neumí² ºít nahatej
tak a´ je z tebe rohatej
3x

✦ V·l z ºuly

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

✷
✸
✹
✺

Praha Gong 83 (1983, 2.)
Live (1983, 6.)
Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 17.)
Live Praha (1984, 2.)
Kárný tábor (1986, 8.)

✺ : d¥lej £okle lehnout lehnout

Live (1984, 3.)
Live Stará Lysá (1985, 4.)
Kárný tábor (1986, 9.)
Live (1987, 7.)
Hrubý punkový hláska (1987, 12.)
Kdo z koho, ten toho (1990, 15.)

✺✎
✁✷✁✸✁✹✎

nemusí se bát

❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : V·l z ºuly hlavou ml£ky kýv
dávaje sílu na podiv
rohama o t¥ zavadit 3x
skrz na skrz pak díru bude² mít

❬✷✎❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

jeho maso nehnije
je kámen my jen prach a dým 3x
chce² ty být volem ºulovým

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍
: V·l z ºuly zná hory
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : V·l z ºuly zná jen vr²ky hor
✍
✎
sk°ítkem je pro n¥j ºivý tvor
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎
: rohama o t¥ zavadit 3x
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : ºiví se hlavn¥ nový mrav 3x
✎
❀✷ ❀✸ : je °ezankou mozk· z lidských hlav ✹✁✺✁✻✍
✁✷✁✸✁✻✍
✹ ❀✺ : je °ezankou z mozk· lidských hlav

✻ : jen °ezankou mozk· z lidských hlav 5x
✁✷✁✸✁✹✁✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✺②
bú
❀✷ ❀✸ : Je °ezankou mozk· z lidských hlav 4x ❬✻②❪
✹✁✺✍
✹ ❀✺ : Je °ezankou z mozk· lidských hlav 4x
✁✷✁✸✍
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : V·l z ºuly v²echno p°eºije
❀✷ : V·l z ºuly neºije
❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : vºdy´ jeho maso nehnije
✷ : jeho maso nehnije

✦ Vypadni nebo nehraju

Ten kdo si chce sednout sednout
nechce se mu stát
❀✷ ❀✸ ❀✹ : ten si teda sedne sedne

Jaromír Hanzlík / Christian Morgenstern,
p°eklad Josef Hir²al

✷ : V·l z ºuly neºije

❬✻②❪

Leze leze a furt pokoj nedá
nikde se nezastaví
o£i vykulený z nosu mu ven tr£í
a v·bec se s nikým nebaví

Chcípni 4x

✷
✸
✹
✺
✻

✁✷✁✸✁✹✁✺✎
✁✷✁✸✁✹✁✺②

je kámen my jen prach a dým 3x
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : chce² ty být volem ºulovým

✁✷✎
✸✁✹✁✺✁✻✎
✷✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✻✎

Vy£ítat nám ºe z nás krve te£e
jako z prasete
to je jako £·rat siln¥ do obilí
copak z n¥j vykvete?
Nebudeme hrát si tady na vojá£ky
budem hrát rovnou na tanky
n¥kolik ran a potom známej pok°ik
vypadni nebo nehraju
Vypadni nebo nehraju 4x
D¥lej £okle lehnout lehnout
nemusí² moc ºrát
7x

✦ Zatáhnout

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Praha Gong 83 (1983, 8.)

✷ Live (1983, 12.)
✸ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 16.)
✹ Live Praha (1984, 1.)
Dun¥ní t¥ºkých kol po kolejích sv¥domí
je poledne cit·
na mozku v tunelu se rozpíná
jak horký vzduch v prostoru
: A v dálce hlava na kolejích leºí

✷ ❀✸ ❀✹ : A v dálce hlava na kolejích

dun¥ní ºeleza
organismus cestujících mikrob·
jako smrt se valí
Sta£í jen
zatáhnout 4x
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✷✁✸✁✹✍
✍

chci se podívat
tak d¥lej

Ruce na oknech se potí strachem
strach to je vzru²ení
netopý°i nenávisti ve v¥tru otázek
v¥£ných a zbyte£ných
: V dálce hlava na kolejích leºí

✷ ❀✸ ❀✹ : Hlava na kolejích leºí

✷✁✸✁✹✍
✍

a koleje v hlav¥ jsou nekone£né
blíºí se n¥co a na n¥co se £eká
jako na zem°ení

Sama se svlíká
sama si lehá
a´ si to sama
taky ud¥lá
Chci chci ºenu 7x
p¥kn¥ uzenou
Z Moravských Bubud¥jovic

Sta£í jen
zatáhnout 4x

Flastr

ekání je víra v probuzení
je p·lnoc rozumu
láhev se otev°e a do dna se vyprázdní
jak p°i zásnubách
Na co £eká² v co v¥°í²
: je konec za£átek v²eho
pro£ volá² kam b¥ºí²

✷ ❀✸ ❀✹ : je konec za£átek v²eho

12 písní

✷✁✸✁✹✘
✘

je moºnost vydechnutí

Kudla v b°i²e
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

✦ Zavalitý

Nedalas mi co jsem cht¥l
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek
Live (1984, 5.)
✷ Jedem v punku jako v tanku (1983 - 1985, 10.)
✸ Live Stará Lysá (1985, 1.)

❬ ✎❪

nebaví neladí nesta£í
nezradí opustí s radostí
oteklý hubený tam v srdci
: Nesta£í neu£í nesta£í
... neu£í tam v srdci
... nesta£í hubený
netu²í tam v srdci tam v srdci
Zavalitý...

Nerozumím vám
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)
Plíse¬
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

Ráno
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

❬✷✁✸✎❪

Song fur Karel
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)
XYZ
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)
Zná² m¥ dob°e zná²
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

✦ Plíse¬

Miroslav Wanek / Miroslav Wanek

Vladislav eferna / Vladislav eferna

Live (1984, 2.)

Chci chci ºenu 4x
Pod kalhotama
kaºdá n¥co má

♠

Prokletý ºivot
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

✦ ena

✷ Live Stará Lysá (1985, 6.)
✸ Kárný tábor (1986, 3.)
✹ Kdo z koho, ten toho (1990, 1.)

(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

Flastr
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)
Idiot
(Vladislav eferna / Vladislav eferna)

Sta£í jen
zatáhnout 4x
a táhnout...

✷ ❀✸ : Nevrací neladí neu£í

?

Demo (1980, 1.)
Nohy 4x
nohy mí
jsou plísní prorostlý...
??
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♠

✦ XYZ

✦?

Demo (1980, 2.)

Live (?, 4.)

Franta mast / Franta mast

Vladislav eferna / Vladislav eferna

Neuplynul rok a je tu zas
usm¥vavý milý D¥da Mráz
Nový ²´astný rok uº je tu zas
a s ním zase d¥da D¥da Mráz ta zima

iks ypsilon zet...
??

Franta mast
31 písní
?

(Franta mast / -)

? (13x)
(Franta mast / Franta mast)
?

(Franta mast / Franta mast)

♠

Jenom malé d¥ti t¥²í se
co jim hodný d¥da p°inese odnese
nebudem jim kazit iluze
vºdy´ ºádný nemaj
ºe p·jdeme z bláta do louºe do louºe
2x

✦?

♠

Franta mast / -

2 ❧

Live (?, 9.)

D¥lník do továrny jde
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

Dement Fanda Mou£ka
(Franta mast / Franta mast)

♠

Genera£ní problém
(Franta mast / Franta mast)

♠

Hlída£
(Franta mast / Franta mast)

♠

Honzo vstávej
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

IQ 65
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

Kvadratura ºeny
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

Náv²t¥va panoptika
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

P°íbram
(Franta mast / Franta mast)

4 ❧

P°ímá úm¥rnost
(Franta mast / Franta mast)

2 ♠

Pyroman
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

Timur a jeho parta
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

U léka°e v £ekárn¥ je rachot jako v továrn¥ 2 ❧
(Franta mast / Franta mast)
Umej se a uvidí²
(Franta mast / Franta mast)

♠

Zaho¤ svý mindráky
(Franta mast / Franta mast)

2 ♠

Zkaºenej sv¥t
(Franta mast / Franta mast)

2 ❧

(instrumentální)

✦?

Franta mast / Franta mast
Live (?, 11.)

Leºím v du²evním hrob¥
nedám to znát na sob¥
4x

✦?

Franta mast / Franta mast
Live (?, 13.)

✷ Live (?, 20.)
Pod maskou nevinnosti
jsem hajzl první velikosti
mám vybrané chování
chování i vzhled
Na to sko£í kaºdý
kaºdý hlupák hned

✷ : 2x

Ten kdo umí lhát
ten se dneska má
2x
P°ilepím se k tob¥
a lhát ti budu do o£í
jak jsi milej hodnej chytrej
aº si t¥ zcela ocho£ím
2x
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②

✦?

✦?

Live (?, 14.)

D¥lník (1985, 3.)

Franta mast / Franta mast

Já kdyº t¥ vidím
mám dojem ºe t¥ dlouho znám
za tebou slídím
jako blázen si p°ipadám
Já kdyº t¥ vidím
chce se mi s tebou jenom spát
tak p°esta¬ d¥lat fóry
a koukej koukej mi uº dát
2x

✦?

Franta mast / Franta mast
Live (?, 21.)

Spí² a my²lenek je f·ra
spí² tla£í t¥ no£ní m·ra
spí² za sebou má² t¥ºkej den
spí² a budí t¥ zlej sen
Zlej sen ti nedá v noci spát
do tmy t¥ budí chce si s tebou hrát
zlej sen p°ichází po ²pi£kách
kaºdou noc p°ichází a nahání ti strach

Franta mast / Franta mast

Muzika to je d¥vka bezzávazná
kaºdýmu jen podle svý nálady dá
tomu dala tomu dává
jinýmu se nedostává
tak mi °ekni co je s náma
Muzika je z gramofonu deska £erná
to£í se to£í ºádnou cestu zpátky nezná
pro m¥ je pro vás byla
pro jiné se doto£ila
tak mi °ekni co je s náma
Kaºdý chce být
aspo¬ chvilku muzikantem
myslí si myslí
ºe svou kytarou pohne sv¥tem
ona mu ²anci nedá
tak a´ si ji jinde hledá
tak a´ si ji jinde hledá dál
Muzika to je d¥vka bezzávazná
kaºdýmu jen podle svý nálady dá
tomu dala tomu dává
jinýmu se nedostává
tak mi °ekni co je s náma

✦?

Tak se probu¤ a bu¤ ra£i vzh·ru
probu¤ se zaºe¬ tu no£ní m·ru
2x

✦?

Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 2.)

Kaºdý £lov¥k v ned¥li
leºí dlouho v posteli
jenom Lojza vstává brzy
hned se ºene k televizi
k televizi 3x
Lojza ten má rád
Studio kamarád
4x
Lojza li²ka pod²itá
o programu p°ehled má
°íká ºe bez televize
nemohl by ºíti blaze
ºíti blaze 3x
Lojza ten má rád
Studio kamarád
4x

Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 4.)

Dovolená v zámo°í
nikdo mi to nev¥°í
sbalím se a jedu tam
tam se cítím spokojen
Poukaz ven jsem dostal zdarma
je to místo jako vºdy
nebude to ºádná Barma
chce to zase Bermudy
Dovolená u mo°e
páni to je bájo
v·bec nic to nestojí
poje¤ s námi Kájo
Nikam s tebou nepojedu
chci se koupat v °ece
je to jako hrnek medu
válet se ??
Na Vltav¥ spousta lidí
kamarády najde² hned
nikdo t¥ tam neuvidí
omládne² o dvacet let
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Dovolená u mo°e
páni to je krása
vemem místa na Vltav¥
rádio nám hlásá

✦?

Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 5.)

Hnáty mám plechový
i ucho mám plechový
zuby mám um¥lý
oko mám sklen¥ný
V t¥le samý ²rouby dráty
n¥který dokonce zlatý
v palici mám st°epinu
to jak jsem ²láp na minu
Já jsem mrzák vále£nej
byl jsem chlapec state£nej
byl jsem hrozn¥ state£nej
te¤ jsem úpln¥ zbyte£nej
To ti invalida praví
hlavn¥ klid a hlavn¥ zdraví
lep²í neº mít v hlav¥ díru
udrºíme ºivot v míru
2x

hodinku te¤ka má²
Kdyº se na tebe dívám
chce se mi zvracet
pro£ musí² um°ít
vºdy´ je ti dvacet
Kdyº se na tebe dívám
dostávám vztek
pro£ se je²t¥ dneska lidi
musí zabíjet
Zbývá ti uº jen pár chvil
nejsi první kdo to nep°eºil
uº bude² mít v¥£ný klid
aby dal²í mohli klidn¥ ºít
Kdyº se na tebe dívám
chce se mi zvracet
pro£ musí² um°ít
vºdy´ je ti dvacet
Kdyº se na tebe dívám
dostávám vztek
pro£ se je²t¥ dneska lidi
musí zabíjet
Kdyº se na tebe dívám
chce se mi zvracet
pro£ musí² um°ít
vºdy´ je ti dvacet 5x

✦?

Já jsem mrzák vále£nej
byl jsem chlapec state£nej
byl jsem hrozn¥ state£nej
te¤ jsem úpln¥ zbyte£nej

✦?

Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 6.)

Prior Kotva Obchodní d·m
snadno p°ijde² k pen¥z·m
Bílá labu´ Perla Máj
hodn¥ lidí kapsá°· ráj
Hodn¥ lidí trochu strachu
hned má² plnou kapsu prach·
potom zdrhám mám rád klid
nechci se nechat zabalit

✦?

Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 10.)

Brouzdat se a zapadávat
v záv¥jích pol²tá°· bych cht¥l
potm¥ nikam nepospíchat
na tvých dlaních usnout to bych cht¥l
svý sny potom po kouskách
v starým chrámu schovat to bych cht¥l
Víc mnohem víc bych cht¥l 4x
Ze stolu vzít malou sví£ku
sfouknout její plamen to bych cht¥l
potm¥ nikam nepospíchat
na tvých dlaních usnout to bych cht¥l
svý sny potom po kouskách
v starým chrámu schovat to bych cht¥l
Víc mnohem víc bych cht¥l 2x
tebe tebe bych cht¥l 2x

Franta mast / Franta mast

✦?

D¥lník (1985, 7.)

D¥lník (1985, 11.)

Leºí² v b°i²e díru má²
p°esto se usmívá²
i kdyº svojí poslední

Franta mast / Franta mast

Kaºdý m¥síc pravideln¥
rodinka se roz£ílí
to snad ani není moºný
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co se u nás prosvítí
Za ú£et na elekt°inu
nejv¥t²í já nesu vinu
ºe prej moje brnkání
elektrom¥r prohání
V elektrárn¥ se topi£ potí
Antonín se jmenuje
rok od roku vºdy siln¥j²í
brýle pot°ebuje
Vinu na tom nesem sami
a na²e pohodlí
proto brzo zhasínejte
abysme mu pomohli
Netva° se nete£n¥
nesvítí tu zbyte£n¥
6x

✦?

Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 17.)

P°ed kavárnou stál
v·z m¥l opodál
na dívky se smál
cítil se jak král
Na Vlachovku ²el
dv¥ koruny m¥l
pak vozem jel
na týden do Tater
Je to elegán tak a´ jede dál
je to velký pán uº si dlouho hrál
je to ²arlatán vemte si ho k vám
²arlatán elegán tak a´ jede dál

V novinách objevil se inzerát
k Fordovi mechaniky budou brát
2x
Roztrhaný hadry na sob¥ mám
na nový zejtra vyd¥lám
Jedna dv¥ 2x
d¥lník do továrny jde
4x
Kdyº d¥lník p°i²el do fabriky
vylítnul hned bez pen¥z bez práce
2x
Tohle to je sv¥t já °eknu vám
za pár kilo ned¥lám
enu mám d¥ti mám
za pár kilo ned¥lám
6x
Pro£ jsou lidi kte°í si m·ºou ºít
: nic ned¥lat a p°itom prachy mít

✷ : ned¥lat a prachy mít

2x

: Tohle to je sv¥t já °eknu vám
nem¥lo by se s tím n¥co ud¥lat?

✷ : O tom se nám m·ºu jen zdát
nem¥lo by se s tím n¥co ud¥lat?
Jedna dv¥ 2x
d¥lník do továrny jde
4x
enu mám d¥ti mám
za pár kilo ned¥lám
2x
Já se na to vyka²lu 4x

P°ed kavárnou stál
v·z m¥l opodál
na dívky se smál
cítil se jak král
Na Vlachovku ²el
dv¥ koruny m¥l
pak vozem jel
na týden do Tater
Je to elegán tak a´ jede dál
je to velký pán uº si dlouho hrál
je to ²arlatán vemte si ho k vám
²arlatán elegán tak a´ jede dál

✦ D¥lník do továrny jde
Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 1.)

✷ Live Zborná (1985, 1.)

✷✎
✎

✦ Dement Fanda Mou£ka
Franta mast / Franta mast
Live (?, 16.)
V mlíkárn¥ m¥ o²idili
smáli se mn¥ chachacha
kdyº jsem p°i²el z krámu dom·
dostal jsem zaracha
P°í²t¥ m¥ zas na h·l vemou
budou se smát chachacha
podívejte ten je k plá£i
k smíchu chachacha
V mlíkárn¥ ho o²idili
smáli se mu chachacha
a kdyº p°i²el z krámu dom·
dostal ihned zaracha
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

V mlíkárn¥ ho o²idili
je to trouba od p°írody
2x
Já jak p°íjdu mezi lidi
sm¥ju se chachacha
jmenuju se Fanda Mou£ka
Mou£ka chachacha

2x
Jéjé hlída£ prachy má
za to ºe nás uhlídá
2x
Celej den sedí a jenom £umí
jenom hlídat hlída£ umí
2x

Já jak p°íjdu mezi lidi
sm¥ju se chachacha
podívejte ten je k plá£i
k smíchu chachacha

✦ Genera£ní problém
Franta mast / Franta mast
Live (?, 19.)
Ocelovou botou
²lapou po nás lidi
kte°í pevn¥ v¥°í
ºe v mládí byli jiní
2x
A jejich t¥ºký mládí
a krásný ideály
dneska nikdo nev¥°í
to zmizelo v dáli
2x
Ne²lapej mi na hlavu
ocelovou botou
to je v²echno dávno
co je nám po tom
2x
Ocelovou botou
²lapou po nás lidi
kte°í pevn¥ v¥°í
ºe v mládí byli jiní
2x
Ne²lapej mi na hlavu
ocelovou botou
to je v²echno dávno
co je nám po tom
2x

✦ Honzo vstávej
Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 15.)

✷ Live Zborná (1985, 7.)
Honzo vstávej otev°i o£i
Honzo vstávej den uº kon£í
n¥kdo na m¥ potm¥ ²áh
Honzo vstávej já mám strach
M¥la rande s Honzou u h°bitova
to si budu dlouho pamatovat
na Honzu ²lo velký spaní
nem¥l chu´ na milování
: Kdyº se vedle Honzy probudila

✷ : Kdyº se v noci probudila

její tvá° byla strachem bílá
chce být s Honzou chce ho mít
ale to ho musí probudit
Honzo vstávej podej mi ruku
: Honzo vstávej den uº kon£í

✷ : Honzo vstávej je hodina duch·

✷✎
✎

n¥kdo na m¥ potm¥ ²áh
Honzo vstávej já mám strach

Není to drákula kdo mi pije krev 4x
: Honzo vstávej podej mi ruku
Honzo vstávej je hodina duch·

✷ : Honzo vstávej otev°i o£i

Honzo vstávej den uº kon£í
n¥kdo na m¥ potm¥ ²áh
Honzo vstávej já mám strach
Není to drákula kdo mi pije krev 4x

✦ IQ 65

✦ Hlída£

Franta mast / Franta mast

Franta mast / Franta mast
Live (?, 18.)

✷✍
✍

D¥lník (1985, 14.)

✷ Live Zborná (1985, 6.)

Jéjé hlída£ ten se má
celej den nic ned¥lá
2x

V hlav¥ ºádnej mozek nemám
ale já se neztratím
kdyº se budu hodn¥ snaºit
v armád¥ se uplatním

Celej den sedí a blb¥ £umí
jenom hlídat hlída£ umí

Som slovenskej národnosti
volajú ma debilko

729

✷②
✷✎
✎
②

✷ : nebo to snad má být paní Truhlá°ová?
proboha kdo jí to ud¥lal?

2x
Já mám IQ
²edesát p¥t mám IQ...

2x

✦ Náv²t¥va panoptika

V hlav¥ ºádnej mozek nemám
ale já se neztratím
kdyº se budu hodn¥ snaºit
v armád¥ se uplatním

Franta mast / Franta mast
D¥lník (1985, 13.)

Já mám IQ
²edesát p¥t mám IQ...
: Práce ud¥lala z opice £lov¥ka

✷ : Práce ud¥lá z opice £lov¥ka

: práce ud¥lala z £lov¥ka opici

✷ : práce ud¥lá z £lov¥ka opici

✷ Live Zborná (1985, 5.)
✷✍
✍
✷✎
✎

2x

P°i náv²t¥v¥ panoptika
napadnou m¥ p°edstavy
: ºe je kolem plno lidí

✷ : ºe jsem ve sv¥t¥ plným lidí

✷ : to je hrozná p°edstava

Já mám IQ
²edesát p¥t mám IQ...

Chci zase ven uº mezi lidi
tady m¥ to nebaví
víckrát m¥ tu nikdo neuvidí
nechci dal²í p°edstavy

Já mám IQ
²edesát p¥t mám IQ...

✦ Kvadratura ºeny

e se nikdo neusm¥je
ºe mi ruku nepodá
pry£ z týhletý beznad¥je
: tak hrozná je podoba

Franta mast / Franta mast

✷ : to je hrozná podoba

D¥lník (1985, 9.)
✷ Live Zborná (1985, 3.)

✷✍
✍

Nebaví m¥ nebaví
panoptikum voskový
nebaví m¥ nebaví
panoptikum na zemi
3x

Není to tak dávno
co se tenhle p°ípad stal
p°ípad vraha
co ºenskou odd¥lal

✦ P°íbram

Kdyº to sly²í²
nem·ºe² uv¥°it
ºe n¥kdy mohlo
takový zví°e ºít

aby se jí zbavil
do vody ji hodil
kdyº ji znova spat°il
: klidn¥ povídá

✷✎
✎

Nebaví m¥ nebaví
panoptikum voskový
nebaví m¥ nebaví
panoptikum na zemi
2x

Som slovenskej národnosti
volajú ma debilko
2x

✷ : pak ji do krabice dal

✷✍
✍

jen mi nejde do hlavy

Pro£ se nikdo neusm¥je
pro£ mi ruku nepodá
co se to zas tady d¥je
: tak hrozná je podoba

V hlav¥ ºádnej mozek nemám
ale já se neztratím
kdyº se budu hodn¥ snaºit
v armád¥ se uplatním

Nejd°ív ºenskou zabil
pak ji roz°ezal
: potom ji do krabice dal

✍

Franta mast / Franta mast
Live (?, 2.)

✷✎
✎

✷ : smutn¥ povídá

✷✎
✎

Pro£ mi ukazujete takovou hr·zu
: nebo to má být paní Truhlá°ová?

✷✍

✷ Live (?, 10.)
✸ D¥lník (1985, 16.)
✹ Live Zborná (1985, 8.)
Vítáme vás u nás doma
je to P°íbram uranová
ºádnou nouzi tu nemáme
my si prachy vyd¥láme
Uranovou rudu t¥ºim
velký prachy za to trºim
❀✷ : uranovou rudu t¥ºim
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✸✁✹✎

✸ ❀✹ : 2x
❀✷ : velký prachy za to mám
❀✷ ❀✸ : ivotní úrove¬ vzr·stá

✸ : velký prachy za to trºim
❀✷ : uranovou rudu t¥ºim
✸ : 2x
❀✷ : hodn¥ pen¥z za to mám

V na²em £arokrásném kraji
slunce nezapadá
stále se t¥ podv¥dom¥ dotýká
svými paprsky
které ti pronikají aº do morku kostí
jsou to paprsky alfa beta a gama
paprsky uranu dv¥ st¥ t°icet osm

✷ : máme ho dost

❬✹②❪ ❬✹✘❪
✸✎
✁✷✎
✸✎
✁✷✎
✸✎
❬✸✁✹②❪

✸ ❀✹ : Uranovou rudu t¥ºim

D¥lník (1985, 8.)

✷ Live Zborná (1985, 2.)
❬ ✁✷✎❪ ❬✸✘❪

❬ ✁✷✎❪ ❬✸✘❪

velký prachy za to trºim
2x

Vid¥l jsem ho°et domy
vid¥t jsem ho°et lesy
vid¥t jsem ho°et sdrce i tvá°e
které jsem svou vá²ní zapálil
Aceton beznín petrolej
ra£i m¥ k tomu nevolej
sirky si n¥kde vyp·j£ím
potom za sebe neru£ím
zapálím 3x
: V²ude tam kde jsem pro²el

❬ ✁✷✎❪

❬ ✁✷✎❪ ❬✹✘❪

✷ : V²ude kam jsem pro²el

z·stal jenom prach a popel
má chorobná vá²e¬ je tak hrozná
ºe kdyº mám sirky tak se neznám
neznám 3x
Aceton beznín petrolej
ra£i m¥ k tomu nevolej
sirky si n¥kde vyp·j£ím
potom za sebe neru£ím
zapálím 3x

✦ Timur a jeho parta

❬✸✁✹✎❪

Franta mast / Franta mast

velký prachy za to trºim
uranovou rudu t¥ºim
velký prachy za to mám

✸ : Uranovou rudu t¥ºim

✦ Pyroman
Franta mast / Franta mast

slunce nezapadá
stále se t¥ podv¥dom¥ dotýká
svými paprsky
které ti pronikají aº do morku kostí
jsou to paprsky alfa beta a gama
paprsky uranu dv¥ st¥ t°icet osm

❀✷ : Uranovou rudu t¥ºim

S maturitou v dne²ní dob¥
vzdu²né zámky nespat°í²
na sv·j ideál chu´ a mozek
pov¥sí² si jenom k°íº

②

velký prachy za to trºim
2x

✸ : V na²em £arokrásném kraji

Pro£ já blázen d¥lal ²kolu
kdyº pracuju v továrn¥
musím makat s partou vol·
za vola mají i m¥

Makám v dolech
makám v lese
aº se se mnou zem¥ t°ese
2x

velký prachy za to trºim
2x
V na²em £arokrásném kraji
slunce nezapadá
stále se t¥ podv¥dom¥ dotýká
svými paprsky
které ti pronikají aº do morku kostí
jsou to paprsky alfa beta a gama
paprsky uranu dv¥ st¥ t°icet osm

Live (?, 7.)

✷ Live (?, 15.)

Nemáme strach ze zá°ení
vºdy´ nikde vid¥t není
na zdraví kaºdej ka²le
mít prachy to je krásné

✹ : Uranovou rudu t¥ºim

Franta mast / Franta mast

❬✹②❪

kaºdému podle gusta
máme auta chaty vily
hodn¥ pen¥z a k°e£ový ºíly

Uranovou rudu t¥ºim
❀✷ : hodn¥ pen¥z za to trºim

✦ P°ímá úm¥rnost

✁✷✎
✸✁✹✎

Live (?, 6.)

❬ ✁✷✎❪ ❬✹✘❪

✷ Live (?, 12.)
Kdo a kdo tu je
kdo tu kolem brousí
ºe si nedá pokoje
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✷✍
✍

✦ Zaho¤ svý mindráky

v²ude strká fousy
Jsou to kluci ochotný
hodný milý poslu²ný
: kaºdý den ...

✷ : p°ijdou pomoc v kaºdý £as

Franta mast / Franta mast

✷✎
✎

vºdy´ nás znáte v²ichni z vás

Zdá se ti ºe se² malej
nebo snad koktá²
doma t¥ nemaj rádi
proto si zoufá²

Jsme Timur a jeho parta 4x
2x

Ze¤ si staví² z mindrák·
komplex je tv·j pán
s trémou si neporadí²
proto jsi sám

U léka°e v £ekárn¥ je rachot jako
✦v továrn¥
Franta mast / Franta mast

Zaho¤ svý mindráky
rozbij ty fámy
splaskni tu bublinu
zpívej si s námi

Live (?, 1.)
✷ Live (?, 5.)
U léka°e v £ekárn¥ KD
rachot jako v továrn¥ KD
2x
V²ude plno lidí tu je KD
jako kdybych sly²el stroje KD
: jak si ti²e p°edou svou KD

✷ : jak mi ti²e p°edou svou KD

píse¬ práce nádhernou

Uº mi z fabriky asi hrabe
vidím soustruh u léka°e
2x
Psychiatr na m¥ kouká
vyºene mi z hlavy brouka
místo soustruh ve fabrice
pudu rovnou do blázince

D¥lník (1985, 12.)

✷ Live Zborná (1985, 4.)

Rozbij hlavou ze¤ 8x

✷✍
✍

Hlavou se ti honí v¥ci
kterým ty se podá²
je to jen tvá fantazie
proto si zoufá²
Ze¤ si staví² z mindrák·
komplex je tv·j pán
s trémou si neporadí²
proto jsi sám
Zaho¤ svý mindráky
rozbij ty fámy
splaskni tu bublinu
zpívej si s námi
Rozbij hlavou ze¤ 12x

✦ Umej se a uvidí²

✦ Zkaºenej sv¥t

Franta mast / Franta mast

Franta mast / Franta mast

Live (?, 3.)
Protoºe ti smrd¥j nohy
nebudu uº s tebou chodit
ty se totiº v·bec nemeje²
ve vlasech ti po°ád leze ve²
Umej se a uvidí² 3x
ºe bude² mít ke mn¥ blíº 2x
Tak si jednou napus´ vanu
potop tam svou mastnou hlavu
kdyº si potom zajde² k holi£i
kaºdá se za tebou oto£í
Umej se a uvidí² 3x
ºe bude² mít ke mn¥ blíº 2x
2x

Live (?, 8.)

✷ Live (?, 17.)
Zkaºený mládí
zkaºený stá°í
zkaºenej ºivot
zkaºená smrt
Zkaºený maso
zkaºenej chleba
: zkaºený zuby

✷ : zkaºenej vzduch

zkaºená chu´

Zkaºenej sv¥t
byl je a bude
i za tisíc let
4x
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✷✎
✎

✦

Zkaºená radost
zkaºená láska
zkaºený sv¥domí
: zkaºená chu´

✷:

zkaºenej sen

✷✎
✎

: zkaºenej ºivot 2x

✷:

zkaºenej vzduch

zkaºenej sv¥t

Zku²ebna (1984, 1.)
... (svahil²tina)

Zkaºený lesy
zkaºená voda

Blown to bits

Igelit / -

✷✍
✍
②

✦

Co chce² po m¥ víc

Igelit / Igelit
Zkaºenej sv¥t
byl je a bude
: i za tisic let

✷:

i za tisíc let

: 4x

✷:

12x

✷✍
✍
✷✎
✎

Hluchý telefon

Zku²ebna (1984, 2.)
Vlasy mám
i nohy mám
co chce² po mn¥ je²t¥ víc
Prachy dám
i £est ti dám
co chce² po mn¥ je²t¥ víc

9 písní

Nic nemám
jen tebe mám

? (9x)

co chce² po mn¥ je²t¥ víc

(Hluchý telefon / Hluchý telefon)

Igelit

Tys mi zbyla
ty má milá
co chce² po mn¥ je²t¥ víc

13 písní
2x
Blown to bits

♠

(Igelit / -)
Co chce² po m¥ víc

Co chce² po mn¥ je²t¥ víc...

✦

♠

(Igelit / Igelit)
Demo

♠

(Igelit / -)
I don't care

Demo

Igelit / -

♠

Zku²ebna (1984, 4.)

(Igelit / -)
Instrumental

♠

(instrumentální)

(Igelit / -)
On to má

✦

♠

(Igelit / Igelit)
Práce

♠

(Igelit / Igelit)
Pro£

Zku²ebna (1984, 5.)

♠

(Igelit / -)
Radost ze hry

... (svahil²tina)

♠

✦

(Igelit / Igelit)
Roura
(Igelit / Igelit)
kola základ ºivota

Instrumental

Igelit / -

♠

Zku²ebna (1984, 6.)

(Igelit / Igelit)
Tady je to

I don't care

Igelit / -

(instrumentální)

(Igelit / Igelit)
V²ichni shání jediný
(Igelit / Igelit)
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✦ On to má

✦ kola základ ºivota

Igelit / Igelit

Igelit / Igelit

Zku²ebna (1984, 7.)
Co to má
kdyº to má
on to má
4x

Zku²ebna (1984, 3.)
Ta²ka leºí na zemi
penál voknem letí
²kola základ ºivota
u£itelé tvrdí

✦ Práce

tudent sedí na hajzlu
ºváro v hub¥ má
sparty klejky ameriky
dob°e schovává

Zku²ebna (1984, 8.)

Ve£er jde na diskotéku
kaºdý ho tam zná
v Alf¥ tam se cítí jinak
v Alf¥ tam se má
2x

Igelit / Igelit

Na mraky z okna £umim
pracovat se nenau£ím
je to je to t¥ºká práce
Konzervu mám zpola prázdnou
ve spíºi uº nemám ºádnou
je to je to t¥ºká práce
Fla²ka piva na regálu
na zimu si pletu ²álu
je to je to t¥ºká práce
Hadry hnusný kapsy prázdný
vyhlídky uº nemám ºádný
je to je to t¥ºká práce
4x

IQ 60
14 písní
ert v autobuse
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Demagogie
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Frisko
(IQ 60 / IQ 60)

✦ Pro£

Hrdina práce
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Igelit / -

Chlape£ek
(IQ 60 / IQ 60)

2 ♠

Zku²ebna (1984, 9.)

Ka´u²a
(IQ 60 / -)

♠

Masky
(IQ 60 / IQ 60)

♠

M¥síc nad °ekou
(IQ 60 / IQ 60)

♠

M¥sto a vesnice
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Nové obaly
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Rodinná diktatura
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Sv¥t
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Svinstvo
(IQ 60 / IQ 60)

♠

Zoufalství
(IQ 60 / IQ 60)

♠

... (svahil²tina)

✦ Radost ze hry
Igelit / Igelit
Zku²ebna (1984, 10.)
Radost ze hry musím mít
i p°i ²patnym konci
radost ze hry musím mít
i kdyº n¥kdy nechci
Kdo chce hrát hru o ºivot
nesmí to hned vzdát
kdo chce hrát hru o ºivot
nesmí se tak bát 2x
Radost ze hry musím mít
i p°i ²patnym konci
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✦ ert v autobuse
IQ 60 / IQ 60

Demo (1983, 4.)
Sedl jsem si v autobuse
hned vedle £erta
poznal jsem ho podle toho
ºe m¥l kopyta
A taky ºe jeho hlava
byla rohatá
°ekl jsem si co tu d¥lá²
zde není peklo
Zpod kabátu vidím viset
skute£ný ocas
on je na pravého £erta
podobný navlas
Já se bojím ºe bude chtít
vzít m¥ s sebou do pekla
spadl mi kámen ze sdrce
prý m¥ tu nechá

✦ Demagogie
IQ 60 / IQ 60

o£i únavou se mu mhou°í
Na úkor pln¥ní plán·
jezdí d¥lník autobusem
za ²ichty se vrací k ránu
spokojí se z chleba kusem
Hrdina práce 2x
Maturitní vysv¥d£ení
nosí v kapse u trenýrek
ºe mu v·bec platný není
je razi£em na kombajnu
Výplaty má plnou hlavu
kolik brát budu je²t¥ uvidím
na stole je upomínka
kterou hbit¥ zaplatím
Hrdina práce 2x
Chléb s uhlím do práce
ºena se mu kurví v byt¥
on s lopatou potí se na place
uºiví dal²í dít¥
T°icet let v ²acht¥ ºil
na ?? ho denn¥ hnali
za roky ²estnáctek v jám¥
p¥kný diplom mu dali
Hrdina práce 2x

Demo (1983, 1.)
Zase není sly²et o demagogii
my²lenky a trychtý°em ??
demagogie nám dávno leze krkem
rad¥ji si ºivot nat°em £erveným lakem

Kaºdý ve£er po ²icht¥
za známý st·l si sedá
kaºdý ve£er po ²icht¥
svojí normu zvedá
Hrdina práce 4x

Zkusme chvíli nemyslet
chvíli neuvaºovat
potom snadno dokáºem se
p°ed v²ím moºným schovat
2x
Zkusme v²echno se t°eba ob¥sit
zkou²ejme my²lenku na h°ebík pov¥sit
nebo vyzkou²ejme své nazory napsat
a potom je v obálce n¥komu poslat
Zkusme chvíli nemyslet
chvíli neuvaºovat
potom snadno dokáºem se
p°ed v²ím moºným schovat
2x

✦ Hrdina práce
IQ 60 / IQ 60
Demo (1983, 3.)
Kaºdé ráno na zastávce
cigaretu vykou°í
kaºdé ráno v autobuse

✦ Chlape£ek
IQ 60 / IQ 60
Demo (1983, 5.)

✷ Live Ostrava (1988, 4.)
Tak uº to chlape£ku na sv¥t¥ chodí
ºe ti kaºdý °ekne co se mu hodí
jenºe nikdo není jenom £erný nebo bílý
tak ho poslouchej alespo¬ na chvíli
Nedej si mazat kolem huby med
nedej se rohlíkem opíjet
2x
Nedej se nedej
rohlíkem opíjet
od toho je pivo
tak p°i n¥m se¤
Nedej si mazat kolem huby med
nedej se rohlíkem opíjet
2x
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✦ Ka´u²a

uvídí² obraz sebe

Demo (1983, 1.)

A nebo taky
m·ºe² spat°it
m¥sí£ním sv¥tlem
zalité nebe

IQ 60 / -

(instrumentální)

✦ Masky

Jé jé jé m¥síc stromy osv¥tluje
jó jó jó vrhá stíny na hladinu
2x

✦ M¥sto a vesnice

IQ 60 / IQ 60
Live Ostrava (1988, 1.)
Lºe ti do o£í
s jistým klidem
on ví ºe ??
ty tu leº po²le² ??
Jen m¥ní masky podle doby
vále£nou mají v²ichni tvá°
jen m¥ní masky podle doby
neumí si °íct jsem to já
Co se nosí nebo ne
vºdy´ je to jedno
za p¥t korun
koupí² si dal²í ??
bude² zas král ??
...
vále£nou mají v²ichni tvá°
jen m¥ní masky podle doby
neumí si °íct jsem to já
Jen m¥ní masky podle doby
vále£nou mají v²ichni tvá°
jen m¥ní masky podle doby
neumí si °íct jsem to já

✦ M¥síc nad °ekou
IQ 60 / IQ 60

Demo (1983, 3.)
Podívej se na m¥síc
jak osv¥tluje nebe
jak se odráºí
od vodní hladiny
Podívej se na stromy
které jsou kolem tebe
jak je trhají
tajemné stíny

IQ 60 / IQ 60

Demo (1983, 2.)
Není lep²í bydlet na vesnici
£erstvý vzduch a ?? v oranici
prasátka kravi£ky a slípky
jsou tam krásné vinné sklípky
M¥sto a vesnice
úrodné chmelnice
m¥sto a vesnice
úrodné vinice
Na vesnici tam jsou p¥kné holky
ty dovedou beztak dobré vdolky
jsou malý z drsného t¥sta
je lep²í dát si rohlíky z m¥sta
M¥sto a vesnice
úrodné chmelnice
2x
Vesni£tí lidé jsou bod°í
pohostí i kdyº chalupa ho°í
mám rád m¥sto mám je rád
i kdyº mám n¥kdy hlad
M¥sto a vesnice
úrodné chmelnice
m¥sto a chmelnice
úrodné vinice
V na²em m¥st¥ budou trolejbusy
to p°ece nejsou krávy husy
já mám z nich velký strach
proto mám to m¥sto rád
M¥sto a vesnice
úrodné chmelnice
m¥sto a vesnice
úrodné vinice

✦ Nové obaly

Jé jé jé m¥síc stromy osv¥tluje
jó jó jó vrhá stíny na hladinu
2x

IQ 60 / IQ 60

Na mísy na vodu
a podívej se do ní
na lesklé hladin¥

Live Ostrava (1988, 5.)
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?? a r·zných dodatk·
zase se ?? spousty zmatk·
na rohu zbylo ráhno
n¥kdo strhnul vlajku

V²ude plno nenávisti
kolem plno je závisti
ve sv¥t¥ plný ²píny
nebude uº nikdy jiný

Pen¥ºní jistota
a rukou £istota p·l
2x

Má ta ²pína hlad
to není o co stát
v²ude vládne protekce
s ní sestoupí korupce

Tesilové silonky
t°íbarevné ²átky
papírové vlajky
furt stejné tvá°e 2x
??
Pen¥ºní jistota
a rukou £istota p·l
2x

✦ Rodinná diktatura
IQ 60 / IQ 60

Lidé se stále jenom ²idí
za v²ím jenom prachy vidí
...
aº se z toho ºaludek zvedá
Je mi aº z toho na zvracení
jak se lidé málo m¥ní
co jste to jen za lidi
copak to nikdo z vás nevidí
V²ude plno nenávisti
kolem plno je závisti
ve sv¥t¥ plný ²píny
nebude uº nikdy jiný

Demo (1983, 2.)

✦ Svinstvo

Nos oblek kaºdou ned¥li
a nelez p°i tom na stromy
aby místní kolem vid¥li
co vlastn¥ jsme to my
Táta hraje na mámu
máma na tátu
to je diktatura
rodiného diktátu
2x
Nemlaskej nikdy p°i jídle
a nerozhazuj peníze
a v²em slu²n¥ p°edstav se
??
Táta hraje na mámu
máma na tátu
to je diktatura
rodiného diktátu
2x

✦ Sv¥t

IQ 60 / IQ 60
Live Ostrava (1988, 3.)

Te¤ p°i²el ná² £as
??
pozvednout sv·j hlas
Proti vále£nému svinstvu 2x
Te¤ uº toho mám
tak akorát dost
vemte do rukou
lebku kost
A b¥ºte se vyfotit 2x
Ty své inty
si str£te n¥kam
ty své rakety
si str£te n¥kam
Nám nejsou totiº v·bec na nic 4x

✦ Zoufalství

IQ 60 / IQ 60

IQ 60 / IQ 60
Live Ostrava (1988, 6.)

Demo (1983, 4.)
Ve sv¥t¥ lºí samých
po°ád ºijeme
a ve stejném sv¥t¥
také o£i zav°eme
P°etvá°ka a ??
to není jenom stání
co jsme to jen za lidi
kdyº jeden druhému závidí

Zasmu²ilí jako v zoufalství
ponu°í jako trest
chodí po ulici jako bez hlavy
lidé co nemají kde usnout
Nedívají se kolem sebe
moºná by m¥li
zdali p°ijmou £ekání ??
támhle zrovna jeden
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stojí

✦?

?? m°íºe £erných kanál·

The Exploited / -

zvednout se nemají lehce

Live (1982, 7.)

rad¥ji bloumají ulicemi dál
bez hlavy v kapkách de²t¥

... (svahil²tina)

Ke£up

✦?

15 písní

Ke£up / Live (1982, 9.)

♠

?
(Ke£up / -)

... (svahil²tina)

♠

?

✦?

(Ke£up / Ke£up)

♠

?

The Exploited, The Exploited / -

(Rezillos / -)

♠

?

Live (1982, 14.)

(The Exploited / -)

♠

?

... (svahil²tina)

(The Exploited, The Exploited / -)
12XU

✦?

♠

(Wire / -)
Bolesti

Ke£up / Ke£up

♠

(Ke£up / Ke£up)
Borstal Breakout

Live (1982, 15.)

♠

(Sham 69 / -)

N¥kdo je takovej
a n¥kdo makovej

Eugenie

n¥kdo má rád holky

(Ke£up / Ke£up)
Lupi£

a n¥kdo vdolky

♠

(Ke£up / Ke£up)
Ropucha

♠

2x
Jenom já mám furt 2x
vztek...

(Ke£up / Ke£up)
Somebody's Gonna Get Their Head Kicked In
Tonight

♠

(Fleetwood Mac, Rezillos / -)
Television Screen

N¥kdo je takovej
a n¥kdo makovej
n¥kdo má rád holky
a n¥kdo vdolky

♠

2x

(The Radiators From Space / -)
Warhead

♠

(UK Subs / -)
We don't care
(Slaughter And The Dogs / -)

✦?

Vztek...
N¥kdo rád pije

♠

a n¥kdo myje
n¥kdo se rád miluje
n¥kdo zas rád poguje
Vztek...

Rezillos / -

✦ 12XU

Live (1982, 2.)

Wire / ... (svahil²tina)
Live (1982, 12.)
... (svahil²tina)
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✦ Bolesti

✦ Lupi£

Ke£up / Ke£up

Ke£up / Ke£up

Live (1982, 4.)
??
krvavý mozoly
pro°ízlý b°icho
Jau jau jau bolí to
jau jau jau ²krtí to
jau jau jau co je to?
jau jau jau °eºe to
??
Po cest¥ zvracim
ra£i se vracim
perverzní vrazi
a k zemi se kácím
Jau jau jau bolí to
jau jau jau ²krtí to
jau jau jau dusí to
jau jau jau co je to?
Oknama proskakuje
?? roztahuje
stra²nej ?? mu zraje
a tla£í m¥ do postele
?? bije
kroutí se jako zmije
??
Jau jau jau bolí to
jau jau jau dusí to
jau jau jau co je to?
jau jau jau tlu£e to
Á bolí to
á co je to?
á ²krtí to
á tlu£e to
Jau jau jau bolí to
jau jau jau ²krtí to
jau jau jau dusí to
jau jau jau co je to?

Live (1982, 11.)
Ce ce ce celej se t°esu
u u utíkám k lesu
me metrák vezu
jsem jsem jsem zlod¥j
Okrádám lidi
£í jsou to chyby
mn¥ se v²ak líbí
kradení ryby
Recidivista 4x
P¥t p¥t let jsem sed¥l za to
to vám bylo bylo ned¥l
skrz m°íze jsem jsem hled¥l tam
tam kde je m·j kde je m·j and¥l
Blíºím se ke Ká£e
to bude zas plá£e
??
je to vzr·²o
Recidivista 4x
N¥co tady tady ukradnu
do hospody pak pak vpadnu
budu budu v²em platit kafe
pak se nechám nechám chytit
Recidivista 4x
A zas pudu pudu do lochu
??
?? po baráku
strávím ºivot ºivot celý
2x
Jsem zlod¥j a lupi£
°íkaj mi Easy
mám hlavu ple²atou
a dlouhé pejzy

✦ Ropucha

✦ Borstal Breakout

Ke£up / Ke£up
Live (1982, 3.)

Sham 69 / -

Live (1982, 8.)
... (svahil²tina)

Sed¥la ropucha
°vala mi do ucha
°vala a °vala
za vlasy m¥ rvala
Ropucha je bezduchá
neví co mluví
má na sob¥ bradavice
a tak po°ád bulí
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Klec

e prej ji pálej
ty její bradavice
??
nebo m¥ raní mrtvice mrtvice 3x

21 písní

Ropucha je bezduchá
neví co mluví
má na sob¥ bradavice
a tak po°ád bulí

? (8x)
(Klec / Klec)

Tak ji °íkám ºábo
nemám na to právo
je to tvoje ochrana
jinak

Csp II
(Klec / Klec)

Csp I
(Klec / Klec)

Damokl·v me£
(Klec / Klec)

Ropucha je bezduchá
neví co mluví
má na sob¥ bradavice
a tak po°ád bulí

Funebrák
(Klec / Klec)
Gertr·da
(Klec / Klec)

Ropucha kváká
do rybníka skáká
zbyli jen komá°i
repelent vtírám do tvá°í do tvá°í 3x

J. A. Stravinský
(Klec / Klec)
Nemocnice
(Klec / Klec)

Ropucha je bezduchá
neví co mluví
má na sob¥ bradavice
a tak po°ád bulí

✦

Somebody's

Pomník
(Klec / Klec)
Tak blízko
(Klec / Klec)
Gonna

Head Kicked In Tonight

Fleetwood Mac, Rezillos / Live (1982, 1.)
... (svahil²tina)

✦

Television Screen

Get

Their

Tiskárna
(Klec / Klec)
Tradi£ní bál
(Klec / Klec)
U lampy krematoria
(Klec / Klec)
Ústav
(Klec / Klec)

Novodur

The Radiators From Space / Live (1982, 13.)

39 písní

... (svahil²tina)

✦

? (3x)
(Novodur / Novodur)
Warhead

UK Subs / Live (1982, 5.)

... (svahil²tina)

✦

We don't care

Slaughter And The Dogs / Live (1982, 6.)

... (svahil²tina)

Afrika
(The Exploited / Novodur)
Bony
(The Partisans / Novodur)
Boty na zimu
(Novodur / Novodur)
Bu¤ fér
(Novodur / Novodur)
Budu zase chlapem
(G.B.H. / Novodur)
Byt
(Novodur / Novodur)
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Co zbejvá nám

Továrna na tvý sny

(Novodur / Novodur)
Disco

(The Partisans / Novodur)
Tv·j kód 33095
(UK Subs / Novodur)

(Novodur / Novodur)
Dneska ráno v ²est

Válka
(The Partisans / Novodur)

(Chaos U.K. / Novodur)
Hanba lidstva

Zlatý slavík
(The Exploited / Novodur)

(Novodur / Novodur)

Oi Oi Hubert Machán¥

Jede vlak
(Damned / Novodur)
Kde jsi byl?

28 písní

(Plasmatics / Novodur)
Kde se²?

Lé£ebna Lná°e

(- / -)
Bílej rajón

(Novodur / Novodur)
London's burning
(The Clash / Novodur)
Máj
(Abrasive Wheels / Novodur)
Mládí
(Novodur / Novodur)
Nám¥sí£nost
(Novodur / Novodur)
Na²e tipy
(Novodur / Novodur)
Novodur
(The Exploited / Novodur)

(UK Subs / Novodur)

(Dead Kennedys / Novodur)
Protekce
(The Exploited / Novodur)
Roboti
(Novodur / Novodur)
Strejda Emil
(Eddie Cochran / Novodur)
Stroj
(Business / Novodur)
Sv¥t je divnej
(UK Subs / Novodur)
Tak bu¤ fér
(Novodur / Novodur)

(The Exploited / Novodur)

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
D¥vky a chlast

3

♠

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Hoja hoj

2

♠

2

♠

(Karel Svoboda / Ji°í taidl)
Honza

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Hubert Machán¥

3

❧

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)

♠

Kom zu mir fon Pekarin

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Koplas m¥ ²eredn¥ pod koleno, bejby

2

♠

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Kravata

2

❧

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)

♠

Love Song
(?? / -)

♠

Maniak
(?? / -)
Metr piva

3

❧

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Mordbiogest

3

❧

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Neat, neat, neat

(Novodur / Novodur)
To tak

♠

Buzerák

Terror

Ti co by jen vál£ili

♠

chán¥)

(Novodur / Novodur)
Prázdniny má²

2

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Ma-

Pitralon

Popel

♠

Bílá liga

(Novodur / Novodur)

(- / -)
New York
(Sex Pistols / -)

(Novodur / Novodur)

741

♠

Plnou nádrº, Hansi go!

2

♠

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Práskni negra do hlavy

prdel
Bílá liga
bílá síla

2

♠

2x

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert MaBílá liga je bílá a bílá

chán¥)

♠

Reichenberg video girl
(Oi Oi Hubert Machán¥ / -)

vy£isti si boty v nich je tvoje hlína
bílá síla m¥ pohltila
bílá bílá bílá bílá

♠

ekl jsem jí ahoj

✦ Bílej rajón

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Samba

2

♠

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Ma-

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Ma-

chán¥

chán¥)

✷

Sheena is punk rocker
(- / -)
Schizofrénie

2

❧

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Ma-

Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 3.)

Jednota v bílým kruhu
to je ten správnej °ád
v²ichni za jednoho

chán¥)
Ty má² ²ílen¥ zvadlý vnady

Zazdili nám WC (1991, 3.)

3

❧

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)

jeden za v²echny
ve stát¥ stát
Já chci rajón bílej

♠

Warhead
(UK Subs / -)

♠

Your generation

abych nemusel se bát
ºe zprzn¥j národ celej
tak co to by si rád
to by si rád

(Generation X / -)
Zazdili nám WC

2

♠

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)
Zpátky do roku 1977

✦ Bílá liga
- / -

a z v²eho má² strach
my jsme tvoje síla
rozumem je vrah

2

❧

(Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥)

Tak sakra co tam tr£í²

Já chci rajón bílej
abych nemusel se bát
ºe zprzn¥j národ celej
tak co to by si rád
to by si rád 2x
tak co
Seber se a poj¤

Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 15.)

my jsme ta správná lo¤
tak teda sebou ho¤

Bla bla bla...

nade²el pravej £as

nasrat

2x

bla bla bla...
prdel

Já chci rajón bílej
abych nemusel se bát

Bílá liga

ºe zprzn¥j národ celej

bílá síla

tak co to by si rád

2x

to by si rád 2x
tak co

2x
Tak seber se a poj¤
Bílá liga je bílá a bílá

my jsme ta správná lo¤

vy£isti si boty v nich je tvoje hlína

tak teda sebou ho¤

bílá síla m¥ pohltila

nade²el pravej £as

bílá liga jen bílá a bílá

3x

Bla bla bla...

Tak seber se a poj¤

nasrat

to teda jo

bla bla bla...
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✦ Buzerák

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Live in Reichenberg (1985, 2.)

Buzerák buzerák tam je dobrej klid
buzerák buzerák ma²li si hodit
buzerák buzerák tam je dobrej klid
buzerák buzerák ma²li si ho¤
Vojíne Lá¤o kam jsem to vlez
buzerák buzerák je mozkovej vot°es
vojíne Lá¤o pro£ si hledám hák
buzerák buzerák je mozkovej v¥trák
Vojíne Lá¤o pro£ si hledám provaz
buzerák buzerák to není ºádnej vodvaz
vojíne Lá¤o poj¤ si rychle pro m¥
Buzerák buzerák tam je dobrej klid
buzerák buzerák ma²li si hodit
2x
Vojíne Lá¤o pro£ si hledám hák
buzerák buzerák je mozkovej v¥trák
vojíne Lá¤o pro£ si hledám provaz
buzerák buzerák to není ºádnej vodvaz
vojíne Lá¤o Lá¤o poj¤ si pro m¥
vojíne Lá¤o poj¤ si rychle pro m¥
Buzerák buzerák tam je dobrej klid
buzerák buzerák ma²li si hodit
2x

✦ D¥vky a chlast

Jó lep²í pot¥²ení
lep²í na sv¥t¥ není
nejlep²í pot¥²ení
jsou d¥vky a chlast
V²echno se m¥ní
a v²echno se m¥ní
jen jedno se nem¥ní
a to d¥vky a chlast
Kdyº to jednou jenom zkusí²
tak ²oustat holky musí²
kdyº to jednou jenom zkusí²
tak nem·ºe² p°estat
V²echno se m¥ní
a v²echno se m¥ní
jen jedno se nem¥ní
a to d¥vky a chlast
Lep²í pot¥²ení
lep²í na sv¥t¥ není
nejlep²í pot¥²ení
jsou d¥vky a chlast
V²echno se m¥ní
a v²echno se m¥ní
jen jedno se nem¥ní
a to d¥vky a chlast
Kdyº to jednou jenom zkusí²
tak ²oustat holky musí²
kdyº to jednou jenom zkusí²
tak nem·ºe² p°estat
V²echno se m¥ní
a v²echno se m¥ní
jen jedno se nem¥ní
a to d¥vky a chlast

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

✦ Hoja hoj

Zazdili nám WC (1991, 7.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 12.)
✸ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 20.)
Nejlep²í pot¥²ení
lep²í na sv¥t¥ není
nejlep²í pot¥²ení
jsou d¥vky a chlast
V²echno se m¥ní
a v²echno se m¥ní
jen jedno se nem¥ní
a to d¥vky a chlast
Kdyº to jednou jenom zkusí²
tak ²oustat holky musí²
kdyº to jednou jenom zkusí²
tak nem·ºe² p°estat
V²echno se m¥ní
a v²echno se m¥ní
jen jedno se nem¥ní
a to d¥vky a chlast

Karel Svoboda / Ji°í taidl
Zazdili nám WC (1991, 13.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 19.)
Chce²-li na sv¥t¥ býti p°evesel
zvol si nejlep²í ze v²ech °emesel
chce²-li okouzlit dívku nevinou
sta¬ se vojákem sta¬ se hrdinou
Hojahoj hojahoj v králi máme zastání
hojahoj hojahoj B·h nás zachrání
hojahoj hojahoj hmoºdí°e a palcáty
hojahoj hojahoj holky vokatý
Rány na buben má²-li ve vínku
nesmí² zaváhat ani vte°inku
sláva aº p°ijde zbroj ti pozlatí
stal ses muºem tím jenº se neztratí
Hojahoj hojahoj v králi máme zastání
hojahoj hojahoj B·h nás zachrání
hojahoj hojahoj hmoºdí°e a palcáty
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✦ Hubert Machán¥

hojahoj hojahoj holky vokatý
2x

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

Hojahoj hojahoj...

✦ Honza

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Zazdili nám WC (1991, 5.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 5.)
Co to zase má²
co to zas d¥lá²
rozumu má² p·l
Honzo ty se² v·l
Co to zase je
d¥lá se mi zle
copak to za krásnej voblek má²
Kdyº t¥ vidím Honzo Honzo 3x
d¥lá se mi z tebe ²patn¥
kdyº t¥ vidím Honzo Honzo 3x
d¥lá se mi z tebe zle 4x
Co to zase má²
co to zas d¥lá²
novej vobu²ek
mlátí² s ním do hru²ek
Co to zase je
d¥lá se mi zle
jeºi² Honzo
vºdy´ ty se² policajt
Kdyº t¥ vidím Honzo Honzo 3x
d¥lá se mi z tebe ²patn¥
kdyº t¥ vidím Honzo Honzo 3x
d¥lá se mi z tebe zle 4x
Co to zase má²
co to zas d¥lá²
rozumu má² p·l
Honzo ty se² v·l
Co to zase je
co to je
d¥lá se mi zle
je mi zle
Kdyº t¥ vidím Honzo Honzo 3x
d¥lá se mi z tebe zle
kdyº t¥ vidím Honzo Honzo 3x
d¥lá se mi z tebe zle 4x
Co to zase má²
co to zas d¥lá²
rozumu má² p·l
Honzo ty se² v·l...

Live in Reichenberg (1985, 6.)

✷ Zazdili nám WC (1991, 8.)
✸ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 9.)
Ví² snad sám kdo by za to stál
jsme tu my tv·j ideál
ty lidi který to uº znaj
u baru si povídaj

❀✸ : To se m·ºe kaºdej dozv¥d¥t oi oi oi
✷ : To se m·ºe kaºdej dozv¥d¥t
❀✸ : Machá¬·m ºe bude pat°it sv¥t oi oi oi
✷ : Machá¬·m ºe bude pat°it sv¥t

✷✎
✁✸✎
✷✎
✁✸✎

❀✸ : Kdyº neví² co na sebe
v Túzu uº nic nezbyde
mrkni se do popelnic
tam toho snad bude víc

❬✷✎❪

dej se k nám to ti povídám
sta¬ se Machán¥m sám

✷ : V kaºdým ro£ním období
a kaºdej správnej chlap to ví
kdyº se stane² Machán¥m
??

❬ ✁✸✎❪

❀✸ : To se m·ºe kaºdej dozv¥d¥t oi oi oi
✷ : To se m·ºe kaºdej dozv¥d¥t
❀✸ : Machá¬·m ºe bude pat°it sv¥t oi oi oi
✷ : Machá¬·m ºe bude pat°it sv¥t

✷✎
✁✸✎
✷✎
✁✸✎

dej se k nám to ti povídám
sta¬ se Machán¥m sám
2x

✷ : Haj hou Machan¥...
Machá¬e je nejlep²í

❬ ②❪ ❬✸✎❪

✸ : Hej hou Machán¥...

❬ ②❪ ❬✷✎❪

✷ : To se m·ºe kaºdej dozv¥d¥t
✸ : To se m·ºe kaºdej dozv¥d¥t oi oi oi
✷ : Machá¬·m ºe bude pat°it sv¥t

✸ : Machá¬·m ºe bude pat°it sv¥t oi oi oi
✷ ❀✸ : dej se k nám to ti povídám
sta¬ se Machán¥m sám
✸ : 2x
Hergot d¥dku to je síla
takhle hraje jedin¥
Machán¥...
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❬ ②❪ ✸✍
✷✍
✸✍
✷✍

✷②

✦

Kom zu mir fon Pekarin

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Live in Reichenberg (1985, 11.)

Te¤ uº mn¥ n¥kolik let
??
z drºky po°ád padaj mi
já uº nem·ºu

Cht¥l jsem ti polichotit
má² ²aty ²itý na míru
a pak jsem su²e dodal
jsi nestv·rou vesmíru
Koplas m¥ pod koleno
²eredn¥ pod koleno bejby
2x
Pro£ jsi to ud¥lala?
2x

✦

Neustále ??
obvin¥ní 2x
??
Pekarin vymetám
Kom zu mir fon Pekarin...
Lidi potkávaj m¥ prej
pro£ mám nádor na krku
a kdyº se líp podívaj
jó promi¬ to je hlava
O£i nos já nemám
te¤ mám hlavu ??
jenom drºku jako ??
mám
Kom zu mir fon Pekarin...
2x

✦

Live in Reichenberg (1985, 10.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 8.)
Uº t°etí
kravata
je strakatá
je kravata
modrý jsem
uº zelenám 3x
Mám ji
okolo krku
p¥kn¥ staºenou
mám ji
sundat ji
nem·ºu za to
nem·ºu
: Oi oi oi...

Koplas m¥ ²eredn¥ pod koleno,

bejby

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Live in Reichenberg (1985, 5.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 13.)
Bál jsem se jednou v noci
i kdyº jsem notn¥ opilý
zjistil jsem ºe má² zájem
jenom kdyº je sklize¬ obilí
Koplas m¥ pod koleno
²eredn¥ pod koleno bejby
2x
Pro£ jsi to ud¥lala?

❬✷②❪

Uº t°etí
kravata
je strakatá
je kravata
modrý jsem
uº zelenám 3x
: Oi oi oi...
Mám ji
na krku
a d¥lat s tím
nic nem·ºu
mám ji
za ºenu
a sundat si
: ji nem·ºu

✷ : ji nem·ºu...

Dal jsem si s tebou rande
ve t°i hodiny u ZOO
kdyº jsem t¥ v dálce spat°il
??

: Oi oi oi...

✦

Koplas m¥ pod koleno
²eredn¥ pod koleno bejby
2x
Pro£ jsi to ud¥lala?

Kravata

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

Love Song

?? / Live in Reichenberg (1985, 14.)
... (svahil²tina)
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❬✷②❪

✷✍
✍
❬✷②❪

✦

?? / -

✷ : Mordbiogest 4x

Live in Reichenberg (1985, 13.)

Ne ne ne uº mám dost
nem·ºu se na nic zmoct

... (svahil²tina)

✦

Mordbiogest 4x

✦

Metr piva

✸ : pívo...

New York

... (svahil²tina)

✦

✷✍
✁✸✍
②✸✍

pivo...

❬ ✁✸②❪

Live in Reichenberg (1985, 16.)

Live in Reichenberg (1985, 1.)
✷ Zazdili nám WC (1991, 1.)
✸ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 1.)

❀✸ : Metr metr piva...
✷ : Metr metr piva 3x

❬ ✁✸✎❪

Sex Pistols / -

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

✦

❬✷✎❪

❀✸ : 2x

Maniak

Plnou nádrº, Hansi go!

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

②✷✍

Zazdili nám WC (1991, 11.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 11.)
Mordbiogest

O£i na zrcadle
a málem jsem upadl
fuj to byla v¥c

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

Tak jsem s ním o st¥nu máz
a blb¥ je v bejváku
a blb¥ v hospod¥
já bych z toho

Live in Reichenberg (1985, 3.)

✷ Zazdili nám WC (1991, 2.)
✸ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 2.)
✷ : Go go Reichenberg go go 3x

❬ ✁✸②❪

Nikdy jsem nebyl nejsem já
a doma na m¥ nikdo ne£eká
nikdy ni£ím nechci být
nemusím se zalíbit
: Mordbiogest oi oi oi 4x

✸ : Mordbiogest jé jé jé 4x
✷ : Mordbiogest 4x

❬✷✎❪ ✸✍
✍
❬ ✁✸✎❪

✸ : Mordbiogest jé jé jé 4x
✷ : Mordbiogest 4x

❬✷✎❪ ✸✍
✍
❬ ✁✸✎❪

Ne ne ne uº mám dost
nem·ºu se na nic zmoct
je mi nanic je mi zle
pro£ nevzali si na tohle
: Mordbiogest oi oi oi 4x

✸ : Mordbiogest jé jé jé 4x

A blbá morálka
a schíza kultura
£lov¥k by z toho chcíp
za malou pot°ebu
abys báb¥ zacvakal
a nebo n¥kam jí pozval 2x
Hej plnou nádrº Hansi go
na cest¥ bude fajn
4x

Ne ne ne nechci tu bejt
v drºce roubík v hlav¥ prejt
je mi na nic samej smrad
výtokem je hnusnej spád
: Mordbiogest oi oi oi 4x

A z nudy dokola hráz
z plagátu magor
se na národ usmívá
a v palicích se stmívá 2x

❬✷✎❪ ✸✍
✍

O£i na zrcadle
a málem jsem upadl
fuj to byla v¥c
Tak jsem s ní o st¥nu máz
bylo mi ²patn¥
ze sebe samýho
a z vás bastardi z vás 2x
Hej plnou nádrº Hansi go
na cest¥ bude fajn
8x
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✦ Práskni negra do hlavy
Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Live in Reichenberg (1985, 9.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 17.)
Práskni negra do hlavy 4x
Chce² n¥kam jít
a £erný nevid¥t
tak práskni negra do hlavy
Nahnat je do komor
a pustit jim plyn
p°etáhnout ho °et¥zem
a plnou drºku slin
Nohy p¥kn¥ u°ezat
a ??
a ty £erný pyje
do sexshopu dej
2x
Práskni negra do hlavy 4x
Chce² n¥kam jít
a £erný nevid¥t
tak práskni negra do hlavy

✦ Reichenberg video girl
Oi Oi Hubert Machán¥ / Live in Reichenberg (1985, 7.)
... (svahil²tina)

✦ ekl jsem jí ahoj
Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 10.)
ekla mi ºe jsem protiva
místo s tebou sedí ra£i u piva
Potkal jsem holku divnou
kdyº jsem ²el Malou stranou
m¥la hlavu holou
a bundu roztrhanou

a kolu vylila si
na svoji hlavu holou
Tak °ek jsem jí ahoj
a vono na to povídá jen oi oi oi
2x
Kdyº ji potká² st°ízlivou
náladu má jízlivou
nothing compares to you 2x
Tak °ek jsem jí ahoj
a vono na to povídá jen oi oi oi
4x

✦ Samba

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Zazdili nám WC (1991, 9.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 4.)
Kaºdej den m¥ dorazí²
kdyº m¥ stále provází²
svou sambou
stále jen svou sambou
Samba je v¥c p°í²erná
a ty se² taky dot¥rná
s tvou sambou
stále jen s tvou sambou
Tvý rytmy jsou ²pan¥lský
a já jsem na £eský ºenský
a je²t¥ víc na plze¬ský
a uº chci mít klid
V¥c je to typická
ºe se² hysterická
s tvou sambou
stále jen s tvou sambou
íkám ti uº naposled
vypadni ven a to hned
s tvou sambou
stále jen s tvou sambou
Tvý rytmy jsou ²pan¥lský
a já jsem na £eský ºenský
a je²t¥ víc na plze¬ský
a uº chci mít klid
4x

✦ Schizofrénie

Tak °ek jsem jí ahoj
a vono na to povídá jen oi oi oi
2x
Cht¥l jsem ji pozvat do baru
n¥co novýho vykro£í postaru
jenºe vytrhla dv¥ ??
a dala si rum s kolou

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥
Zazdili nám WC (1991, 10.)

✷ Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 7.)
Pomoc policie
pomoc co to tady je
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a já mám sladkou a bílou rád

pomoc m¥ to snad zabije
bacha chlapi lharmonie

Netahej m¥ na svý palmy
na svý ostrovy
na to ti ka²lu
£eský holky maj hez£í vnady
tady má² kámo
koukej plavat

Pozor opakuji
pozor uº ji mají
pozor v²ichni ji znají
ale zatím je to tajný
Já ji mám
kaºdej správnej policajt
pije black and white
já ji mám
padouch nebo hrdina
v²ichni jedna rodina

: Co tu chce²
co za mnou leze²
jedna noc sta£ila
mám t¥ plný zuby
nevidí² co chci ti °íct
a p¥kn¥ stará musím ti °íct

Ona je tu ona je tu utíkej
uº t¥ honí uº t¥ honí rohatej
a je celej a je celej nahatej
koule chlupatý a je vokatej
Já ji mám
: zlod¥j nebo policajt
v²ichni pijou black and white
✷ : kaºdej správnej policajt
pije black and white
já ji mám
padouch nebo hrdina
v²ichni jedna rodina

✷②
✷✎
✎
②

Schizofreny schizofreny schizofrénie
ta si se mnou ta si se mnou je²t¥ uºije
schizofreny schizofreny schizofrénie
aº m¥ pust¥j z psychiatrie
: Já ji mám
zlod¥j nebo policajt
v²ichni pijou black and white
já ji mám
a ten kdo whisky nepije
ten se dozajista poblije

❬✷✎❪

✷ : Já ji mám
kaºdej správnej policajt
pije black and white
já ji mám
padouch nebo hrdina
v²ichni jedna rodina

❬ ✎❪

Schizofreny schizofreny schizofrénie...

✦ Ty má² ²ílen¥ zvadlý vnady

✷✁✸✍
✍

✷ ❀✸ : Ne ne to se mi nezdá
venku se zvedlo kus asfaltu
leze² za mnou
pokoj mi nedá²
to jsou ty vrata do pekla

❬ ✎❪

Zimnice stra²nej pocit
²ahá po mn¥
vem si m¥ vem si
vytahuje ty £erný dyndy
a ze m¥ málem du²e utekla
fuj tajbl

❬ ✎❪

: Já vím
ºe hezoun nejsem
ale tvých sedumdesát
uº mi leze krkem
srovnej si to v makovici
já uº t¥ nechci musím ti °íct

Co sakra chce²
co za mnou leze²
mám t¥ plný zuby
se² £erná ho°ká £okoláda

❬✷✁✸✎❪

✷✁✸✍
✍

✷ ❀✸ :

❬ ②❪

Nechci

✦ Warhead
UK Subs / -

❬ ✎❪

✷✁✸✍
✍

Dneska má² vnady vnady
✷ ❀✸ : Ty má² vnady vnady
²ílen¥ zvadlý
: já uº t¥ nechci
✷ ❀✸ : já t¥ nechci
6x
: 4x

Live in Reichenberg (1985, 4.)
Zazdili nám WC (1991, 6.)
Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 6.)

✷ ❀✸ :

❬✷✁✸✎❪

Dneska má² vnady vnady
✷ ❀✸ : Ty má² vnady vnady
²ílen¥ zvadlý
: já uº t¥ nechci
✷ ❀✸ : já t¥ nechci
2x

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

✷
✸

❬ ✎❪

Live in Reichenberg (1985, 12.)
... (svahil²tina)
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✷✁✸✍
✍
✎
✷✁✸✎

✦ Your generation
Generation X / -

Live in Reichenberg (1985, 15.)
... (svahil²tina)

✦ Zazdili nám WC

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

✷

Zazdili nám WC (1991, 12.)
Live Dolní Bene²ov u Ostravy (1991, 18.)

Zazdili nám ve°ejný záchody
a na zdi sprostej nápis
cho¤te pod schody
a je²t¥ k tomu lilo
to byl karneval
a ²tamgasti zu°ili
a £ert aby to spral
aby to spral
A ºe to bylo blízko hospody
za°val jeden do tý nepohody
já uº to nevydrºím
nechci aby Franta stál
vybouráme dve°e
budem tam chodit dál
a budem dál
Pro£ bychom se net¥²ili
kdyº nám pánb·h bigbít dal
sranda je zatím jsme ºiví
a kdyº chcípnem co bude dál
Zazdili nám ve°ejný záchody
a na zdi sprostej nápis
cho¤te pod schody
já uº to nevydrºím
nechci aby Franta stál
vybouráme dve°e
budem tam chodit dál
budem dál
Pro£ bychom se net¥²ili
kdyº nám pánb·h bigbít dal
sranda je zatím jsme ºili
a kdyº chcípnem co bude dál
2x

✦ Zpátky do roku 1977

Oi Oi Hubert Machán¥ / Oi Oi Hubert Machán¥

✷

Live in Reichenberg (1985, 8.)
Zazdili nám WC (1991, 4.)

Zav°enej kaºdý sám
poºírá teleprogram

tahaj m¥ za nervy
ty lidský telekonzervy
: Já chci zpátky oi oi oi 3x
Já chci zpátky 3x
sedmdesátej sedmej
✷:

✷✎
✎

Nepou²tím rádio
zbrojení není nic novýho
nechci tohle nechci nic
jen barevnej ryc pic c
: Já chci zpátky oi oi oi 3x
Já chci zpátky 3x
sedmdesátej sedmej
✷:

✷✎
✎

Paradox
35 písní

Anarchia v Bratislave
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Anjel
(Stuart Adamson / Peter Schredl)

♠
♠

Diev£a zo anghaja
2♠
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Ja nechcem teba a ty m¬a
♠
(Trio / Peter Schredl, Trio)
♠
Johnny dobrý
(Chuck Berry / Peter Schredl)
♠
Kam krá£a² £love£e?
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
♠
Keby som bol zlodej
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
♠
Kominár
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Krása prázdnu hlavu zakryje
♠
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Krásna manekýnka
2♠
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Krátka piese¬
♠
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Kvér a a²ka ginu
♠
(Jaroslav Lederleitner / Ji°í Suchý)
Má² moje £íslo
2♠
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
♠
M¥l jsem milou
(Jaroslav Lederleitner / lidová, upravil Peter
Schredl)
MHD
♠
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
♠
Ná² rytmus
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
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Neviem sa ovláda´
(Jaroslav

Lederleitner,

2
Ras´o

tiglic,

♠

Peter

Schredl / Peter Schredl)
2

♠

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Ona je naj
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Po£íta£

2

♠

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Policajt

sú dnes plné paniky

vstup len pre tých £o sa zujú
²lágrom d¬a je yperit
v£era to bol dynamit

sú dnes plné munice
bratislavské chodníky
sú dnes plné paniky
Rozhlas uº je obsadený

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
2

❧

2

❧

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Psycho

bratislavské chodníky

Bratislavské ulice

♠

Po£úvate

Problém £as

sú dnes plné munice

V kanáloch sa plány kujú

♠

Pivo

a primátor zosadený
granáty a gu©ky svi²tia
potkany a krysy pi²tia

(Jaroslav Lederleitner, Ras´o tiglic, Laco Vin-

Bratislavské ulice
sú dnes plné munice

cze / Peter Schredl)

♠

Samotár
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Skladník chcel by´ vládca
(Sex Pistols / Peter Schredl)

♠

Som zdvojený
Lederleitner,

ºrádla a pitnej vody
Bratislavské ulice

Nezmestím sa do svojej koºe

(Jaroslav

v pivniciach sú zásoby

Laco

Vincze,

sú dnes plné paniky
Záhoráci nelenili
a Lama£ nám spusto²ili
je to jasné ako facky
my dobijeme Malacky

Peter

Schredl / Peter Schredl)

Bratislavské ulice

♠

VB h©adá
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Ve©ká ²´astná rodina

bratislavské chodníky

2

❧

sú dnes plné munice
bratislavské chodníky
sú dnes plné paniky
3x

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

✦ Anjel

♠

Vrá´ sa spä´
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
V²etko je prázdne

2

❧

Stuart Adamson / Peter Schredl

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Zni£te zbrane!

atva

Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 3.)

♠

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Anjel s tvárou ve©mi tmavou
anjel s tvárou po£arbanou

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
iadna zábava
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

✦ Anarchia v Bratislave

♠

Anjel 8x
Anjel zase nízko lieta
pre£o sa tu zas ob²mieta
Anjel 8x

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Kaºdý sa ho stra²ne bojí
Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 1.)
Bratislavské ulice

jeho rany ni£ nezahojí
Anjel 8x

sú dnes plné munice
bratislavské chodníky

Zle s ním kaºdý zaobchádzal

sú dnes plné paniky

²pinu blato na neho hádzal

Zamínované sú mosty

Anjel 8x

rozstrie©ané v²etky skvosty
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Anjel s tvárou ve©mi tmavou
le´ pre£ le´ pre£ anjel

✦ Johnny dobrý

Anjel 8x

Chuck Berry / Peter Schredl

✦ Diev£a zo anghaja
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 4.)

✷ Hity - I.výber (1984, 5.)

Ajaja...
ja ©úbim diev£a zo anghaja

Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 8.)
Prechádzal som raz
cez cestu v New Orleans
bol som zamilovaný
do tvojich jeans
V tom sa pri mne
blysol nový lak
to sa pri mne prehnal
£ierny cadillac

Ajaja...
ja ©úbim diev£a zo anghaja

Bola to moºno smola
moºno náhoda
poznal som ho dávno
e²te z cely G
zastal vysko£il
my sa poznáme

Má £ierne vlasy na nose pehy
a pery plné plné nehy
2x

Johnny Johnny Johnny Johnny Dobrý
ciao Johnny ciao Johnny Johnny Dobrý
ciao Johnny Dobrý

Ajaja...
ja ©úbim diev£a zo anghaja

Hne¤ vysvetlil
mi svoj nový plán
ako sa bez práce
dosta´ k bankovkám

Je ve©mi pekná ma hnedé o£i
ja celý de¬ sa kol nej to£ím
2x

Má hrubé re£i pýta sa ºe £i
nepoznám cestu do anghaja
2x
Ajaja...
pôjdem za ¬ou do anghaja
Nechcem ju strati´ musím si kúpi´
mapu íny
2x

✦ Ja nechcem teba a ty m¬a
Trio / Peter Schredl, Trio
Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 7.)

Johnny Johnny Johnny Johnny Dobrý
ciao Johnny ciao Johnny Johnny Dobrý
ciao Johnny Dobrý
Ja som chcel za£a´
nový ºivot ºi´
za£a´ pracova´
a celkom dobrý by´
Tak pre£o pre£o pre£o Johnny Dobrý
prechádzam sa s tebou po nádvorí
pre£o Johnny Dobrý mám
na nohách okovy
Johnny...
Dobrý

✦ Kam krá£a² £love£e?

Aha ...
o to dneska s tebou je aha
£o sa to len s nami deje aha
uº to nie je to £o pred tým aha
som znudený tebou ty mnou
tak prosím nerob z toho show
Ja nechcem teba a ty m¬a...
Nerobme £o nechceme aha
uº nám to ani nejde aha
lístie lásky opadlo aha
tak prosím nehraj divadlo
prosím nehraj divadlo
Ja nechcem teba a ty m¬a...

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Kam krá£á² £love£e? (1984, 1.)

Kam krá£a² £love£e
kam vedú tvoje kroky
nemá² toho sná¤ dos´
ve¤ zh¯¬al si uº roky
Má² dve autá krásnu vilu
daj si pokoj aspo¬ chví©u
má² jachtu aj ve©kú chatu
peknú ºenu aj frajerku Katu
Kam krá£a² £love£e
kam krá£a² 2x
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3x
Má² známosti hornú blavu
a starostí plnú hlavu
robí² celé dni aj noci
niet ti rady a niet pomoci
Kam krá£a² £love£e
kam krá£a² kam krá£a²
6x

kominári chránia na²e rodiny
krásne £istia v²etky na²e komíny
Kominár on je...
Kominár má prekrásnu uniformu
pochvália ho ke¤ prekro£í svoju normu
kominár je sú£asný hrdina
pri ¬om v²etko kon£í v²etko za£ína
Kominár on je...

✦ Keby som bol zlodej

✦ Krása prázdnu hlavu zakryje

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Kam krá£á² £love£e? (1984, 2.)

Kam krá£á² £love£e? (1984, 8.)

Keby som bol mäsiar
tak by som bol bohatý
keby som bol autoopravár
tak by som bol bohatý

Pre£o pekné diev£atá sú také hlúpe
pre£o pekné diev£atá sú také tupé
pre£o pekné diev£atá sú také prutké
pre£o pekné diev£atá sú také nudné

Keby som bol kr£már
tak by som bol bohatý
keby som bol zlodej
tak by som bol bohatý

Krása prázdnu hlavu zakryje 4x

Keby som bol zlodej 4x
Keby som bol £a²ník
tak by som bol bohatý
keby som bol zelovocár
tak by som bol bohatý
Keby som bol pumpár
tak by som bol bohatý
keby som bol zlodej
tak by som bol bohatý
Keby som bol zlodej 6x

Ich pekné tvári£ky
maskujú prázdne hlavy
ich pekné ústo£ká
zvádzajú chlapcou davy
ich pekné tvári£ky
nás pri´ahujú stále
ich pekné ústo£ká
sa smejú neustále
Krása prázdnu hlavu zakryje 4x
Pre£o pekné diev£atá sú také hlúpe
pre£o pekné diev£atá sú také kruté
pre£o hlúpé diev£atá sú také krásne
pre£o je to pre£o tak to nie je jasné
Krása prázdnu hlavu zakryje 8x

✦ Kominár

✦ Krásna manekýnka

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Hity - I.výber (1984, 9.)

Kominári majú v²etko dovolené
pre nich nie je vobec nikde zatvorené
kominári majú v rukách ve©kú moc
prídu ti aj o polnoci na pomoc
Kominár on je...
Kominár má ostrý zrak a bystré o£i
??
??
musí pracova´ aj ke¤ sa musí spa´
Kominár on je...
Kominárom musi² vºdy a v²ade vyka´
dokonca aj ke¤ s tebou za£nú tyka´

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 11.)

✷ Hity - I.výber (1984, 2.)

Chcem by´ len jej je roztomilá
to ºe som blázon ona spôsobila
milujem len jej ústa krásne
zboº¬ujem ju to je jasné
Ona je manekýnka
je extra efektná
nie to nie je mýlka
ona je vºdy perfektná
Ke¤ ju vidím je mi krásne
a chcel by som jej písa´ básne
ó ja mám ju ve©mi rád
²koda ºe len cez výklad
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Ona je manekýnka
je extra efektná
nie to nie je mýlka
ona je vºdy perfektná

Vyfasujem kvér a a²ku ginu
skrz Etnu si tunel vydlabem
p°es Waterloo za Hercegovinu
podél Mississipi aº do Ústí nad Labem

Málokedy zmení pózu
a spí ako pod narkózou
nevadí mi ºe je umelá
mám ju rád a viac mi netreba

védové si práv¥ pekli vep°ový
kdyº jsem na n¥ náhle vyb¥hl ze k°oví
jejich jediná m¥ st°ela minula
a tak jsem tu bitvu v Kentu
vyhrál t°i nula

Ona je manekýnka
je extra efektná
nie to nie je mýlka
ona je vºdy perfektná

Vyfasujem kvér a a²ku ginu
skrz Etnu si tunel vydlabem
p°es Waterloo za Hercegovinu
podél Mississipi aº do Ústí nad Labem

✦ Krátka piese¬

✦ Má² moje £íslo

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 5.)

Krátka piese¬ netrvá dlho
krátka piese¬ má málo slov
krátku piese¬ som vymý²©al dlho
prebdel som mnoho nocí bez snov
Ke¤ si zaspievam krátku piese¬
ke¤ si zanôtim ten krásny tón
hne¤ mi uletí zo srdca tiese¬
hne¤ sa cítim ©ah²í o sto ton

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✷

V²etko je prázdné (1983, 9.)
Hity - I.výber (1984, 10.)

Má² moje £íslo
a viem to isto
ºe nezavolá²
akám na ten tón
a je to betón
ºe nezavolá²

✦ Kvér a a²ka ginu

S tým svojím správaním
si veru £udná
s tým cudným £akaním
si veru nudná

Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 6.)

Mám tvoje £íslo
a viem to isto
ºe nezavolám

Jaroslav Lederleitner / Ji°í Suchý

Kdysi a kdesi bylo nebylo
minomety metaly a d¥lo pálilo
pan velitel roty na to nebral ohledy
°ekl abych si obul boty a ²el na zv¥dy

aká² na ten tón
a je to betón
ºe nezavolám

Vyfasujem kvér a a²ku ginu
skrz Etnu si tunel vydlabem
p°es Waterloo za Hercegovinu
podél Mississipi aº do Ústí nad Labem

S tým svojím správaním
som veru £udný
s tým cudným £akaním
som veru nudný

Vyrazil jsem za malou chvíli
sm¥rem k severu
aby Turci netu²ili ºe je neºeru
ºe mám bodák na bodání paºbu k bu²ení
o tom nemaj Taliáni ani tu²ení

Má² moje £íslo
a viem to isto
ºe nezavolá²

Vyfasujem kvér a a²ku ginu
skrz Etnu si tunel vydlabem
p°es Waterloo za Hercegovinu
podél Mississipi aº do Ústí nad Labem
N¥mci si v zákopu ti²e sed¥li
aniº by v tu chvíli n¥co o mn¥ v¥d¥li
£asu bylo málo a mn¥ to hnalo tam
kde se zdálo ºe Tatar·m hlavu zamotám

akám na ten tón
a je to betón
ºe nezavolá²
Po£kám aº ´a omrzí
tvoje £akanie
po£kám aº ´a omrzí
tvoje ve£né nie
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✦ M¥l jsem milou
Jaroslav Lederleitner / lidová, upravil Peter
Schredl
Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 5.)
M¥l m¥l m¥l m¥l m¥l jsem milou
u°ízl jsem jí hlavu pilou
za za za tu t¥ºkou práci
sedím sedím na Pankráci
Rok rok rok jsem sed¥l v base
te¤ te¤ te¤ tam p·jdu zase
já já já mám basu rád
vºdy´ vºdy´ vºdy´ to platí stát
V base je vºdy a v²echno jasné
je tam je tam hezky a krásn¥
sedím na samotce a sním krásný sen
o tom ºe se uº nikdy nedostanu ven
Osm let jsem sed¥l v base
te¤ te¤ te¤ tam p·jdu zase
já já já mám basu rád
jsem s ní starý kamarád

Sex Pistols Ramones Clash
Undertones aj U.K. Subs
2x
New wave je rytmus ná² 3x
to hne¤ pozná²
Boomtown Rats Stranglers Beat
len túto hudbu túºim pi´
2x
New wave je rytmus ná² 3x
to hne¤ pozná²

✦ Neviem sa ovláda´

Jaroslav Lederleitner, Ras´o tiglic, Peter
Schredl / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 7.)

✷ Hity - I.výber (1984, 8.)

Milujem tvoje o£i aj vlásky
nemôºem ºi´ bez tvojej lásky
2x

✦ MHD

i som s tebou a £i bez teba
ja neviem sa ovláda´
2x

Kam krá£á² £love£e? (1984, 7.)

Ke¤ krá£am pri tebe tak mám trému
na rozhovor neviem nájs´ vhodnú tému
2x

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Na zástavke kaºdé ráno stojím MHD
ºe nepríde môj spoj sa bojím MHD
autobus a elektri£ka me²ká MHD
²kolu zasa dozaista zme²kám MHD
Kone£ne uº v dia©ke svetlá vidím MHD
ako som sa dostal to sa divím MHD
v²etci nervózni ©udia sa tla£ia MHD
mne sa ale také cesty pá£ia MHD
MHD 4x
Zo ²koly je cesta ve©mi ru²ná MHD
sle£na £o ma kopla je v²ak slu²ná MHD
dobre tomu kto sa v aute vozí MHD
lep²ie tomu kto len pe²o lozí MHD

i som s tebou a £i bez teba
ja neviem sa ovláda´
2x
Tvoja krása ma aj v noci stra²í
srdce mi puká v hlave hara²í
2x
i som s tebou a £i bez teba
ja neviem sa ovláda´
2x

✦ Nezmestím sa do svojej koºe
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

MHD 4x

✦ Ná² rytmus
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 2.)
e je de¬ D to kaºdý vie
£o nohy má sem valí sa
Dnes je punkotéka 3x
to kaºdý vie

Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 12.)

✷ Hity - I.výber (1984, 4.)

Nezmestím sa dnes do svojej koºe
vo vreckách sa mi otvárajú noºe
nezmestím sa dnes do svojej koºe
ó Pane Boºe ktoºe mi pomôºe
Nechce sa mi jes´ ba ani pi´
s kaºdým chcel by som sa bi´
neviem by´ k©udný nemôºem spa´
nikde nevydrºím chví©u stá´
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2x
Nezmestím sa dnes do svojej koºe
vo vreckách sa mi otvárajú noºe
nezmestím sa dnes do svojej koºe
ó Pane Boºe ktoºe mi pomôºe

✦ Ona je naj
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Kam krá£á² £love£e? (1984, 5.)

Pivo to je zradný nápoj
obsahuje tvrdý náboj
pivo je zákerný nápoj nápoj
2x
Na zdravie aj na vracanie
pivo 4x
na oslavu aj na ºia©
pivo 4x
za drobné aj za výplatu
pivo 4x
na spomienky aj zabudnutie
pivo 4x

Ona má rada moderný svet
a má rada nové módy
ona je ako umelý kvet
ona je diev£a dne²nej doby

Pivo to je zradný nápoj
obsahuje tvrdý náboj
pivo je zákerný nápoj nápoj
2x

Ona je zázra£ná
ona je senza£ná
ona je zára£ná
ona je naj naj naj
2x

Pivo ...

Ona má rada zábavu kaºdú
je to krá©ovná diskoték
chalani by spáchali pre ¬u vraºdu
je príli² skúsená na svoj vek
Ona je zázra£ná
ona je senza£ná
ona je prezna£ná
ona je naj naj naj
4x
Ona má rada moderný svet
a má rada nové módy
ona je ako umelí kvet
ona je diev£a dne²nej doby
Ona je zázra£ná
ona je senza£ná
ona je prezna£ná
ona je naj naj naj
2x
Ona je 6x
ona je naj

✦ Pivo

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Kam krá£á² £love£e? (1984, 9.)

Ráno na obed aj ve£er
pivo 4x
malé ve©ké biele £ierne
pivo 4x
muºi ºeny deti starci
pivo 4x
doma v práci za volantom
pivo 4x

Pivo to je zradný nápoj
obsahuje tvrdý náboj
pivo je zákerný nápoj nápoj
2x

✦ Po£íta£

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 10.)

✷ Hity - I.výber (1984, 11.)
Po£íta£
po£íta£
po£íta£
po£íta£

ti ukáºe cestu
ti vyráta plat
ti ur£í nevestu
nikdy nedostane mat

Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
Po£íta£
po£íta£
po£íta£
po£íta£

´a vyradí hravo
je aj rakiet pán
má na v²etko právo
nevidí tiec´ krv z rán

Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
Nemôºe² lenivie´ nemôºe² chcie´
nemôºe² myslie´ nemôºe² bdie´
nemôºe² plaka´ nemôºe² sa smia´
nemôºe² skáka´ ani pauzu si da´
Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
Po£íta£ ti ukáºe cestu
po£íta£ ti vyráta plat
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✦ Policajt

po£íta£ ti ur£í nevestu
po£íta£ nikdy nedostane mat
Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
2x

✦ Po£úvate

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 4.)

Po£úvate vysielanie
Hlasu Ameriky
po£úvate hlasy
£iernych ovcí republiky
V jednej ruke mikrofón
a v druhej bombu má
ten trúba nás chce presved£i´
v²etkým £ím sa dá
Po£úvate 2x
dúfam ºe neru²ia
po£úvate 2x
to £o do vás nahu£ia
po£úvate 2x
ono je to tak
je to opak toho
£o ste £ítali v novinách
Po£úvajte 2x
Ameriky hlas
po£úvajte 2x
vy z utlá£aných más
po£úvajte 2x
tieto hlúpe klamy
po£úvajte 2x
ak vás to baví
Po£úvate 2x
dúfam ºe neru²ia
po£úvate 2x
to £o do vás nahu£ia
po£úvate 2x
ono je to tak
je to opak toho
£o ste £ítali v novinách
Amerika je zem krásna ve©mi bohatá
m¬a to ale vôbec vôbec neláka
Po£úvate vysielanie
Hlasu Ameriky
po£úvate hlasy
£iernych ovcí republiky
V jednej ruke mikrofón
a v druhej bombu má
ten trúba nás chce presved£i´
v²etkým £ím sa dá

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 6.)
Policajtom tým je v²etko dovolené
pre nich nie je vôbec nikde zatvorené
policajti majú v rukách ve©kú moc
prídu ti aj o polnoci na pomoc
Policajt
on je policajt 4x
Policajt má ostrý zrak a bystré u²i
on vºdy v²etko vie a v²etko tu²í
policajt sa musí vedie´ bi´ aj strie©a´
musí von aj ke¤ sa za£ne stmieva´
Policajt
on je policajt 4x
Policajtom musí² vºdy a v²ade vyka´
dokonca aj ke¤ s tebou za£nú myka´
policajti chránia na²u spolo£nos´
neskryje² pred nimi ºiadnu nepravos´
Policajt
on je policajt 4x
Policajt má prekrásnu uniformu
pový²ia ho ke¤ prekro£í svoju normu
policajt je sú£asný hrdina
pri ¬om v²etko kon£í v²etko za£ína
Policajt
on je policajt 4x
Policajt...

✦ Problém £as

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 2.)

✷ Hity - I.výber (1984, 3.)
: Tik tak 4x

Kaºdý sa dnes niekam rýchlo ºenie
moºno domov moºno k inej ºene
v chvate v behu preºije tak celý de¬
a to isté ho £aká zajtra aj o týºde¬
Problém £as 2x
ten raz celkom zni£í nás
problém £as 2x
nenávidím absolútne problém £as
Kaºdá sekunda má cenu zlata
preto kaºdý stále rýchlo chváta
ponáh©am sa nemám £as vºdy hovorí
a týmto slovám celý ºivot podrobí
Problém £as 2x
ten raz celkom zni£í nás
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❬✷②❪

Si pán tvorstva 2x
tak pre£o sa tak nespráva²
ve¤ si pán tvorstva si pán tvorstva
ale ostatným iba zavadzia²

problém £as 2x
nenávidím absolútne problém £as
Je to súboj nervov
sná¤ ho stihnem v£as
bojujem v²ak s vervou
aj tak som prehral zas

Lebo rozmý²©a² 3x
si samotár 3x
Dumá² nad tým £o iným jasné je
a chodí² rad²ej sám uli£kami tmavými
ignoruje² to £o iným sväté je
a ukrýva² sny pod vie£kami svojimi

Problém £as 2x
pomaly uº zni£il nás
problém £as 2x
sná¤ dospieva´ to stihnem e²te v£as
: Problém £as 2x
problém 4x
£as 4x

✷ : Problém £as...

❬✷✎❪

❬ ✎❪

Si pán tvorstva 2x
tak pre£o sa tak nespráva²
ve¤ si pán tvorstva si pán tvorstva
a ostatným iba zavadzia²
Lebo rozmý²©a² 3x
si samotár 3x

✦ Psycho

✦ Skladník chcel by´ vládca

Jaroslav Lederleitner, Ras´o tiglic, Laco
Vincze / Peter Schredl

Sex Pistols / Peter Schredl

V²etko je prázdné (1983, 3.)
✷ Hity - I.výber (1984, 6.)
Psycho nie je psychopat
vyzerá tak £asto krát
: Psycho je súkromný kat

✷ : Psycho je nevlastný brat

Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 9.)
Chcel by som by´ vládca vládca vládca

✷✍
✍

Psycho to je kamarát
Psycho 12x

: Psycho má koºenú bundu
a na ruke jeºa
neme²ká ani sekundu
zbije kaºdého Deºa

✷ : Psycho má koºenú bundu
a na koºe £aga
obaja sa vykrúcajú
svorne v rytme tanga
Psycho 12x
2x

✦ Samotár

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

❬✷✎❪

❬ ✎❪

Chcel by som by´ cárom
cárom v²emocným
zatia© som len málom
skladníkom pomocným
2x
Cárom by´ 6x
Chcel by som by´ krá©om
a poddaných ma´
v²etkým ©u¤om vládnu´
zlato striebro ma´
2x
Krá©om by´ 6x
Skladník chcel by´ vládca
teraz sa zobudil
tak svoj vstup do paláca
zas o de¬ odloºil
2x
Cárom by´
vládcom by´ 5x

✦ Som zdvojený

Kam krá£á² £love£e? (1984, 11.)
Si ²´astný ºe ´a osud spravil £lovekom
ºia© uº ale príde² na to aº vekom
e aj ²´astie smola je
a v²ak celí svet ´a podvádza
nevie² na £o ti ²kola je
a mlados´ nenávratne odchádza

Jaroslav Lederleitner, Laco Vincze, Peter
Schredl / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 8.)

Ja mám dve ruky
a mám dve o£i
a mám dve nohy
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✦ Ve©ká ²´astná rodina

a mám dve u²i

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Som zdvojený 7x

V²etko je prázdné (1983, 1.)

Ke¤ ©avá ruka pracuje
tak pravá ruka spí
ke¤ ©avé oko pozoruje
tak pravé ucho bdie

✷ Hity - I.výber (1984, 7.)

Ke¤ dohral som dnes futbalový match
sadol som si a zapol som prijíma£
a po£ujem v ¬om informáciu
ºe v Kongu chystajú revolúciu

Som zdvojený 7x
Ja mám dve du²e
a mám dve tváre
a mám dve srdcia
obe nepravé

: í¬ania ºe zabili Rusa

✷ : í¬ania ºe napadli Vietnam
: a ºe Irán ohrozuje USA

✷ : a ºe Irak ohrozuje Irán

Som zdvojený 7x

£ernosi ºe pojedajú belochov
tí ich zasa berú ako otrokov

Ke¤ sa ©avé líco usmieva
tak sa pravé znehybní
ke¤ ©avé srdce miluje
tak pravé nenávidí

Sme v²etci ve©ká ²´astná rodina 4x
Izrael ºe nenávidí Arabov
ºe vykopaný je tomahavk Apa£ov
Nemci chystajú na vojnu rakety
Taliani zas otrávené ²pagety

Som zdvojený...

✦ VB h©adá

Sme v²etci ve©ká ²´astná rodina 4x

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Vietnamci tí bojujú sná¤ s kaºdým
v Salvadore sa zas stále vraºdí
: na Angolu dobiedzajú rasisti

Kam krá£á² £love£e? (1984, 4.)

✷ : na Angolu dobiedzajú ºoldnieri

VB h©adá svedkou
a nikto sa neprihlási
VB h©adá svedkou
a nikto ni£ nevidel
VB h©adá svedkou
a kaºdý je hluchý slepí
VB h©adá svedkou
a nikto si ni£ nev²imol

: a v Mníchove provokujú nacisti

✷ : a my bysme v²etci chceli ºi´ v mieri
Sme v²etci ve©ká ²´astná rodina 4x

✦ Vrá´ sa spä´

Pozor pozor, Verejná bezpe£nos´ hladá svedkou
nehody, ktorá sa stala 17. 10. na Lackovej ulici v
Bratislave. Opakujem, Verejná bezpe£nos´ hladá
svedkou nehody, ktorá sa stala 17. 10. na Lackovej ulici v Bratislave. Konec hlásenia.
VB h©adá svedkou 8x
VB h©adá svedkou
a nikto im sa neprihlási
VB h©adá svedkou
a nikto ni£ nevidel
VB h©adá svedkou
a kaºdý je hluchý slepí
VB h©adá svedkou
a nikto si ni£ nev²imol
VB h©adá svedkou 8x

✷✍
✍
✷✍
✍

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Nezmestíme sa do svojej koºe (1982, 10.)
Vrá´ sa spä´ o to ´a prosím
£i chcem £i nechcem musím
vrá´ sa spä´ vrá´ krv do mojich ºíl
Myslím na teba stále
chcem ti to poveda´ ale
nemôºem nájs´ v sebe dos´ síl
Vrá´ sa spä´ skúsme to znova
sná¤ nemá² srdce z olova
vrá´ sa spä´ vrá´ k©ud do mojich snov
O£i mám vyplakané
a nervy roztrhané
som na dne a prosím vrá´ sa spä´
Vrá´ sa spä´ skúsme to znova
sná¤ nemá² srdce z olova
vrá´ sa spä´ vrá´ k©ud do mojich snov

758

✷✍
✍
✷✎
✎

Vrá´ sa spä´ skúsme to znova
sná¤ nemá² srdce z olova
vrá´ sa spä´ vrá´ k©ud do mojich snov
do mojich snov do mojich snov

✦

2x
Berú nám ²´astie
dávajú smútok
poºehnajú peniaze
na jadrový útok

V²etko je prázdne

Zni£te zbrane 3x
v²etky zbrane
2x

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je prázdné (1983, 11.)

✷ Kam krá£á² £love£e? (1984, 10.)
V²etko je prázdne
vôkol mojej hlavy
tá nie je prázdna
: sú v nej obavy

Berú nám rozum
máme z nich strach
robia z nás m¯tvoly
zbrane sú ná² vrah

✷ : len sú v nej obavy

✷✍
✍

V²etko je prázdne
okolo m¬a
v²etko je chladné
: nikde niet oh¬a
✷ : a bez oh¬a

✷✎
✎

: V²etko je prázdne

✷ : V²etko je prázdne 4x

✷✍
✍

Prázdne sú domy
a prázdna je cesta
vedúca cez prázdno
do môjho mesta

Zni£te zbrane 3x
v²etky zbrane
2x
Berú nám ºivot
ni£ia prírodu
zni£te ich prosím vás
v mene ©udského rodu
Zni£te zbrane 3x
v²etky zbrane
2x
Zni£te zbrane...

✦

Prázdne sú rieky
a prázdne sú sady
prázdni sú ©udia
a prázdne sú hrady
: V²etko je prázdne

✷ : V²etko je prázdne 4x

Hity - I.výber (1984, 1.)

✷✍
✍

Prázdne je miesto
v autobuse
prázdna je rakva
pri funuse

: V²etko je prázdne 3x

: prázdne prázdne prázdne

✦

Zni£te zbrane!

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Kam krá£á² £love£e? (1984, 3.)

Zni£te zbrane 3x
v²etky zbrane

V²etky na²e ulice
sú dnes plné p²enice
v²etky na²e chodníky
sú dnes plné paniky
Prestavujú v²etky sorty
v pekár¬ach sa pe£ú dorty
v pivniciach sú zasoby
krmiva pitnej vody

Prázdne je v²etko
okrem na²ich hláv
tie sú plné strachu
a ve©kých obáv

✷ : V²etko je prázdne 13x

atva

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✷✍
✍
✷②

V²etky na²e ulice
sú dnes plné p²enice
v²etky na²e chodníky
sú dnes plné paniky
V baniach sa uº kon¥ kujú
vstup len pre tých £o sa zujú
Ras´o jazdí na kombajne,
bez papierov len tak na n¥.
V²etky na²e ulice
sú dnes plné p²enice
v²etky na²e chodníky
sú dnes plné paniky
Strojový park je pripravený
pracovníci rozdelení
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pe£iatky a perá svi²tia
prasiatka a vrabce pi²tia
V²etky na²e ulice
sú dnes plné p²enice
v²etky na²e chodníky
sú dnes plné paniky
Ani cigáni nelenili
z úrody si privlastnili
predseda uº chystá búdu
doºínky bohaté budú
V²etky na²e ulice
sú dnes plné p²enice
v²etky na²e chodníky
sú dnes plné paniky
2x

✦ iadna zábava

Belsen was a Gas
(Sex Pistols / -)

♠

Budík se mi nelíbí
(?? / Extempore)

♠

Crowling criples
(?? / -)

♠

Den co den
(Generation X / Extempore)

♠

God Save the Queen
(Sex Pistols / Paragraf 202)

♠

Libouchec
(Extempore / Extempore)

♠

Nic nemaj
(Sex Pistols / Paragraf 202)

♠

Stepping Stone
(Sex Pistols / -)

♠

White Riot
(The Clash / -)

♠

✦ Anarchy in the UK

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Kam krá£á² £love£e? (1984, 6.)

Sex Pistols / -

Televízia tvoj pán
aj nálada je mrtvá
©udia podriemkávajú
inú zábavu neº telku nepoznajú

Live (1981, 10.)
... (svahil²tina)

✦ Belsen was a Gas

iadna zábava
ºiadne disko
ºiadne koncerty
tv je tak blízko

Sex Pistols / -

Live (1981, 9.)

Kaºdý ve£er iba tie nudné
v prípadne ºivotné minimum
bez neho sú ve£eri nudné
s ním je zábavi maximum

... (svahil²tina)

✦ Budík se mi nelíbí

Nikde ºiadna zábava
nikde ºiadna hra
v²ade je len únava
únava a krach

?? / Extempore
Live (1981, 4.)

V²etci sme ako roboty
tak na£o sa má niekto snaºi´
padla je konec roboty
telka je jediné £o nás baví

Ráno kdyº budík zavoní
jako kdyº palicí m¥ uhodí
2x
Zastav ho 3x
nikdo nemá ºádnej zájem

iadna zábava
ºiadne disko
ºiadne koncerty
tv je tak blízko
2x

Díru do hlavy d¥lá mi
to jedno £íslo pitomí
?? ºe pokoj nechce dát
budu ho muset rozebrat

Paragraf 202

Kladivem 2x
dám mu ránu kladivem
bude s ním potom navºdy ámen

10 písní
Anarchy in the UK
(Sex Pistols / -)

♠

2x
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✦ Crowling criples

✦ God Save the Queen

?? / -

Sex Pistols / Paragraf 202

Live (1981, 5.)

Live (1981, 1.)

... (svahil²tina)

✦ Den co den

Generation X / Extempore
Live (1981, 6.)

Den co den
mi ²lapou na nohy
den co den
podivný mátohy

... (mluvené slovo)
Potenciální vodíkovou bombu
b·h ochrání královnu
není to lidská bytost
není ºádná budoucnost nad lidským ...
nenech si od nich °íkat co chce²
nenech si od nich °íkat co pot°ebuje²
není ºádná budoucnost
ºádná budoucnost pro tebe ty vole
b·h ochrání královnu...

✦ Libouchec

Kdyº v autobuse plným
na ty £iny myslím
rozespalým mozkem
sotva na sv¥t myslím
Kaºdý ráno
den co den...
Den co den
se potom pospíchá
den co den
se v aut¥ vidím sám
Moh bych jako pán
v aut¥ jezdit sám
nacpanejm autobus·m
bych se jenom smál
Kaºdý ráno
den co den...

Extempore / Extempore
Live (1981, 2.)

Já jeden kraj mám hrozn¥ rád
a tam bych cht¥l hrát
kaºdej tejden
v ned¥li v sobotu i v ned¥li
Kraj Severo£eský
zvlá²t¥ kolem Ústí
to je rocker· ráj
voni je tam rádi maj
Kraj Severo£eský
zvlá²t¥ kolem Ústí
to je rocker· ráj
voni je tam zavíraj

Den co den
já si povídal
den co den
pro£ auto já nemám
Moh bych jako pán
v aut¥ jezdit sám
nacpanejm autobus·m
bych se jenom smál
Kaºdý ráno
den co den...

✦ Nic nemaj
Sex Pistols / Paragraf 202
Live (1981, 8.)
?? nám p°i vejplat¥ daj
vºdy´ je to v²ude jinej kraj
a v t¥ch ?? nic nemaj
a d¥ti po°ád nadávaj

Den co den
já v·l si nadávám
pro£ já v·l
si auto kupoval

Nic nemaj...

Ulice jsou plný
a jet se nedá
nacpanejm autobus·m
z cesty uhejbám

Nic nemaj...

Kaºdý ráno
den co den...

Co trpí to snad nemám ²ajn
??

A v²ude kolem ?? jsou
kdyº lidi nakupovat jdou
a prachy s sebou si nesou
tak je vidí² jak ??
nejsou...
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Ko£i£ky
(Plexis / Plexis)

Jednou jsem ve snu vid¥l krám
??
prodávaj za pultem ??
??

Královna LSD
(Plexis / Plexis)

Nic nemám...
Jednou jsem v tom m¥st¥ ²el
a ?? koupit jsem si cht¥l
a peníze jsem s sebou m¥l
?? jsem nev¥d¥l

Kristýna
(Plexis / Plexis)

3 ❧

Lep²í se smát
(Jan Jukl / VK)
Loupeºníci
(Plexis / Plexis)

A co tam zase maj...

Máj
(Plexis / Plexis)

✦ Stepping Stone
Sex Pistols / -

Maniak
(Jan Jukl / Adolf Vitá£ek)

Live (1981, 3.)

Metal
(Plexis / Plexis)

♠

Moped Plexis VZ
(Plexis / Plexis)

... (svahil²tina)

✦ White Riot

Mroº
(Plexis / Plexis)

The Clash / -

Mrtvej pes
(Plexis / Plexis)

Live (1981, 7.)

Na videu horor
(Plexis / Plexis)

... (svahil²tina)

♠

Narkotický spánek
(Plexis / Plexis)

Plexis

Nephilim
(Pavel Broº / Petr Ho²ek)
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Nez·stávej tu stát
(Plexis / Plexis)

? (6x)
(Plexis / Plexis)

O my²ích lidech a ko£i£kách
(Plexis / Plexis)

Au, au, au
(Plexis / Plexis)

Oi
(Plexis / -)

Aº já budu mrtvola
(Plexis / Plexis)

Ona neví o co jde
(Pavel Broº / Petr Ho²ek)

Calambre
(Plexis / Plexis)

Panká£i
(Plexis / Plexis)

Co je moc to je moc
(Plexis / Plexis)

Pivo
(Plexis / Plexis)

Dej se k nám
(Plexis / Plexis)

Po²´ák
(Plexis / Plexis)

Destroy
(Plexis / Plexis)

Problémy s lidma
(Plexis / Plexis)

D°evorubec
(Plexis / Plexis)

2 ❧

2 ❧

Promi¬
(Adolf Vitá£ek / Adolf Vitá£ek)

Hospoda
(Plexis / Plexis)

P°edve£er konce
(Plexis / Plexis)

Instrumentálka
(Plexis / Plexis)

P·lno£ní rebel
(Jan Jukl / Petr Ho²ek)

Je to hra
(Adolf Vitá£ek / Adolf Vitá£ek)

Punk a plá£
(Petr Ho²ek / Petr Ho²ek)
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♠

3 ♠

Punk story

Znovuzrození

(Plexis / Plexis)

(Plexis / Plexis)

✦ D°evorubec

Punker vs skinhead
(Plexis / Pavel Broº, Plexis)
Radka

3

❧

Plexis / Plexis

(Plexis / Plexis)

✷

Ramones
(Plexis / Plexis)

jednou na m¥ po£íhal si hrubec

(Plexis / Plexis)

jistící °et¥zy na v·z nedal

Represe

hromadu klád takhle na m¥ seslal

(Jan Jukl / Petr Ho²ek)
2

♠

2x

Rock'n'roll swindle
(Plexis / Plexis)

: ...

✷:

Rockshow
(Plexis / Plexis)

potom klacek do ruky si hledal
do hlavy m¥ tímhle klackem sekal

(Plexis / Plexis)

: ...
3

✷②

Pod krupobití klád
jsem dlouho nemoh stát

Sondy

2x

(Petr Ho²ek / Petr Ho²ek)
2

❧

(Plexis / Plexis)
3

❧

(Plexis / Plexis)

: Chvilku jsem leºel na holé zemi

❬✷✎❪

probudil se celý omámený
jehli£í m¥ ²típalo do krku
zvednul jsem se za pomoci smrku

✷:

Stín

...

❬ ✎❪

jehli£í m¥ ²típalo do krku

(Plexis / Plexis)
Stíny pochodujou

✷✎
✎
②

❧

(Plexis / Plexis)

Stepping stone

Chvíli na m¥ koukal jak se zvedám

kdyº jsem p°i tom n¥jak t¥ºce hekal

Satisfaction

Stará

Pod krupobití klád
jsem dlouho nemoh stát

(Plexis / -)

Sid Vicious byl nevinnej

Live (1988, 18.)

Pracoval jsem jako d°evorubec

Reggae

Revolution

Live Praha (1985, 4.)

2

♠

...
zvednul jsem se za pomoci smrku

(Plexis / Plexis)
Pod krupobití klád

Sv¥t jsou bary

jsem dlouho nemoh stát

(Ramones / Petr Ho²ek)
la Andulka pro vodu

2x
3

♠
: ...

(Plexis / Plexis)

✷:

Take it easy

Pátrav¥ jsem hled¥l po okolí

potom i já ozbrojil se holí

(Adolf Vitá£ek / Petr Ho²ek)

náhle ?? lesním ²erem

Televize

blíºí se grobián s buldozerem

(Petr Ho²ek / VK)
To bylo akorát

Úle´ák

já za£al jsem se bát

(Jan Jukl / Petr Ho²ek)
Upí°i

3

♠

2x

✦ Ko£i£ky

(Plexis / Plexis)
Victory
(Plexis / Plexis)

Plexis / Plexis

Videohoror
(Plexis / Plexis)

✷

Vo£i
(Plexis / Plexis)
Warrior
(Plexis / Plexis)

Live Praha (1985, 3.)
Live (1989, 14.)

Do jedný pasti na my²i
2

❧

chytili se dva kocou°i
te¤ tam spolu nadávaj
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✷✎
✎
②

✸ : Diví² se ºe nep°ijdu
kdyº m¥ pozve² na jin
...

a proti £lov¥ku se bou°í
Co jim je do my²í
a´ to nechaj na ko£i£kách
co jim je do my²í
a´ to nechaj na ko£kách
: 2x

✷ ❀✸ :
❬✷✎❪

Do jedný pasti na my²i
chytili se dva kocou°i
te¤ tam spolu nadávaj
a proti £lov¥ku se bou°í

❬✷✎❪

Co jim je do my²í
a´ to nechaj na ko£i£kách
co jim je do my²í
a´ to nechaj tak

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Do jedný stanice na £aje
chytili se dva opilci
te¤ tam spolu nadávaj
a lé£ej si svou opici

Diví² se ºe nep°ijdu
kdyº m¥ pozve² na menu
❀✷ : vím ºe bych tam jenom sed¥l
✸ : stejn¥ bych tam jenom sed¥l
: poslouchal tvojí ...
✸ : poslouchal tvojí Nanu
✷ : poslouchal hnusnou Nanu

✦ Máj

Plexis / Plexis
Live Stará Lysá (1985, 5.)

✦ Kristýna

T¥ºký barely
velký pivo
t¥ºký panely
v²ude ºivo

Plexis / Plexis

Live eské Mezi°í£í (1984, 13.)
Live Praha (1985, 8.)
Live (1988, 21.)

✷ : Nana uº je mrtvá a proto
Nana fuck o...

❬ ②❪ ❬✸✎❪

✸:

❬ ②❪ ❬✷✎❪

Nana fuck o...

Jeºi² Kriste Kristýno
co to zase poslouchá²
Jeºi² Kriste Kristýno
sedí² a nic ned¥lá²
Diví² se ºe nep°ijdu
kdyº m¥ pozve² na menu
vím ºe bych tam jenom sed¥l
❀✷ : poslouchal hnusnou Nanu
✸ : poslouchal tvojí hudbu
Jeºi² Kriste Kristýno
co to zase poslouchá²
Jeºi² Kriste Kristýno
sedí² a nic ned¥lá²
❀✷ : Diví² se ºe nep°ijdu
: kdyº m¥ pozve² na ??
✷ : kdyº m¥ pozve² na menu
: vím ºe bych tam potom musel
✷ : vím ºe bych tam jenom sed¥l
: poslouchal tvoje disco
✷ : poslouchal tvojí Nanu

Proudy lidí
dovnit° a ven
cpou se v amoku
tíºí je sen
To je ten d·m
co v n¥m v²echno maj
to je ten d·m
obchodní d·m Máj
Usm¥vavá prodava£ka
z nalí£enou tvá°í
její modré o£i
up°ímn¥ se tvá°í

✸✎
✁✷✎

❬✸✎❪
✷✍
✍
✷✍
✍
✷✍
✍

❬ ②❪

Jeºi² Kriste Kristýno
co to zase poslouchá²
Jeºi² Kriste Kristýno
sedí² a nic ned¥lá²

??

✷
✸

Ninty nine ...

❬ ✁✷✎❪

To je ten d·m
co v n¥m v²echno maj
to je ten d·m
obchodní d·m Máj
Jste tu jako doma
cítíte se skv¥le
a vona si myslí
jak vás po²le do prdele
To je ten d·m
co v n¥m v²echno maj
to je ten d·m
obchodní d·m Máj
2x
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✸✍
✁✷✍
✷✎✸✍
✍✷✎
✁✸✎

✦ Na videu horor
Plexis / Plexis

Live Praha (1985, 10.)
Stra²nej stín zrcadla
se tady na zem vrhá
starý trosky stínadla
na zdi p°ipomíná
Na videu horor 3x
Spousty lesních démon·
krev tu v²ude st°íká
síla stra²nejch mo£ál·
co ºivotama smýkaj
Nechci dál 3x
tohleto nechci vid¥t
na videu horor 3x
?? ani mrvý nejsou
tyhlety zr·dy
oni ani vzk°ísit nejdou
vylejzaj ven z p·dy
Na videu horor 3x
Za£íná to idylkou
ra£i se p°iprav
?? spoutaj
v²ude je spousta záplav
Nechci dál 6x
tohleto nechci vid¥t
na videu horor...

✦ Oi

Plexis / Live Stará Lysá (1985, 3.)

... (svahil²tina)

✦ Panká£i

Plexis / Plexis
Live eské Mezi°í£í (1984, 9.)

✷ Live Praha (1985, 5.)
✸ Live (1988, 9.)
Nabarvený vlasy
propíchaný u²i
na rukou prsteny
co to v²e zna£í

2x
To se s rykem
chytí na ulici
najednou se
z okna ozvou bicí
t°i notový akordy
a punká£i ²ílí
a basová kytara
do toho z rykem vejde
lidi venku nadávaj
ºe poslouchat to nejde
Punká£i 2x
jsou vostrý kluci
punká£i 2x
kdo nezná zkusí
4x

✦ Radka

Plexis / Plexis
Live eské Mezi°í£í (1984, 3.)

✷ Live Praha (1985, 13.)
✸ Live (1988, 7.)
Radka je hodná holka
dob°e se u£í
❀✸ : kdyº p°inese p¥tku

✷ : vykopli ji ze ²koly

✷✎
✁✸✎

sv¥domí ji mu£í

Musíme ukecat Radku
aby nebyla taková
aby si ust°ihla patku
aby byla punk

❀✸ : Radka je slu²ná
✷ : Radka je hodná

✷✍
✁✸✍

kde m·ºe pom·ºe
ta ani ku°eti
ublíºit nem·ºe

Musíme ukecat Radku
aby nebyla taková
aby si ust°ihla patku
aby byla punk
Radka je te¤ nevrlá
a v·bec se neu£í
vykopli ji ze ²koly
sv¥domí ji nemu£í
Je te¤ celá otrhaná
a uº není taková
ust°ihla si patku
❀✸ : tak a uº je punk

✷ : zkrátka uº je punk

Punká£i 2x
jsou vostrý kluci
punká£i 2x
kdo nezná zkusí
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✷✍
✁✸✍

✦ Revolution

: ... (svahil²tina)

✷:

Plexis / -

❬✷✎❪
❬ ✎❪

Stará...

stará d¥lej...

✷

Live Praha (1985, 7.)

stará umej nádobí...

Live (1988, 20.)

stará d¥lej...
stará umej p°íbory...

... (svahil²tina)

✷
✸

✦ Sid Vicious byl nevinnej

✦ Stepping stone

Plexis / Plexis

Plexis / Plexis

Live eské Mezi°í£í (1984, 14.)

✷
✸

Live Praha (1985, 11.)
Hrubý punkový hláska (1987, 18.)
: Sid Vicious was innocent...

✷:

Sid Vicious was innocent

✷ ❀✸ :

❬✸②❪ ❬✸✎❪ ✷✍
✍
❬ ✎❪

Live eské Mezi°í£í (1984, 6.)
Live Praha (1985, 2.)
Live (1988, 10.)

I'm not your stepping stone 2x
eru si jabko

nikdo tomu nev¥°il

❀✷ : m¥kká
✸ : ...

noviny po°ád psali

£erv na m¥ £umí

aº v²ichni uv¥°ili

blbejma o£ima

Sid Vicious byl nevinnej 4x

Vyhodim jabko

Sid nikoho nezabil

duºina

vemu si druhý
Sida jsem m¥l hrozn¥ rád

✷:
✸:

hlavu sem za to moh dát
hlavu sem za n¥j moh dát

✷ ❀✸ :

: je celý zkaºený

✸✍
✷✍

✷ ❀✸ :

je taky zkaºený

✸✎
✁✷✎

✷✁✸✍
✍

hnusný a tuhý

ºe nikoho nezabil

: Je to padavka...

❬✷✁✸②❪

nikdo mi v²ak nev¥°il
Hromada jablek
Sid Vicious byl nevinnej 4x

leºí tu na zemi

✷:

jsou v²echny hnusný
Raz dva t°i £ty°i

a celý zkaºený

punk's not dead...
: Padavky
Fight war no war...

jsou to padavky...

Jeho jméno bylo Sid

I'm not your stepping stone 2x

na baskytaru hrál
von nikoho nezabil

✷ ❀✸ :

cht¥l jen punkem být

vychrtlej mrzá£ek

❬✷✁✸②❪

Tady ten mali£kej

to je ná² bubeník
Sid Vicious byl nevinnej 4x

Áda Vitá£ek

Sida jsem m¥l hrozn¥ rád

Tadyto koleno

hlavu sem za to moh dát
ºe nikoho nezabil

to je ná² basák

nikdo mi v²ak nev¥°il
Sid Vicious byl nevinnej 4x
nevinnej...

❬ ②❪

co nemá ani gro²

❬ ✁✸②❪

Pavel Bro²

✸:

Tadyten vousá£

❬✷②❪

co p°i²el ??

✦ Stará
Plexis / Plexis

✷

Live Stará Lysá (1985, 2.)

na kytaru hraje
zámek £íslo jedna

✷:
✸:

Live (1988, 15.)
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...
Tady to pako

❬ ②❪ ✸✎
✷✎

✷ : válí se na zemi
✸ : co válí se na zemi
✷ ❀✸ : to je Sid Vicious
vedoucí kapely

✦ Stíny pochodujou
Plexis / Plexis
Live Praha (1985, 1.)

✷ Live (1988, 1.)

Stíny pochodujou
v £erno£ernejch tmách
jejich bílý o£i
nahán¥jí strach
Nemaj ºádný tvá°e
nemaj ºádnej tvar
na ramenou nesou
zármutek a zmar
Jdou za £ernou truhlou
v temným pochodu
neboºtík je vede
cestou ke hrobu

✸✍
✷✍

✸ Live (1988, 19.)
Nejd°ív se k tob¥ p°iblíºí
jako no£ní stín
a ty je v·bec nevidí²
i kdyº celou noc bdí²
A pak se k tob¥ p°itiskne
a za£ne ti sát krev
aº ti z t¥la vysaje
i ten poslední tep
Upí°i 2x
ty prachama nehý°í
nepijou pivo
a nepijou rum
voni chlastaj krev
3x

✦ Warrior

Plexis / Plexis
Live Stará Lysá (1985, 4.)

✷ Live (1989, 8.)
: Oi oi oi...

2x
Stíny pochodujou 8x

✦ la Andulka pro vodu
Plexis / Plexis

Budete ho v²ichni znát
nikdo z vás ho nemá rád
umí jenom prachy ºrát
kaºdej se ho musí bát
Warrior
°íkají mu warrior 3x

✷ Live Praha (1985, 12.)
✸ Live (1988, 4.)

A kdyº n¥kdo zak°i£í
z holohlavou palicí
on jako had zasi£í
hned potom v²echno zni£í

la Andulka pro vodu
stav¥la se u hrobu
Honza vytáh z hrobu ruku
zatahal ji za nohu

Warrior
°íkají mu warrior 3x

Live eské Mezi°í£í (1984, 7.)

Co Honzí£ku co d¥lá²
ºe m¥ za nohu tahá²
vºdycky jsem ti °íkala
a´ m¥ za ní netahá²
A´ t¥ tahám nebo ne
dostane² se do nebe
mezi svatý chundelatý
co tam d¥lal hehehe

✦ Upí°i
Plexis / Plexis
Live eské Mezi°í£í (1984, 12.)

✷ Live Praha (1985, 9.)

??
v jeho malym moze£ku
jak je t¥ºce p°iblblej
tak hned myslí na rva£ku
Warrior
nikdy více warrior 6x

✷ : Holohlavá palice
odkojenej bigbítem
nemusí² se v·bec bát
kdyº se chce² skinheadem stát
Warrior
musí² být jak warrior 3x
Nemusí² se v·bec bát
kdyº se chce² skinheadem stát
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❬✷✎❪
❬✷✎❪

❬✷✎❪
❬✷✎❪

❬✷✎❪
❬✷✎❪

❬✷✎❪
❬ ✎❪

2x

sú pochybné a zlé

Warrior

Chcel som iba poveda´

musí² být jak warrior 3x

ºe stále sa mi zdá
kaºdý o tom ml£í
pritom kaºdý o tom vie

V²em te¤ musí² dokázat
ºe £erný chce² vykázat
a nemusí² se v·bec bát

✷ ❀✸ :

a bu¤ tvrdej jak kanady

ºe ve©a slov nepomôºe

Chcel som iba poveda´

❬ ✎❪

??
Warrior

to pomôºe nám

musí² být jak warrior 3x
Chcel som iba poveda´

Problém 5

rozumejú mladí radi
??

14 písní
: Chcel som iba poveda´
©udia si musia pomáha´

(Problém 5 / Problém 5)

len to pomôºe nám
3

❧
Chcel som iba poveda´

(Problém 5 / Problém 5)
Imperializmus

2

❧

(Problém 5 / Problém 5)

(Problém 5 / Problém 5)

♠

Medve¤
(Problém 5 / Problém 5)

(Problém 5 / Problém 5)

❧

: mám taký pocit

3

❧

2

♠

(Problém 5 / Problém 5)

Problém 5 / Problém 5

mávam taký pocit

ºe nechce sa mi vsta´

♠

ºe pre£o hlu£ný

❀✷ : chcelo sa mi kri£at
✸ : chcelo sa mi kri£a´

Demo (1984, 8.)

✸✍
✁✷✍

ale musel som sa smia´
: Chcel som iba poveda´

✷ ❀✸ :

Chcel som iba poveda´ ºe ??

: ºe £asto ??
?? sa valí
zo v²etkých strán

✷ ❀✸ :

?? zo v²etkých strán

chcel som iba poveda´ ºe ??

✷
✸

✷✁✸✍
✍

Chcel som iba poveda´

(Problém 5 / Problém 5)

✦ Chcel som iba poveda´

Chcel som iba poveda´

✷ ❀✸ :

(Problém 5 / Problém 5)

(Problém 5 / Problém 5)

Chcel som iba poveda´

ºe vºdy ke¤ ráno vstávam

Partysans

Vzpomienka na Partysans

chcel som iba poveda´

ºe tak to vidím ja
3

(Problém 5 / Problém 5)

(Problém 5 / Problém 5)

ºe stále sa mi vidí

chcel som iba poveda´

(Problém 5 / Problém 5)

Poisti´ sa daj!

Chcel som iba poveda´

ºe ja si to tak myslím

Nebojím sa ni£eho

Plastický svet

©udia sa majú radi

ºe stále sa mi zdá

♠

My

Piese¬ práce

❬✷✁✸②❪

ºe dávno som uº pochopil
ale hlavne kaºdý seba sám

♠

Jediná ²anca

Ne£akaj ma uº nikdy

❬✷✁✸✎❪

ºe ve©a som uº po£ul

? (2x)

Chcel som iba poveda´

❬ ✎❪

ºe ?? nepomôºe

??

Demo (1984, 1.)
Live Bratislava (1989, 3.)

: Chcel som iba poveda´
ºe nerozumiem tomu

Chcel som iba poveda´

ve¤ ºivot je tak krátky

ºe stále sa mi vidí

pritom plný rán

ºe isté veci okolo m¬a
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✷✁✸✍
✍
✷✁✸②
✷✁✸②
✷✁✸✍
✍
②
②
❬✷✁✸②❪

Chcel som iba poveda´
ºe stále sa mi vidí
chcel som iba poveda´
ºe stále sa mi zdá

??
ak chce² ºi´ presta¬ pi´
jediný priate© alkohol?
presta¬ pi´ za£ni ºi´

Chcel som iba poveda´
ºe ja si to tak myslím
chcel som iba poveda´
ºe tak to vidím ja

Tak otvor si o£i
a zobu¤ sa zo sna
ve¤ sa pozri takto
nikdy ²´astný nebude²
3x

✷ : 3x

❀✸ : 3x

✁✸②
❬✷②❪

✦ Imperializmus

Pre£o má² len jeden cie©?
nechce² ºi´ nechce² ºi´?
ostáva len jedna ²anca
sa zabi´ alebo presta´ pi´
To v²etko pivo vodku víno tvrdé
presta¬ pi´ zakia©
£o to z teba spraví trosku
presta¬ pi´ za£ni ºi´

Problém 5 / Problém 5
Demo (1984, 4.)

✷ Demo (1984, 6.)

Tak otvor si o£i
a zobu¤ sa zo sna
ve¤ sa pozri takto
nikdy ²´astný nebude²
4x

Imperializmus si zvolil
za svojho Boha zbrojenie
kaºdý zdravý £lovek
má na to svoje nie
ialená poloºka
miliardy prevy²uje
moºnos´ ©udskej skazy
stále pokra£uje
: Moºnos´ ©udskej skazy pokra£uje...

✷ : Moºnos´ ©udskej skazy pokra£uje 4x
Dajte ná²mu nie
: v²etci aj svoj hlas
ve¤ za mier musí
bojova´ kaºdý z nás

✷ : aj vy svoj hlas

ve¤ bojova´ za mier
musí kaºdý z nás
: Je na £ase vedie´
✷ : V²etci dobre vieme
ako to vo svete je
moºnos´ ©udskej skazy
stále pokra£uje
: Moºnos´ ©udskej skazy pokra£uje...

✷ : Moºnos´ ©udskej skazy pokra£uje 8x

✦ Medve¤

Problém 5 / Problém 5

✷✍
✍
✷②
✷②
✷✎
✎
②
✷✎
✎

Demo (1984, 5.)
Pri²lo to odrazu
zákrene zo zadu
tá rana od chrbta
Pri²lo to odrazu
naliali pod £iaru
ja som to zaplatil
Pri²lo to odrazu
dali mi pod váhu
aj to som zaplatil
Pri²lo to odrazu
dali mi pod £iaru
aj to som zaplatil

✷✍
✍

Pre£o pre£o pre£o
preto lebo medve¤ 2x

✦ Jediná ²anca

Pri²lo to odrazu
zákrene zo zadu
tá rana od chrbta

Demo (1984, 7.)

Letíme zo skladu
£ervy sa chechtajú
ja som ich pojedol

Problém 5 / Problém 5

Pre£o má² len jeden cie©?
nechce² ºi´ nechce² ºi´?
ostáva len jedna ²anca
sa zabi´ alebo presta´ pi´

??
vo víne si plávajú
ja som ich vypil
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??
a my im veríme
Pre£o pre£o pre£o
preto lebo medve¤ 2x
Pri²lo to odrazu
zákrene zo zadu
tá rana od chrbta

robíme £o nemáme
Húlime ch©astáme
mrdáme a ??
to v²etko robíme my
3x

✦ Ne£akaj ma uº nikdy

Pri²lo to odrazu
naliali pod £iaru
ja som to zaplatil

Problém 5 / Problém 5
Demo (1984, 6.)

Pri²lo to odrazu
dali mi pod váhu
aj to som zaplatil

✷ Demo (1984, 3.)
✸ Live Bratislava (1989, 7.)

Pri²lo to odrazu
dali mi pod £iaru
aj to som zaplatil

Ne£akaj ma uº nikdy
moje diev£atko za©úbené
s úsmevom sme sa zi²li
aj sa rozídeme

Pre£o pre£o pre£o
preto lebo medve¤ 2x

✦ My

Miesto m¬a iný príde
zah©adí sa do tvojich o£í
tvoje srdce ho príjme
jednej hravej noci

Problém 5 / Problém 5

Potom ti nahradí
✷ ❀✸ : stratený svet aj môj dar

Demo (1984, 2.)

: stratený s©ub a nádej
rozkvitnú záhrady
❀✸ : krásna bude na²a jar

Do pivárne chodíme
stále spolu ch©astáme
a ke¤ spolu ch©astáme
no tak spolu ch©astáme
Za ºenami chodíme
kaleráby im tl£ieme
a ke¤ sa ich zmocníme
potom ich odkopneme
Húlime ch©astáme
mrdáme a ??
na príkazy sereme
robíme £o nemáme
Húlime ch©astáme
mrdáme a ??
to v²etko robíme my
Na robotu sereme
lebo stra²ne robíme
a hovno zarobíme
preto na to sereme

✷ : ve£ná bude va²a jar

✷✎
✁✸✎

❀✷ : Ne£akaj ma uº nikdy
moje diev£atko za©úbené
i ke¤ sme si tak zvykli
moºno zabudneme

❬✸✎❪

✸ : Ne£akaj ma uº nikdy
moje diev£atko za©úbené
s úsmevom sme sa zi²li
aj sa rozídeme

❬ ✁✷✎❪

2x

❀✸ : Potom ti nahradí
stratený s©ub a nádej
rozkvitnú záhrady
krásna bude na²a jar
Ne£akaj ma uº nikdy
moje diev£atko za©úbené
s úsmevom sme sa zi²li
aj sa rozídeme

Za ºenami chodíme
kaleráby im tl£ieme
a ke¤ sa ich zmocníme
potom ich odkopneme
Húlime ch©astáme
mrdáme a ??
na príkazy sereme

✎
✷✁✸✎

✦ Piese¬ práce
Problém 5 / Problém 5
Demo (1984, 1.)

✷ Demo (1984, 4.)
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❬✷②❪

✸ Demo (1984, 5.)
Pri²iel som robi´ dostal lopatu
: nové montérky starou záplatu

✷ ❀✸ : staré montérky novú záplatu
dvojo rukavíc k tomu teplý ²ál

v tej umelej ²pine

✷✁✸✍
✍

Plastika 2x
v²etko £o je prirodzené zaniká
2x
Plastika 8x

Vidím robo²ov pri pive zasa
?? karty pri tom hra´
chodím s lopatou a tak kazím morálku

✷ ❀✸ : Tak sa mám

✦

Problém 5 / Problém 5

❬ ②❪

chodím k vám
2x

Demo (1984, 3.)

2x

✸ : Tak sa mám
chodím k vám
2x

✦

Plastický svet

Problém 5 / Problém 5
Demo (1984, 2.)

✷ Live Bratislava (1989, 5.)
?? v²ade plasty plasty
nie je to v²ak fantázia ale obraz hnusný
devastujú celý ?? bez rozdielu miesta
uº je nimi predláºdená celá cesta
Plastika 2x
v²etko £o je prirodzené zaniká
2x
Plastika 8x
Plastické je dneska v²etko
domy tráva lesy
uº ani nevidie´ stromy
preto ma to desí

❬ ✁✷②❪

Postihne ´a nehoda
postihne ´a krach
nahradí to istota
a nemusí² ma´ strach
Zranenie i smr´
poºiar povode¬
ak obetuje² korunu
stanú sa ti výhodné
Poisti´
poisti´
poisti´
poisti´

Plastika 8x
Pre£o teda stojíme tu
pozeráme na to
pre£o e²te nepohneme
s tým plastickým blatom
Pre£o ¤alej od prírody
krá£ame na míle
pre£o radi hrabeme sa

sa
sa
sa
sa

daj ??
daj zví´azí² nad chorobami
daj ??
daj

Ak ti hromy blesky
do chalupi udrú
neve²aj si hlavu
dáme ti radu múdru
Zranenie i smr´
poºiar povode¬
ak obetuje² korunu
stanú sa ti výhodné
Poisti´
poisti´
poisti´
poisti´

sa
sa
sa
sa

daj ??
daj zví´azí² nad chorobami
daj ??
daj

Product of Jozzin and
Caine company a synové

Obklopujú v²etkých ©udí
pomaly nás ni£ia
v²ade plno umeliny
plastického blata
Plastika 2x
v²etko £o je prirodzené zaniká
2x

Poisti´ sa da j!

16 písní
? (16x)
(Product of Jozzin and Caine company a synové / Product of Jozzin and Caine company a
synové)

PVC
10 písní

Bydlím v ulici Anny Vo£erlové
(PVC / PVC)

♠

Hlava metálová
(PVC / PVC)

♠
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♠

A ze ²ichty rovnou na pivo
a pak zase domu
oble£e si n¥co hrozn¥ starýho
a b¥ºí na zábavu

Maska
(PVC / PVC)

♠

Vlasy vlasy trochu del²í má 3x
je to hlava je to hlava metálová

Mysli si svý
(PVC / PVC)

♠

O krásných v¥cech si nechá² zdát
(PVC / PVC)

♠

Stíny
(PVC / PVC)

♠

Tome
(PVC / PVC)

♠

ivot se nedá zaplatit
(PVC / PVC)

♠

Hrozn¥ práce má²
(PVC / PVC)
Kdyº chce² bejt sám
(PVC / PVC)

✦ Bydlím v ulici Anny Vo£erlové

Potom v sob¥ alkohol v krvi
se na parketu svijí
ráno nem¥l ºádnou motolici
vyspal se v parku na lavici
Vlasy vlasy trochu del²í má 3x
je to hlava je to hlava metálová
Kaºdý ráno jezdí tramvají
lidi po n¥m divn¥ koukají
vlasy chlapec trochu del²í má
on si z toho nic ned¥lá
Vlasy vlasy trochu del²í má 3x
je to hit je to hit...

PVC / PVC

✦ Hrozn¥ práce má²

Live Plze¬ (1986, 2.)
M·j nový byt
ve kterém zvonek nezvoní
je v zapadlé ulici
ve které uº dávno nikdo nebydlí
Stará £erná okna
ºádné osv¥tlení
kdyº se ve£er vracím
tak za zády mi kroky zní
Bydlím v ulici Anny Vo£erlové 2x
Uº nechci mít dál
to divné tu²ení
to které smích plá£
v mráz se prom¥ní
Bydlím v ulici Anny Vo£erlové 2x
Nevím co se d¥je
asi jenom sním
zdá se mi ºe sem v ulici
ani já tam nebydlím

✦ Hlava metálová
PVC / PVC

PVC / PVC
Live Plze¬ (1986, 4.)
Po°ád n¥kam pospíchá²
po°ád v ruce práci má²
co ?? to ukrývá²
??
Sám se v sob¥ nevyzná²
po°ád neví² kudy kam
??
Práci má²...
Barák plnej v¥cí má²
kolik má² to nespo£ítá²
p°esto si kdyº usíná²
stále v ruce práci má²
Práci má²...
Sám nemám ?? jist¥ vím
ºe kdyº ... mám kamarády
který ??
Práci má²...

✦ Maska

Live Plze¬ (1986, 6.)
Kaºdý ráno jezdí tramvají
lidi po n¥m divn¥ koukají
vlasy chlapec trochu del²í má
on si z toho nic ned¥lá
Vlasy vlasy trochu del²í má 3x
je to hlava je to hlava metálová

PVC / PVC
Live Plze¬ (1986, 5.)

Na tvá° si plácá² ple´ovej krém
a ²minky v potu ?? se sklání²
a o tvou krásu nestojí tak £ert t¥ vem
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tak doufá² ºe jinýho sbalí²
Tak proje¤ se
a vylez n¥kam vem
tam jist¥ n¥koho nachytá²
smích smích kaváren
tam ráda vysedává²
Tvá tvá° m¥la barvu p°írodní
co já bych jenom za to dal
kdybys tak m¥la hlavu k my²lení
jak já bych t¥ jen miloval
Tak proje¤ se
a vylez n¥kam vem
tam jist¥ n¥koho nachytá²
smích smích kaváren
tam ráda vysedává²

✦ Mysli si svý
PVC / PVC
Live Plze¬ (1986, 7.)
V²ude samý fígle jak máme ºít
v kolik jít spát a kolik máme pít
jak dlouho se u£it co na sebe vzít
co si myslet a kolik holek mít

O krásných v¥cech si nechá² zdát
a n¥komu to nedá spát
4x
N¥kdy nechá² hlavu p°emý²let
ale n¥komu to za£ne p°ekáºet
vymý²lí
cht¥l by ti my²lenky vzít
Proto podniká akce záke°né
jenºe mozek ti vzít je nemoºné
je tv·j
jen ty má² právo ho mít
N¥kdy nechá² hlavu p°emý²let
a n¥komu to za£ne p°ekáºet
4x
N¥kdy nechá² svý rty usmívat se
vadí to t¥m co jen mra£í se
vymý²lí
cht¥li by ti tv·j smích vzít
Proto podnikaj akce záke°né
jenºe smích ti vzít je nemoºné
je tv·j
jen ty má² právo ho mít
N¥kdy nechá² svý rty usmívat se
vadí to t¥m co jen mra£í se
4x

Mysli si svý svý si mysli 4x

✦ Stíny

Tak co te¤ k ránu v²emu se smát
vynechat mámu a nechat ji se bát
a v²emu okolo na nervy °ve
??
Mysli si svý svý si mysli 4x
Te¤ uº víme jak máme ºít
nechceme doma celej den hnít
vyb¥hnout ven a ²t¥stí ºít
líh t°eba do ohn¥ vlít
Mysli si svý svý si mysli 4x

✦ O krásných v¥cech si nechá² zdát
PVC / PVC
Live Plze¬ (1986, 9.)
O krásných v¥cech si nechá² zdát
a n¥komu to nedá spát
závidí
cht¥l by ti tvý sny vzít
Proto podniká akce záke°né
jenºe sen ti vzít je nemoºné
je tv·j
jen ti má² právo ho mít

PVC / PVC
Live Plze¬ (1986, 3.)
Tv·j stín za tebou chodí i ve dne
ty ho v²ak nevnímá²
ale kaºdej kdo jde kolem tebe
ho vídí a sm¥je se
Ty si z toho nic ned¥lá²
a jen jim odpovídá²
Kaºdej £lov¥k má sv·j stín
já nejsem stín a pat°ím k nim
i rovnej strom má k°ivej stín
já nejstem stín 2x
Ty ví² ºe se stíny £asem kroutí
ty dob°e ví²
ºe kdyº nevídí² sv·j stín
znamená to ºe uº nejsi
Kaºdej £lov¥k má sv·j stín
já nejsem stín a pat°ím k nim
i rovnej strom má k°ivej stín
já nejstem stín 2x
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✦ Tome

PVC / PVC

Ale ona ti na n¥ ka²le
v²echny spláchla do hajzlu protoºe
ivot se nedá zaplatit 8x

Live Plze¬ (1986, 8.)

Spray

Plá£ je plá£ a smích je smích
Tomá² spáchal první h°ích
tvá° bílou barvu má
plá£e to se mi snad zdá
eká² lásku jako trám
není doma je zas sám
pech to tenkrát nebyl h°ích
má² uº p°ece ²estnáct ??
Tome
Tome
Tome
Tome

celej zelenej
ze zem¥ se zvedej
??
nikomu ho nedej

Uº je pry£ a co s tím
od¥²la ti za jiným
byla první a nic víc
láska ne tak dej si °íct
Tome
Tome
Tome
Tome

??
ze zem¥ se zvedej
??
nikomu ho nedej

13 písní
?
?

(Spray / Spray)
(Spray / -)

? (3x)
(Spray / Spray)

♠
♠

Dáma
(Spray / Spray)
Freóny nás stále ni£ia
(Spray / Spray)
Hmyz v akváriu
(Spray / Spray)

♠
2 ♠

In²trumentalka
(Spray / -)

♠

Poh©ad
(Spray / Spray)

♠

T¥ch je víc tak sm¥j se jim
?? to sou ve£erní
°íkaji ale ty se má²
Tome ty to p°ece zná²

kôl
(Spray / Spray)
Zákopová noha
(Spray / Spray)

♠

Tome no tak Tome dej si °íct...

Zlaté £asy
(Spray / Spray)

2 ♠

✦?

✦ ivot se nedá zaplatit

Spray / Spray

PVC / PVC

Demo (1988, 2.)

Live Plze¬ (1986, 1.)
Tenkrát si jel hrozn¥ rychle
a byl si opilej
ten kluk jel na kole
za svou holkou
A nemohl za to
ºe ti tvoje dáma dala sbohem
ten kluk jel na kole
za svou holkou
Si bohatej má² spoustu pen¥z
ºe jí dá² v²eho ?? ale
ivot se nedá zaplatit 8x
Co si za ty prachy
holka mohla koupit
to co ji on
nemohl nikdy dát

P°i²el k nám do m¥sta
?? co tady chce
v²ude kudy ?? ²el
z·stala ²pína chce se mi zvracet
Od totality k totalit¥
já bych ??
lebo mi je mizern¥
ty kurvy jsou v²ude stejné
Vy tu nic ned¥láte
na²e bony nemáte
kdyº zmítám se v agresi
vºdy dostanou pár facek
Sebrali mi celej sv¥t
já bych cht¥l bílej kv¥t
jednou bílej raz £ervenej
no tri£ka máte stejné
2x
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✦?

✦ Freóny nás stále ni£ia

Spray / Spray

Spray / Spray

Demo (1988, 7.)
Absolvuje prechádzky
ulicami zeme
svojimi nohami ??
?? ni£ nevie
Kaºdý ve£er do bytu
niekoho si vezie
tak to rie² ako vie²
jeho meno nevie
Budem doma sa ukrýva´
to mi ostáva
??
pomôºe dávka heroínu
2x
Aj ona chcela dôleºitá
celé mi to vykúrila
chcela e²te hudbu k tomu
chvíle vyuºi´

Demo (1988, 3.)
Freóny nás stále ni£ia
Freóny nás stále ni£ia
na freóny mierim
vymyslie´ chcem protilátku
spoznám moºno £o ich hreje
Freóny tie sná¤ kaºdý má
no povedz mi kto ich nepozná
aj ke¤ sa o nich nevraví
no ja vôbec neverím
Freóny sa stále blíºia
a my máme nahraté
sami my nechápeme
ºe bez viny neºijeme
Freóny tie sná¤ kaºdý má
no povedz mi kto ich nepozná
aj ke¤ sa o nich nevraví
no ja vôbec neverím

Za£ala smutne vypráva´
ºe svoje boje prehrala
a ke¤ potom ráno vstala
o prachy ma o²klbala

✦?

Spray / Spray
Demo (1988, 10.)

V pondelok ráno ledva vstávam
´aºko blbý pocit mávam
ke¤ sa z môjho stolíka
ozýva hluk budíka
Budík zvoní osto²es´
ale ja nezatváram päs´
vºdy mám rados´ velikú
kaºdý ve£er oddychu
Odkedy som doma chorý
nemusím ráno vstáva´
a chodi´ do ²koly
nechce sa mi vôbec ni£ robi´
ale hlúpi budík zvoní

✦?

Spray / -

✦ Hmyz v akváriu
Spray / Spray
Demo (1988, 5.)

✷ Live Praha (1989, 2.)
Stále som na jednom mieste
nezapustím korene sná¤
nemôºem sa z neho pohnú´
prinútený som len stá´
Na almuºnu ako mnohí
odsúdený som
aj ke¤ ako hlupák robím
stále som len robotom
Zaradený v kolektíve
bez nároku na dôchodok
plazím sa nie z dlhej chvíle
za zeleným jablkom
Na ?? ako mnohí
odsúdený som
aj ke¤ ako hlupák robím
stále som len robotom
Som 4x
ako hmyz v akváriu
4x

Demo (1988, 11.)
(instrumentální)
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✦ In²trumentalka

Po ulici beºí

Spray / -

blíºi sa ??

za ¬ou pes sa plíºia
zdá sa mu to ako sen

Demo (1988, 12.)
Zákopová noha
(instrumentální)

✦ Poh©ad

zákopové boje
je to boles´ ve©ká
odtrhnuté nohy
2x

✦ Zlaté £asy

Spray / Spray

Demo (1988, 4.)

Spray / Spray

Stojí a premý²©a
£o zobra´ so sebou
£o ??
??
Pozerám na neho
a je mi do pla£u
kde je tá istota
ºe tie sny ute£ú?
Na ulici v rukavici
v popolnici hrabe chlap
2x
Stojí tu skolený
stra²ne vyzerá
dá hadry na seba
£o vyhrabal z kontajneru
Pozerám na neho
a je mi do pla£u
kde je tá istota
ºe tie sny ute£ú?
Na ulici v rukavici
v popolnici hrabe chlap
4x

✦ Zákopová noha

✷

Demo (1988, 9.)
Live Praha (1989, 4.)

Pri²li zlaté £asy
a ja ºe som chlap
tak na seba jebnem
?? budem pankerisko
Pri²li zlaté £asy
máme modré vlasy
a komu sa to nepá£i
nerie² teda punk
Nenávidím disko
??
to je punkerisko
2x
Pri²li zlaté £asy
a ja ºe som chlap
na hlave mám jeºka
?? pankerisko
Pri²li zlaté £asy
máme modré vlasy
a komu sa to nepá£i
nerie² teda punk
Nenávidím disko
??
to je punkerisko

Spray / Spray

2x

Demo (1988, 1.)

Pri²li zlaté £asy 2x

Po ulici beºí
blíºi sa ??

Super panic orchestra

zdá sa mu to ako sen

15 písní

za ¬ou pes sa plíºia

Pán Boh za tebou
ja nechcem by´ s kurvou

Beznohá opica
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)

ja chcem dobrý rock'n'roll
a tak mi daj ??

Billy
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)

Zákopová noha
zákopové boje

Dobre sa nám darilo
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)

je to boles´ ve©ká
odtrhnuté nohy

Hajzle

♠

(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
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Hlásanie stani£neho rozhlasu
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
Ja a zase ja
♠
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)

a ja si myslím nech sa vypchajú
Sú obsadené úplne plné...

✦ Ja a zase ja

Ke¤ vidím ozbrojeného stráºcu poriadku, chce
sa mi...
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)

Super panic orchestra / Super panic orchestra

Láska
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
Milujem ´a
♠
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)

♠
Musím sa pýta´
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
Spadol som do jamy
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
Sucho v krku
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
Takºe, a potom
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
Ten, ktorý chcel
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)
U2SSASR
(Super panic orchestra / Super panic orchestra)

✦ Hajzle
Super panic orchestra / Super panic orchestra
Demo (1984, 1.)
Utekám po námestí dolu
cítim ºe budem ma´ smolu
celý zadych£aný prosím hajzelbabu
dám ti desa´ korún
len mi nesprav hanbu
Ona na to ºe sa to nesmie
roky to tam uº ºe vedie
av²ak to sa jej e²te nestalo
ºe by chlap i²iel do ºenského
Otá£a sa a ja to vyuºívam
uberiem na ni£ sa jej viac nespýtam
zamknem sa a seriem
rozmý²©am ako sa von dostanem
Uº som hotový a zis´ujem
ºe ako ??
pozerám cez dierku a vidím
ºeny £akajú a tu sedím ja
Mám rie²enie zostávam tu a myslím si
ºe ºeny sa sná¤ £asom podejú kamsi
£as uteká a ja tam tvrdnem
uvaºujem £i sa nespláchnem

Demo (1984, 4.)
Vstávajte vy v²etci
musíte pristúpi´ k veci
£i ho spálim v peci
a £i utopím vo vreci
Dajme ho tam aº potom
najprv ho spravme popolom
alebo nechajme zoºra´ kojotom
hne¤ tuná za mestom
Sko£ím pre f©a²ku a cigo²ku
najprv sa nadrbem tro²ku
pozri na jeho pokoºku
vyzerá celkom ako z vosku
Je m¯tvy je pokoj
uº je m¯tvy
uº sa skon£il boj
je m¯tvy
je po v²etkom
je m¯tvy
je iba telom
m¯tvy neurobí ni£
Zabil si ho ty alebo ja
ja si myslím ºe mi obaja
tá f©a²a ma uº aj opája
na£o sa zatvára
Moºno sa mi e²te niekedy
podarí dopátra´ pravdy
dozvedie´ sa o tej ve©kej veci
potom spravíme obrovské hody
pekulujem £i sám dobre viem
£i to bolí ke¤ zomriem
chcel som iba vedie´ ??
lebo neviem £i tvoj
alebo môj tie¬
Uº je m¯tvy
uº je pokoj
uº je m¯tvy
uº sa skon£il boj
...
je po v²etkom
je m¯tvy
je iba telom
m¯tvy neurobí ni£ 3x

Naraz sa rozhodnem a vychádzam
ani jednej sa do tváre nedívam
cítim ako si ma obzerajú
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✦ Milujem ´a

Super panic orchestra / Super panic orchestra
Demo (1984, 2.)

Chodím po meste a rozmý²©am
o veciach podstatných
aj menej podstatných
a naraz vidím nie£o pred sebou
zdá sa mi to ako prízrak
Bledá a ry²avá
chudá a vystra²ená
2x
Pozerám za ¬ou a vidím
ºe tam uº dávno nie je
za£ínam pochybova´
£o sa to so mnou deje
idem domov a spomínam
Bledá a ry²avá
chudá a vystra²ená
2x
Kaºdý de¬ som raz na tom mieste
s túºbou ve©mi chaotickou
ke¤ ju zbadám £o jej poviem?
po¤ si niekam sadnú´
alebo nie£o iné?
Trvá ve©mi dlho kým ´a nájdem
v mysli si bola nekone£ne krásna
teraz sa mi v²ak zdá² iná
´aºko sa viem rýchlo rozhodnú´
Bledá a ry²avá
chudá a vystra²ená
2x
Myse© hovorí cho¤
o£i zase chcú nie£o úplne iné
no ke¤ nepôjdem teraz
tak uº asi nikdy
chytám ´a za ruku
a ty sa otá£a²
vtedy to viem
celkom iste milujem ´a
Bledá a ry²avá
chudá a vystra²ená...

✦ Musím sa pýta´

Super panic orchestra / Super panic orchestra
Demo (1984, 3.)

Má² peknú vyzá²
má² dobrú postavu
má² nové ²aty a gitaru
má² slu²nú výchovu
má² zámoºných rodi£ov

má² drahé vzdelanie
má² biele auto
Má² doma dvoch psov
má² brata a sestru
má² ve©kú poste©
má² prijate©ný ek
má² vela prachov
má² kopu ko£iek
má² mnoho ©udí pod sebou
Má² vilu i chatu
má² strýka vo vláde
má² známeho v Tuzexe
má² v²etko £o chce²
£o chce²
2x
A predsa sa ´a musím pýta´
ºije²?...
Má² strýka vo vláde
má² známeho v Tuzexe
má² vilu i chatu
má² v²etko £o chce²
£o chce²
A predsa sa ´a musím spýta´
ºije²? 5x

Tlak
10 písní
?

(Tlak / Tlak)
Breakdance
(Tlak / Tlak)
Krvavé sonety
(Tlak / Tlak)
Mona Líza
(Tlak / Tlak)
Neviem £o s tým
(Tlak / Tlak)
Parohy
(Tlak / Tlak)
Peugeot
(Tlak / Tlak)
Prive©a mäsa
(Tlak / Tlak)
Slobodná matka
(Tlak / Tlak)
Tlak
(Tlak / Tlak)

778

♠

♠
♠
♠
♠

♠

✦?

Tlak / Tlak
Live Lama£ (1984, 6.)

Od rána do ve£era
leºí² ºe sa nehanbí²
od rána do ve£era
ve¤ aspo¬ k nám nechodí²
Pri²iel ku mne na barák
a hovorí vo dverách
zni£ený a nemá² staros´
peniaºky sú tvoja rados´
Od rána do ve£era
mí¬a len na ??
od rána do ve£era
peniaze padajú na ruku
A ke¤ príde k ??
?? na drogy nemá
?? sa tam nájdu
peniaºky sú len pre¬ho

Niekedy mám pocit
a neviem £o s ním
neviem £o robi´
a jak sa zabavi´
Neviem 3x
neviem £o s tým
2x
o nevie² ty kokot
na m¬a kri£í
tam v tých na²ich paneloch
sa dobre zabaví²
Roztrhané triko
a biele £í¬any
bláznívý týpek
£o h©adá zábavy
Uº viem 3x
uº viem £o s tým
2x
2x

✦ Parohy

Fe´ák na zemi ??
neber ºiadne oh©ady
fe´ák na zemi ??
no povedz neni jebnutý

✦ Mona Líza
Tlak / Tlak

Live Lama£ (1984, 1.)
Prekro£il hranicu
na²iel znova ??
??
?? jak Mona Líza 4x
Sklamali ste kultúru
ona vám neslúºila
nebaºím po intervencii
malí sme ti ©udia
?? jak Mona Líza 2x
?? jak Mona Líza
mnohým vám to nevadí
pre vás je to ve©ká výzva
na Juhu sa presadi´
?? jak Mona Líza 2x

✦ Neviem £o s tým
Tlak / Tlak

Tlak / Tlak
Live Lama£ (1984, 2.)
I²iel som si na výlet
do na²ich krásnych hôr
nakúpil som ??
??
?? som ju pod perinou
zakryl ho aº po u²i
neviem kto to urobil
a manºelke sa neslu²í
Pod perinou schovávam sa
??
Mám parohy 3x
Pán horár je sympatický
dali sme sa do re£i
sedeli sme ako inak
?? zopár deci
Kecáme o politike
pena klesá u piva
pred nami ??
ke¤ po nás volá cudzí chlap
Zodvíham sa pre alkohol
©udia ??
??
na to ºe som rohatý
Mám parohy 3x

Live Lama£ (1984, 10.)
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✦ Peugeot

Nemám zájem
(V noci / V noci)

Tlak / Tlak

Nemocni£ní zp¥v
(V noci / V noci)

Live Lama£ (1984, 4.)

Netopýr
(V noci / V noci)

Dlhé roky som peniaze ²etril a zhá¬al
na²etril som na auto Peugeot
miniem na¬ho ?? a mám nové auto
dobre viem £o riskujem za to

Nová v¥c
(V noci / V noci)

Viem ??
zastavi´ na prechode
viem ??
nikoho nezrazím

Panenka
(V noci / V noci)

♠

Punková ºena
(V noci / V noci)

♠

R·ºovej hroch
(V noci / V noci)

3x

Tak a´
(V noci / V noci)

✦ Tlak

V·bec tomu nerozumím
(V noci / V noci)

Tlak / Tlak

✦ Koleda

Live Lama£ (1984, 3.)
Tla£íme sa v autobuse
iba stánie v jednom kuse
tla£íme sa pred Priorom
u ??

V noci / V noci
Live (?, 2.)

Nesu nesu koledu
uklouzl jsem s ní na ledu
psi se na m¥ zb¥hli
koledu mi sn¥dli

Tla£íme sa o závody
?? na záchody
tla£íme sa v podchodoch
má to ??

Nesu nesu fermetrák
mám ho n¥co p°es metrák
psi se na m¥ zb¥hli
fermetrák mi sn¥dli

Sme tla£ivá generácia
tla£i´ to je pre nás sila
zatla£íme osto²es´
??

Nesu nesu peníze
uklouzl jsem s ním na ledu
lidi se sem zb¥hli
peníze mi sn¥dli

Tlak 20x
Tla£íme sa v autobuse
iba stánie v jednom kuse
tla£íme sa pred Priorom
u ??

Co mi táta doma °ekne
co mi táta ud¥lá
4x

Tlak 5x

Co mi táta 3x
°ekne

V noci

✦ Nemám zájem

13 písní

V noci / V noci

Hadry
(V noci / V noci)
Koleda
(V noci / V noci)
Krte£ek
(V noci / V noci)
Mrak
(V noci / V noci)

♠

Live (?, 4.)

♠

Zoufalec m¥ p°emlouvá
k podpisu m¥ nutí
tvrdí mi ºe spasení
uº je na spadnutí
lí£í v²echnu skute£nost
jako cestu rájem
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♠

✦ Punková ºena

nemám zájem
Zoufalec m¥ p°emlouvá
vítr v kamnech hu£í
já ho skoro nesly²ím
a úpln¥ to sta£í
li£í v²echnu skute£nost
jako cestu rájem
nemám zájem

V noci / V noci
Live (?, 3.)

Láska k ní nám svítí na cestu
cht¥l bych mít punkový ²t¥stí
cht¥l bych mít punkovou nev¥stu
4x

Zoufalec m¥ p°emlouvá
k podpisu m¥ nutí
tvrdí mi ºe spasení
uº je na spadnutí
n¥kdo za m¥ ud¥lal
mí vlastní rozhodnutí
nemám zájem...

✦ Panenka

V noci / V noci

✦ V·bec tomu nerozumím
V noci / V noci
Live (?, 1.)
Nemám rád zimu
pálí m¥ do o£í
nemám rád d¥²´
dé²´ m¥ promo£í
V·bec tomu nerozmim 4x

Live (?, 5.)
Teplej zelenej vítr
nám po st°e²e ská£e
mojí panenku
svádí a otravuje
moje panenka bre£í
má panenka plá£e
ona moc dob°e ví
ºe nep°estane

3x
V·bec tomu nerozmim
vono to zas tak snadný není...

V3S

20 písní

Teplej zelenej vítr
nám po st°e²e ská£e
mojí panenku
cuchá a rozhaluje
má panenka se stydí
má panenka plá£e
ona moc dob°e ví
ºe nep°estane

ábel diskoték
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

P°i mým zeleným ptáku
má panenka plá£e
p°i mým zeleným ptáku
má panenka spí
2x
Teplej zelenej vítr
nám po st°e²e ská£e
a ná² zelenej pták
uº odlet¥l s ním
musím hezky se smát
kdyº má panenka plá£e
bude dnes její plá£
²t¥stím posledním
P°i mým zeleným ptáku
má panenka plá£e
p°i mým zeleným ptáku
má panenka spí
4x

Cenzor
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Diktátor
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Dost nám to vadí
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Intro
(Petr Rajtora / -)

♠

Karanténa
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Karlsbad
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Konec interhotelu
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Krást a brát
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Máme strach
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Masturbo fan club
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

Nemám rád konzervy
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠
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OK Band
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Pro£?
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Shones Prag
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
´astnej novej rok
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Televizní mae
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Tenis windsurng jogging aerobic
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Uctivý sluºebník
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Vy £eské panenky
(lidová / Jeºek)

✦ Cenzor

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Demo (1980, 1.)

Je to správný musí² mít
normy platný musí² ctít
kdo ²patnejm lm·m zabrání
kdo p°ed odpadem t¥ ochrání
Jen cenzor se na nic nezeptá
jen cenzor v²echno ti se²krtá
jen cenzor rozhodne co se smí
jen cenzor ºivot ti otráví
je to správný vºdy´ je to cenzor

♠
♠
♠
♠
♠

2❧
2♠
♠

nuly na kolenou
Diktátor má moc
on je siln¥j²í
on je zákon
zákon nejv¥t²í
Diktátor je král 2x
a v¥zení a smrt jen
to ti m·ºe dát
Diktátor je svin¥
a diktátor je král
kaºdej jeho kecy
musí poslouchat
veme dál
a´ ºije diktátor
3x
Zachovej nám Hospodine
diktátora a na²í zem
a´ jeho sláva nepomine
on je na²ím p°ítelem
Stojíme v °ad¥
s hlavou sklopenou
jsme jen nuly
nuly na kolenou
Diktátor má moc
on je siln¥j²í
on je zákon
zákon nejv¥t²í
Diktátor je král 2x
a v¥zení a smrt jen
to ti m·ºe dát

Spory zprávy vyhází
a´ se mládeº nezkazí
£erný místa z·stanou
s pe£livostí sehranou

Diktátor je svin¥
a diktátor je král
kaºdej jeho kecy
musí poslouchat

Jen cenzor se na nic nezeptá
jen cenzor v²echno ti se²krtá
jen cenzor rozhodne co se smí
jen cenzor ºivot ti otráví
je to správný vºdy´ je to cenzor
3x

ve se dál
a´ ºije diktátor
3x
2x

✦ Diktátor

✦ Dost nám to vadí

Demo (1980, 3.)

Live Praha (1986, 10.)

Petr Rajtora / Petr Rajtora

Petr Rajtora / Petr Rajtora

ivot n¥kdy smysl ztrácí
nepom·ºe ºádnej vzdor
p°ízrak strachu se pak vrací
to kdyº vládne diktátor

Nem·ºu se uº na to dívat
kdyº PKS nám radí
prej vo lásce máme zpívat
dost nám to vadí 4x

Stojíme v °ad¥
s hlavou sklopenou
jsme jen nuly

Kaºdej chce te¤ obdiv dívek získat
kaºdá ho v duchu hladí
sexuální symbol zít°ka
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✦ Konec interhotelu

dost nám to vadí 4x
Kaºdej chce te¤ tohle hrát
jak on jí ¬ák má rád
dost nám to vadí 4x

✦ Intro

Petr Rajtora / Live Praha (1986, 1.)

(instrumentální)

✦ Karanténa

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Live Praha (1986, 2.)

V Praze moc £istejch míst nezbývá
utíkej co nejdál
... ve ²pín¥ zahnívá
utíkej co nejdál
Maso volezlý v stánku
jíst bych se bál
utíkej co nejdál
n¥kdo na Dºbánu plíse¬ se²krábal
utíkej co nejdál
Klidn¥ to dál vodnesem
tolikrát vodnesem
klidn¥ to dál vodnesem
smrad jedy tropický
budem dob°e znát

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Live Praha (1986, 4.)

Devizový ºn¥ leto²ní
asi tu neza£nou
cizozemci zazobaný
ºádný nep°itáhnou
Na²i paraziti plá£ou
kampak se pod¥li?
cizí agentury hlásej
turisti vym°eli
Interhotel
interhotel
interhotel
interhotel

Taxiká°i nevyjedou
kaºdej se vob¥sil
ve fabrikách ²lapky lep²í
te¤ makaj ze v²ech sil
Horní spolek sluºebník·
je práv¥ v rozkladu
pod Václavem vexlák ºebrá
te¤ ºije o hladu
Interhotel
interhotel
interhotel
interhotel
2x

Klidn¥ to dál vodnesem
tolikrát vodnesem
klidn¥ to dál vodnesem
smrad jedy tropický
budem dob°e znát
Chceme karanténní pé£i
pro v²echny z nás
4x

tímhle kles
pro ná² plebs
víc neº rost
má te¤ dost

✦ Krást a brát

?? na hlavu nasypaj
utíkej co nejdál
blechy tam na tebe naskákaj
utíkej co nejdál
Do tramvají v skafandru m¥l bys jít
utíkej co nejdál
²t¥tky nechat léka°sky prov¥°it
utíkej co nejdál

tímhle kles
pro ná² plebs
víc neº rost
má te¤ dost

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Live Praha (1986, 8.)

Lidi tu kradou
kaºdej si hledá svý
no a co na tom
ºe dost mastnej trest napa°í?
Krást a brát
s chutí krást a brát?
2x
Chce² auto chatu s edokem
cizí zem¥ poznávej
ze svýho platu n¥který
v paneláku st¥ºí nájem zaplat¥j
Krást a brát
s chutí krást a brát?...
4x
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✦ Máme strach

Petr Rajtora / Petr Rajtora

kdo bude dal²í maniak?
Máme strach...

Live Praha (1986, 7.)

✦ Masturbo fan club

V ulicích prázdnejch
dost vrah· pobíhá
Prahou se táhnou
Ladislav H
si ob¥´ vybírá
p°ed Pra²nou bránou
A Roman M
si s noºem pohrává
ost°í si zkou²í
Ji°inu Z
tu nejd°ív znásilní
najdou jí v ro²tí
A kaºdej vrah
dál po Praze pobíhá
Máme strach
máme v noci strach
£ekáme snad je zav°ou
máme strach
máme v noci strach
to máme voca¤ táhnout
kdyº bude v Praze dal²í maniak
Ivonu M
ve vlaku u²krt¥j
stylem dost zvlá²tním
Ji°ího L
pro dvacku zabijou
no a te¤ kam s ním?

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Live Praha (1986, 13.)

Pubertální ??
lep²í dnes nenajde²
na²e hv¥zdy muzikální
ty nám te¤ pat°ej v²em
??
se na nás usmívaj
??
£esky nám zazpívaj
V²ichni te¤ jdou hrát Masturbo
??
práv¥ te¤ nám vládne Masturbo...
Noha ?? ²rtá hlavou
copak d¥lá ??
dívenky zas ?? £ekaj
cht¥li by ho poboskaj
Nový objev Pavel Hor¬ák
nás te¤ pobaví
??
spojej se a vystoupí
V²ichni te¤ jdou hrát Masturbo
??
práv¥ te¤ nám vládne Masturbo...

✦ Nemám rád konzervy

Franti²ka M
zas n¥kdo umlátil
a v klidu zdrhnul
Miroslav S
zas ¬ákou znásilnil
aby líp usnul
A kaºdej vrah dál
po Praze pobíhá
Máme strach
máme v noci strach
£ekáme snad je zav°ou
máme strach
máme v noci strach
to máme voca¤ táhnout
kdyº bude v Praze dal²í maniak
Máme strach
máme v noci strach
2x
To byla rarita
te¤ tu máme dva

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Live Praha (1986, 3.)

Nemám rád konzervy...
nemám rád tenisty...
nemám rád sylis...

✦ OK Band

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Live Praha (1986, 5.)

Tvá°it se ºe znám v²echno líp
bejt nap·l zvlá²tní prominent
vynadat t¥m co byli d°ív
a´ zbyde jenom OK Band
OK Band bude hrát
OK Band dál pro nás kecy psát
OK Band ten co nás musí tlouct
OK Band umí s proudem plout
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✦ Shones Prag

OK Band ?? ...

Petr Rajtora / Petr Rajtora

Na n¥co budou si hrát
pak budou muset vypadnout
3x
na n¥co budou si hrát
Ten jejich ²éf ²ikovnej
se v melodii pochválí
spl¬uje zám¥r výchovnej
hudební kritik v²eznalý
OK
OK
OK
OK
OK

Band
Band
Band
Band
Band

bude hrát
dál pro nás kecy psát
ten co nás musí tlouct
umí s proudem plout
??

Na n¥co budou si hrát
pak budou muset vypadnout
3x
na n¥co budou si hrát
2x

✦ Pro£?

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Demo (1980, 4.)

Pro£ ten pán musí chtít
hned v²echno v lajn¥ mít
a ned¥lá to sám
tak co se ²patný zdá
co tam ukrývá
a nadává dál
já sv·j jinej sv¥t
pro£ nez·stal jsi tam

Live Praha (1986, 6.)
P°ije¤ k nám mein lieber Herr
u nás kaºdej rád t¥ vítá
bude² král v²ichni budem dál
na to s tebou hrát
V²echny kurvy se budou rvát
která z nich t¥ na noc získá
jen aby s ní tvý prachy mohly spát
V²echno si tu ber
v²echno je tu tvý mein Herr
2x
Vexláci tu jsou mein Herr
serviln¥ se v²ichni klan¥j
to abys jim ¬ákou cetli dal
Turistickej Václavák
ten uº £eká jenom na t¥
abys na nás s láskou vzpomínal
V²echno si tu ber v²echno
je tu tvý mein Herr
2x
Schönes Prag ist dein mein Herr 3x
2x
Ein Mark ist zu wenig
zwei Mark ist zu wenig
tausend Mark
Prag für tausend Deutsche Mark...

✦ ´astnej novej rok

Jenom dál se ptej 3x
pravdu ti nepoví
2x

Petr Rajtora / Petr Rajtora

Jenom dál se ptej 3x
Pro£ fráze povídá
kdyº nikdo nevnímá
tak na co si tu hrál
pro£ pé£í dojemnou
morálkou sobeckou
jeho blázen znal
úsp¥ch nemívá
a po°ád provokuje dál
Jenom dál se ptej 3x
pravdu ti nepoví
5x

Live Praha (1986, 12.)
Jde ²´astnej novej rok p°át
kdo je schopnej stát
v lihu p°í²tí
se m·ºe lep²í zdát
Aspo¬ jedenkrát cht¥j
lidi velkej tah
cht¥j rok skon£it
hroznou srandou
Maj vydanej povel
te¤ se bav
za£nou chlastat
aº pod st·l spadnou
´astnej novej rok p°át
kdo je schopnej stát
v lihu p°í²tí
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✦ Tenis windsurng jogging aerobic

se m·ºe lep²í zdát
2x
S rachejtlí ob£as
i prsty odlítaj
n¥který ve ²pitále ºasnou
jiný se nudou uzívaj
neº k ránu televizi zhasnou

Petr Rajtora / Petr Rajtora

✷

Live Praha (1982, 3.)
Live Praha (1986, 11.)
: Tenis windsurng jogging aerobic 3x
Tenis windsurng jogging aerobic

✷:

´astnej novej rok p°át
kdo je schopnej stát
v lihu p°í²tí
se m·ºe lep²í zdát
6x

Ve sportovním kurzu
t¥ºký prachy vysol
pár v¥cí tam nakup
a´ je z tebe idol

´astnej a veselej novej rok...

Tenis windsurng jogging aerobic 4x

✦ Televizní mae

Petr Rajtora / Petr Rajtora

S windsungovým prknem
jdu mladých dívek srdce dobít
neumim s nim jezdit
: chci jen taky n¥jakou sbalit
✷ : chci jen na n¥j n¥jakou sbalit

Live Praha (1986, 9.)

Tenis windsurng jogging aerobic 4x

Sympa´áci z Kav£ích hor
k nám z vý²in promlouvaj
pro lidi jsou nekonformní
a´ je takhle znaj

Na plakátech Lendl·
zasn¥n¥ se dívám
onanujíc ²eptám
jak je boºský Ivan ó Ivan

Furt °vou ºe nemaj soukromí
a ºe jim pat°í dík
kdyº se jim to nelíbí
pro£ nejdou do fabrik?

Tenis windsurng jogging aerobic 4x

M·ºem to chtít
mít vlastní sv¥t
smíme je ctít
kdyº na nás shlíºí zrovna te¤
ivotní styl
n¥co mít hned
bejt televizní mae
Dobrej dºob mít
pro jednoho v·bec nesta£í
svý geniální d¥ti£ky
tam s sebou dotla£í
ekni ºe si reºisér
a kaºdá holka dá
slouºí tam jak slamník
práce p°íjemná
M·ºem to chtít
mít vlastní sv¥t
smíme je ctít
kdyº na nás shlíºí zrovna te¤

Vondrá£ková Helenka
aerobic ve°ejn¥ cvi£í
: oblíbenost svojí
✷ : oblibu tím svojí
: tím plánovit¥ zvý²í
✷ : plánovit¥ zvý²í
Tenis windsurng jogging aerobic 4x

✦ Uctivý sluºebník

Petr Rajtora / Petr Rajtora

✷

Demo (1980, 2.)
Live Praha (1982, 2.)

Nenápadnej £lov¥k
toho nikdo nezná
ten má tu snovou vizáº
a záda ohnutý
Musí mít velký u²i
aby hodn¥ sly²el
kdyº se s nim n¥kdy potká²
zuby zatnutý

ivotní styl
n¥co mít hned
bejt televizní mae

Malej a ºádnej
£eká ho dík
k°ivej a zrádnej
uctivý sluºebník

2x

Klidn¥ se vás zeptá
co vám vlastn¥ schází
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✷✍
✍

✷✍
✍

✷✎
✎
✷✍
✍

a £ím vám m·ºe pomoct
a co vám m·ºe dát

Cigára
(Visací zámek / Jan Haubert)

7 ❧

N¥koho to dojme
se v²im se mu sv¥°í
a pak má t°eba malér
to se m·ºe stát

ekání
(Visací zámek / Visací zámek)

♠

Dá²a
(Visací zámek / Visací zámek)

6 ♠

Malej a ºádnej
£eká ho dík
k°ivej a zrádnej
uctivý sluºebník
4x

Denní reºim
(Visací zámek / Jan Haubert)

2 ❧

Domovnice
(Visací zámek / Vladimír ´ástka)

6 ❧

Dopravní zna£ky
(Visací zámek / Jan Haubert)

5 ❧

Dost
(Visací zámek / Visací zámek)

2 ❧

Fotky a diá£ky
(Visací zámek / Jan Haubert)

3 ♠

✦ Vy £eské panenky
lidová / Jeºek
Live Praha (1982, 4.)

Fuk
(Expoited / Visací zámek)

Vy £eské panenky
kdo vás by nem¥l rád
tak v¥rné vlastenky
musí sv¥t pohledat
Tvá°i£ky mají krev a mlí£ko
kaºdého chytnou za srdí£ko
kdo na n¥ pohlédne
celé jim ho musí honem dát
Vy £eské panenky
sla¤ou£ké jako med
pro prachy cizinc·m
m·ºou se rozkrájet
Vidí² uº jim nesta£í mlí£ko
chytaj za n¥co jina£ího
chlouba jsi národa ...

Visací zámek
92 písní
?

(Visací zámek / Visací zámek)

Absolutní peklo
(Visací zámek / Visací zámek)

♠

Alibi
(Visací zámek / Jan Haubert)

♠

Haru²´ápápi
(Visací zámek / Visací zámek)

6 ❧

Hra s dámou
(Visací zámek / Visací zámek)

♠

Hroch nám upad
(lidová / Visací zámek)

♠

Hrom do police
(Visací zámek / Visací zámek)

3 ❧

Hudebn¥ zábavný lidi
(Visací zámek / Visací zámek)

3 ❧

Hymna ²ibeni£ních brat°í
(Visací zámek / Christian Morgenstern)

8 ❧

Chorál
(Visací zámek / k°es´anská)

2 ❧

Jak se vám líbí
(Visací zámek / Visací zámek)

2 ❧

Jenom to nejlep²í
(Visací zámek / Visací zámek)

2 ♠

Jsem podvodník
(Visací zámek / Jan Haubert)

2 ❧

Kanárek
(Visací zámek / Visací zámek)

3 ♠

Kapela
(Visací zámek / Visací zámek)

4 ❧

Aspirin
(Visací zámek / Visací zámek)

3 ❧

Katapult
(Katapult / Katapult)

♠

Babice
(Visací zámek / Jan Haubert)

4 ❧

Komunismus
(Visací zámek / Visací zámek)

♠

Báse¬
(Visací zámek / Visací zámek)

♠

Koruna
(Visací zámek / Visací zámek)

Bedna od whisky
(Mirko Ryvola / Mirko Ryvola)

♠

Krkavec roll
(Visací zámek / Christian Morgenstern)

Big bambula
(Visací zámek / Visací zámek)

Krvavý ucho
(Visací zámek / Visací zámek)
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2 ♠

Kytara lé£í
(Visací zámek / Visací zámek)
Mahulena
(Visací zámek / Visací zámek)
Maluje sele
(Visací zámek / Visací zámek)
Mongoloid
(Visací zámek / Visací zámek)
M·j ºivot jsou básn¥
(Visací zámek / Visací zámek)
Na nám¥stí Karlov¥
(Visací zámek / Visací zámek)
Nálada ze 4. kruhu
(Visací zámek / Christian Morgenstern)
Návraty
(Visací zámek / Jan Haubert)
Ned¥le
(Visací zámek / Jan Haubert)
Neum¥tel kovový
(Visací zámek / Visací zámek)
Noviny
(Visací zámek / Visací zámek)
Noviny
(Visací zámek / Jan Haubert)
OPBH
(Visací zámek / Jan Haubert)
Otc·v v·z
(Visací zámek / Visací zámek)
Píse¬ na oi ²ibeni£níkovu dívku
(Visací zámek / Christian Morgenstern)
Podvedení kameloti
(Visací zámek / Jan Haubert)
Pochod cínových vojá£k·
(Visací zámek / Ji°í á£ek)
Polno£ná Pretekarská dráha
(Katapult / Katapult)
Ponocný
(Visací zámek / Vladimír ´ástka)
Povolávák
(Visací zámek / Visací zámek)
Problém
(Sex Pistols / Jan Haubert)
Pr·jem
(Visací zámek / Jan Haubert)
Pr·²vih
(Visací zámek / Visací zámek)
P°íleºitost
(Visací zámek / Visací zámek)
Psychedelic punk
(Visací zámek / Visací zámek)
P·lno£ní my²
(Visací zámek / Christian Morgenstern)

6❧
4❧

♠
♠
3♠
2❧
2♠
3❧
2❧

♠
3❧
2♠
2♠

♠
4❧
2♠

♠
5❧
2♠
2♠

♠
♠
♠
4♠

Punk is punk
2❧
(Opus / Visací zámek)
♠
Punká£i
(Visací zámek / Visací zámek)
Recitace
(- / Visací zámek)
Sektorový knihovni£ky
♠
(Visací zámek / Visací zámek)
Slivovice
2♠
(Visací zámek / Visací zámek)
Sp¥ch
2♠
(Visací zámek / Jan Haubert)
Stánek
10 ❧
(Visací zámek / Jan Haubert)
Strach
2❧
(Visací zámek / Visací zámek)
Strategický ústup
6❧
(Visací zámek / Visací zámek)
Strome£ek
8❧
(Visací zámek / Michal Pixa)
patné náboºenství
♠
(Visací zámek / Visací zámek)
Takhle teda ne
2❧
(Visací zámek / Visací zámek)
Tradi£ní nahá svatba
♠
(Visací zámek / Visací zámek)
Traktor
9❧
(Visací zámek / Michal Pixa)
♠
Ty£kový plot
(Visací zámek / Christian Morgenstern)
Tys m¥ nikdy nemiloval
(Visací zámek / Jan Haubert)
U nás na d¥din¥
♠
(Visací zámek / Visací zámek)
Ukolébavka
♠
(lidová / Visací zámek)
Uniformy
3❧
(Visací zámek / Jan Haubert)
Utrácení
3❧
(Visací zámek / Jan Haubert)
Veliké lalulá
2♠
(Visací zámek / Christian Morgenstern)
Visací zámek
4❧
(Visací zámek / Jan Haubert)
Vitana
(Visací zámek / Vladimír ´ástka)
Vít¥zství
3❧
(Visací zámek / Jan Haubert)
Vlasta
5♠
(Visací zámek / Visací zámek)
Volba
3❧
(Visací zámek / Visací zámek)
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Vým¥na
(Visací zámek / Vladimír ´ástka)

3 ♠

Za£átek konce
(Visací zámek / Jan Haubert)

2 ♠

Zázraky
(Visací zámek / Visací zámek)

♠

Visací zámek / Visací zámek
ofín (1984, 27.)
Vytekly mi nervy
p°ímo na podlahu
bezmocn¥ jsem tam stál
ztratil jsem i hlavu

✦ Aspirin
ofín (1984, 20.)

✷ Traktor - Live in Olomouc (1984, 2.)
✸ Live Ostrava (1991, 6.)

Zvukový týdeník
(Visací zámek / Jan Haubert)

✦ Absolutní peklo

Absolutní peklo 4x

Visací zámek / Visací zámek

Zlod¥ji
(Visací zámek / Jan Haubert)

ulový v·l
(Visací zámek / Christian Morgenstern)

absolutní peklo

3 ❧

Nech toho bouchání 2x
strach mi to nahání 2x
nech toho ²krabání 2x
d¥s mi to nahání 2x
Nech toho fun¥ní 2x
je mi na omdlení 2x
nech kosy brou²ení 2x
uº je tu blouzn¥ní 2x
Nad smrtkou zvít¥zim 2x
❀✷ : vezmu si aspirin 2x

✸ : píchnu si heroin 2x

2x

✦ Babice

Mám ruce bez citu
a nohy studený
a vo£i bez bolesti
jakoby sklen¥ný
Jenom mý velký srdce
n¥£eho se leklo
tomu se p°ece °íká
absolutní peklo
Ztratil jsem nervy
a marn¥ je hledám
te¤ jsem muº bez nerv·
nikomu ²anci nedám
Mám ruce bez citu
a nohy studený
a vo£i bez bolesti
jakoby sklen¥ný
Jenom mý velký srdce
n¥£eho se leklo
tomu se p°ece °íká
absolutní peklo
Ztratil jsem nervy
a ztratil jsem i hlavu
zoufale po nich pátrám
v lidským davu
Mám ruce bez citu
a nohy studený
a vo£i bez bolesti
jakoby sklen¥ný
Jenom mý velký srdce
n¥£eho se leklo
tomu se p°ece °íká

✸✎
✁✷✎

Visací zámek / Jan Haubert
Atentát na kulturu (1983, 1988, 7.)

✷ Live (1983, 15.)
✸ ofín (1984, 23.)
✹ Live Ostrava (1991, 11.)

Stará babice na Hlavním nádraºí
bezmocn¥ se motá lidi ji poráºí
hledá hledá vlak do Kolína
jede z vesnice nav²tívit syna
Náhle s ní schody jedou
a baba se bojí
: a náhle vyvalená v metru stojí

✷ ❀✸ ❀✹ : a potom vyvalená v metru stojí

✷✁✸✁✹✍
✍

kouká se kouká jenom dv¥ koleje
která z nich ale ta pravá je
Baba ptá se opilýho mladíka
: který ºe vlak jede do Kolína

✷✁✸✁✹✍
✷ ❀✸ ❀✹ : prosím vás kterej vlak jede do Kolína ✍
✷✁✸✁✹✍
: mládenec se mile usmívá
✷ ❀✸ ❀✹ : mládenec se jenom po´ouchle usmívá
✍
✷✁✸✁✹✍
: °íká si bude n¥jaká psina
✷ ❀✸ ❀✹ : a °íká si bude n¥jaká psina
✍
✷ : ádáme cestující

❬✹✘❪ ✁✸②
✷✁✸✍
✷ ❀✸ : nevstupujte do bezpe£nostního pásu
✍
✁✷②
✸ : 2x
: Nevstupujte do bezpe£nostního pásu...

Támhle v tunelu t¥ babo vlak £eká
a do Kolína doveze t¥ jist¥
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baba teda uº víc neme²ká
: rychle sko£í do koleji²t¥

✷ ❀✸ ❀✹ : a hbit¥ sko£í do koleji²t¥

✹ : ádáme cestující
nevstupujte do bezpe£nostního pásu...
Baba rychle mizí v tunelu
❀✹ : je²t¥ k°i£í velká slova dík·

✷✁✸✍
✁✹✍

✷ ❀✹ : obkro£no sedíc na nárazníku

✷✁✹✍
✁✸✍

✷ ❀✸ ❀✹ : A takhle ne²´astn¥
skon£ila Haru²´ápápiho babi£ka

✷ ❀✹ : je²t¥ je tam náhrobek
✸ : na trase á je je²t¥ te¤ náhrobek

❬ ✎❪
✸✎
✷✁✹✎

✷ ❀✸ ❀✹ : n¥kde v tunelu

❬✷✁✸✁✹✎❪
: Blbý lidi mají vºdycky ²t¥stí...
voni ji je²t¥ v nemocnici zachránili
voni vám ji je²t¥ ve ²pitále zachránili
voni ji je²t¥ dali zase jenom dohromady
voni ji je²t¥ trochu zabili
a baba baba tady dál chodí
a lidi háºe pod metro
vona tu je...

✦ Báse¬

Visací zámek / Visací zámek
Live Horní Radou¬ (1990, 11.)

V rozlehlých prostorách malého panáka
usedla spole£nost slepého ºebráka
z pípy se vyvalil kalný proud piva
a první vyvrhel bujn¥ uº zpívá
Obtloustlá hostinská divoce ²enkuje
a runda za rundou na stoly putuje
k divnému tanci ji pikolík vyzývá
hostinská sm¥je se tlustá a o²klivá
íznivá sebranka sama se obslouºí
kdyº £erná dvojice lokálem zakrouºí
a ºe divoce roztá£í hostinskou tane£ník
opilí slepec protrhl kule£ník
Údery náraz· t°í²tí se o st¥nu
putika zaºívá úd¥snou p°em¥nu
místnost uº vypadá jak padlý Kartágo
ºebrák se plazí ven op°enej o tágo
Tak pípa stichla a ani nedutá
hostinská pod ní spí jako luk prohnutá
rozbitý sklenice politý ubrusy
pingl spí na stole má p¥nu u pusy
V kout¥ se u²klíbá zni£enej kule£ník
hostinská v nebi je i její spole£ník

Mirko Ryvola / Mirko Ryvola

❬ ✁✷✁✸✘❪

✷ ❀✸ : a je²t¥ k°i£í velká slova dík·

na Sokolovskou p°ijela
❀✸ : rozdrcená na nárazníku

✦ Bedna od whisky

✷✁✸✁✹✍
✍

Live (?, 3.)
Dneska uº mn¥ fóry
¬ák nejdou p°es pysky
stojím s dlouhou kravatou
na bedn¥ od whisky
Stojím s dlouhým obojkem
jak stájovej pin£
tu kravatu co nosím
mi navlík soudce Lynch
Tak kopni do tý bedny
a´ panstvo ne£eká
jsou dlouhý schody do nebe
a ²treka daleká
Do nebeskýho báru
já sucho v krku mám
tak kopni do tý bedny
a´ na cestu se dám
Aº kopne² do tý bedny
jak se to d¥lává
z·stane mi v krku
jen dírka mr¬avá
A jenom dírka mr¬avá
a k smrti jenom krok
má to smutnej konec
a whisky ani lok
Tak kopni do tý bedny
a´ panstvo ne£eká
jsou dlouhý schody do nebe
a ²treka daleká
Do nebeskýho báru
já sucho v krku mám
tak kopni do tý bedny
a´ na cestu se dám
Aº kopne² do tý bedny
jak je to dál?...

✦ Cigára
Visací zámek / Jan Haubert

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live (?, 2.)
Atentát na kulturu (1983, 1988, 10.)
Live (1983, 2.)
ofín (1984, 16.)
Traktor - Live in Olomouc (1984, 9.)
Live (?, 16.)
Live Ostrava (1988, 22.)

Tyhlety cigára kou°il m·j strýc
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ : dokud pak nezem°el na rakovinu
✻✍
plic
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✻ : dokud pak
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✍

nezem°el na cirhozu plic

jestli bylo pravý
nebo jen stromy se hnuly

a je²t¥ kdyº umíral
❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ : tak z plna hrdla ²lukoval
✷ ❀✺ : tak ze v²ech sil ²lukoval
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ :

✷✁✺✎
✁✸✁✹✁✻✁✼✎

Tenhleten alkohol chlastal m·j

✺②
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✼ : dokud pak nezem°el na cirhózu plic
✺✎✻✍
✻ : dokud pak nezem°el na rakovinu plic
✁✷✁✸✁✹✁✼✍✺✎
✺ : Tuhletu ºen²tinu miloval m·j strýc ✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼✎
✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼②
dokud pak nezem°el na sylis

strýc

a je²t¥ kdyº umíral
❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ : do hospody m¥ posílal
✷ : tak pro pivo m¥ posílal
✺ : ji z plna hrdla proklínal

✷ ❀✹ ❀✼ : Tuhletu ºen²tinu miloval m·j
❬ ✁✸✁✺✁✻✎❪
✷ ❀✹ : dokud pak nezem°el na sylis
✼:

✷✍✺✎
✁✸✁✹✁✻✁✼✍✺✎
✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼✎

strýc
✼✍
✷✁✹✍

dokud pak neum°el na sylis

❀✸ : Tuhletu
❬✷✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

ºen²tinu miloval m·j strýc

dokud ºil tak nám o tom
ne°ek v·bec nic
✺ : Tenhleten
❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼✎❪

alkohol chlastal m·j strýc

dokud pak nezem°el na cirhózu plic
❀✸ : Aº teprve kdyº umíral
✹ ❀✼ : A je²t¥ kdyº umíral
❀✸ ❀✹ ❀✼ : ji z plna hrdla proklínal

❬✷✁✺✁✻✎❪ ✹✁✼✍
✁✸✍

✷:

A je²t¥ kdyº umíral
tak z plna hrdla ji proklínal
a je²t¥ kdyº umíral
tak ze v²ech sil ji proklínal

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

✺:

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼✎❪

2x

A je²t¥ kdyº umíral
do hospody m¥ posílal
2x

✻:

Tuhletu ºen²tinu miloval m·j strýc
dokud pak neum°el na sylis
a je²t¥ kdyº umíral
ji z plna hrdla proklínal

✦ ekání

Visací zámek / Visací zámek
Live Ostrava (1991, 9.)

Kdyº zahlíd jsem slunce
ºe nevíme ani

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✎❪

ekáme v zástupu
u klí£ový dírky
ale chodba je malá
kdoví kam vede
B¥ºíme 2x
vymletím korytem
to£íme moºná uº jen
strºeným závitem
2x
2x
Pravdu nehledej ve výkladních sk°íních
pravdu nemají nevinný ani vinný
pravdu nehledej v týhle zkurvený dob¥
pravdu nehledej neº jenom sám v sob¥
Kdyº zahlíd jsem slunce
ºe nevíme ani
jestli bylo pravý
nebo jen stromy se hnuly
ekáme v zástupu
u klí£ový dírky
ale chodba je malá
kdoví kam vede
B¥ºíme 2x
vymletím korytem
to£íme moºná uº jen
strºeným závitem
2x

✦ Dá²a

Visací zámek / Visací zámek
Live (1983, 11.)
✷ ofín (1984, 25.)
✸ Live Ostrava (1988, 23.)
✹ Visací zámek (1990, 13.)
✺ Live Horní Radou¬ (1990, 8.)
✻ Live Ostrava (1991, 14.)
Sedím sedumkrát tejdn¥
v hospod¥ u piva
a naivn¥ doufám
ºe se pánb· nedívá
Ty se baví² jinde
v cizí posteli
n¥kdy m¥ to bolí
a pak uº nebolí
Tak tu te¤ ml£ky sedím
v o£ích s·l
ty si myslí²
ºe jsem v·l
Vy²krtanou sirkou
prosím o milost
kdyº t¥ vidím nahou
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✦ Domovnice

popadá m¥ zlost

Visací zámek / Vladimír ´ástka

Jenom tvoje o£i
na m¥ koukají
ty je cudn¥ klopí²
voni se nedají

✷
✸
✹
✺
✻

Tak tu te¤ ml£ky sedím
v o£ích s·l
ty si myslí²
ºe jsem v·l

Atentát na kulturu (1983, 1988, 5.)
Live (1983, 14.)
ofín (1984, 12.)
Hrubý punkový hláska (1987, 30.)
Live Horní Radou¬ (1990, 5.)
Live Ostrava (1991, 3.)

Domovnice se mnou se zas hádá
divný slova do svý pusy vkládá
v¥£ný spory se mnou ji moc t¥²í
na to ºe jsem dobrák asi h°e²í

Samý mali£kosti
snaºí² se mi dát
a ty velký v¥ci
si mi troufá² upírat

Baba baba 4x
zlá

Dychtiv¥ se bojí²
v²ech svejch ne°estí
ºivot s tebou pro m¥
byl jen ne²t¥stí

✺ : Praví stojíc na d°ev¥ný noze
ºe si ºiju na vysoký noze
jelikoº m¥ uº nem·ºe vystát
mám si za£ít svoje krámy chystat

Tak tu te¤ ml£ky sedím
v o£ích s·l
ty si myslí²
ºe jsem v·l
2x

Baba baba 4x
zlá

✦ Denní reºim

Zase se se mnou domovnice p°e
obli£ejem p°ipomíná vep°e
kv·li m¥ si bába kazí zdraví
viditeln¥ ji to ale baví

Atentát na kulturu (1983, 1988, 27.)

Baba baba 4x
zlá

Visací zámek / Jan Haubert

✷ Live Ostrava (1988, 15.)

Baba baba 4x
zlá

A ty má² tv·j denní reºim
a reºim má tebe denn¥
2x

Te¤ nám vzkvétá nová ²ance
na tuti jsou protuberance
2x

❬✺✘❪

Moje sklepní místn·stka
s tekoucí vodou ze stropu
místo malby plíse¬ má
a hned za zdí hospodu

✦ Dopravní zna£ky

e má² tv·j denní reºim
a reºim má tebe denn¥
2x

✷ : musíme te¤ táhnout na lep²í polí£ko

❬✺✘❪

P°esto si ji znep°átelit nemohu
m·j byt totiº má výhodnou polohu

Stereotyp je obranou
za dve°mi je v¥£no
vypne² mozek
a jasn¥ vidí² skute£nost
2x

na ²achovnici je bílých uº jen mali£ko
n¥kdo s náma táhnul na ²patný polí£ko
: 2x

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✘❪

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : Praví stojíc na d°ev¥ný noze
ºe si ºiju na vysoký noze
jelikoº m¥ uº nem·ºe vystát
mám si za£ít svoje krámy chystat

Kaºdi£kej den n¥co z tebe prchá
proºíváme po°ád stejnou deziluzi
kdyº zav°eme o£i máme £ernou vizi
po°ádek je chaos a sv¥t stojí v krizi

Na ²achovnici je bílých uº jen mali£ko

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✘❪

Visací zámek / Jan Haubert

②
②
✷②

✷
✸
✹
✺

Atentát na kulturu (1983, 1988, 4.)
Live (1983, 13.)
ofín (1984, 10.)
Visací zámek (1990, 4.)
Live Horní Radou¬ (1990, 7.)

✷ ❀✸ ❀✺ : Dopravní zna£ky
na²i v¥rní pomocníci
ukazajou nám
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❬ ✁✹✎❪

✷ ❀✺ : p°i cestách po silnici
✸ : p°i cestách na silnici
❀✹ : Dopravní zna£ky
na ulicích pov¥²ené
ukazajou nám
co m·ºem a co uº zas ne
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Modrobílý ²ipky

✸✍
✷✁✺✍
❬✷✁✸✁✺✎❪

✹ : Jednosm¥rná ulice
❬ ✎❪

copak vy ji nevidíte
jak do ní vjedete
uº se nikdy nevrátíte

❬ ✎❪

: Jednosm¥rná ulice
copak vy ji nevidíte
a jako ovce
do ní klidn¥ vcházíte

vyzna£ujou nám cestu
my po ní jedeme
radostn¥ a bez protest·
Dopravní zna£ky
nep°ipou²tí dvojí výklad
za£ínáme si
pomalu na n¥ zvykat
Barevný tabule
jsou na²ím denním chlebem
a ºivot bez nich
p°estavit si uº ani nedovedem

✷ ❀✸ : Dopravní zna£ky

✹ : Zákazy vjezdu

zákazy
zákazy
zákazy
zákazy
zákazy
zákazy
zákazy

✷ ❀✸ : Modrobílý ²ipky
vyzna£ujou nám cestu
my po ní jedeme
radostn¥ a bez protest·

❬✹✎❪

Live (?, 13.)

✷ Live (?, 1.)
❬ ✁✹✁✺✎❪

: Vy£kával jsem hodinu
ve front¥ na zmrzlinu
tlustá baba m¥ p°edb¥hla
v²echnu zmrzlinu sn¥dla

✷ : ... m¥ p°edb¥hla
❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪

v²echnu zmrzlinu sn¥dla
Ajajaj uº toho mám dost 4x

❬ ✁✷✁✸✁✺✎❪

Kdyº jsem p°i²el z obchodu
upadl jsem ze schod·
tlustej ob£an co vedle stál
záchytku na m¥ zavolal
Ajajaj uº toho mám dost 4x

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

parkování
stání
zastavení
odbo£it
n¥kam uhnout
podívat se
n¥£eho si v²imnout

: Zákazy vjezdu
zákazy parkování
zákazy stání
zákazy zastavení
zákazy odbo£it
zákazy n¥kam uhnout
zákazy podívat se
zákazy n¥£eho si v²imnout

❬ ✁✷✁✸✁✺✎❪

Visací zámek / Visací zámek

❬ ✎❪

zákazy parkování
zákazy stání
zákazy zastavení

✺ : Zákazy vjezdu

❬✷✁✸✁✹✎❪

✦ Dost

na²i v¥rní pomocníci
ukazajou nám
p°i cestách po silnici
: Jednosm¥rná ulice
pro zoufalí olympiky
prázdniny na zemi
kde tají notoriky

: Dopravní zna£ky
na ulicích pov¥²ené
ukazajou nám
co m·ºem a co uº zas ne

Tak jsem se ocit na záchytce
podrobil jsem se prohlídce
ºe jsem byl celej st°ízlivej
pustili m¥ uº den druhej
Ajajaj uº toho mám dost 8x

✦ Fotky a diá£ky

❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪

Visací zámek / Jan Haubert
Atentát na kulturu (1983, 1988, 22.)

✷ Live Ostrava (1988, 5.)
✸ Live Ostrava (1991, 10.)

❬ ✁✹✁✺✎❪

Diá£ky voblizujou st¥nu
odráºej do o£í barevnou ozv¥nu
dokazujou nám co je moºný
vyzvednem si lístky ze záloºny
Kudy vede na²e cesta
a kde jsme se ztratili
kudy vede na²e cesta
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❬✷✎❪

❬ ✎❪

krásnej byl jeden den ze sta

se svým mozkem vyschlým
2x

Fotky mlhavý i jasný
dokazujou ºe jsme byli ²´astný
ºe byl ºivot plnej elegance
a ºe je tu je²t¥ n¥jaká ²ance

Mír a klid s vámi 4x
tak tohle ne

❀✹ : ... (svahil²tina)

Kudy vede na²e cesta
a kde jsme se ztratili
kudy vede na²e cesta
krásnej byl jeden den ze sta
Koukáme kdyº to pro²lo jednou
zkusíme je²t¥ hlavu zvednout
°eknem si ºivot je jen hou²´
otev°em o£i a zmá£knem spou²´
Kudy vede na²e cesta
a kde jsme se ztratili
kudy vede na²e cesta
krásnej byl jeden den ze sta

✦ Fuk

Expoited / Visací zámek
Live (?, 12.)

Doktor na m¥ hrozn¥ k°i£í
ºe velký hluk zdraví ni£í
hr·znej hluch von mi lí£í
a °ve na m¥ silou bý£í
Fuk fuk je mi to fuk...

❬ ✁✷✁✹✎❪ ❬✸✁✻②❪

✷ : Dávám si pozor pozor
dávám si pozor pozor
s nikým se nebavím
dávám si pozor pozor
nechodím do kina
dávám si pozor pozor
ne£tu uº knihy
dávám si pozor pozor
neposlouchám rádio
dávám si pozor pozor
nemám uº námitek
dávám si pozor pozor
na kaºdej p°ípitek
dávám si pozor pozor
jsem kaºdej den jina£í
dávám si pozor pozor
a po°ád to nesta£í

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

✸ ❀✺ ❀✻ : Dávám si pozor pozor
✸ : nikomu nepí²u

Fuk fuk je mi to fuk...

✸ ❀✺ ❀✻ : dávám si pozor pozor
✸ : nikomu nevolám
✺ : nemám uº námitek
✻ : nikoho nezdravím
✸ ❀✺ ❀✻ : dávám si pozor pozor

✻ : nechodím do kina
✺ : a nic nepodepisuju

✸ : neposlouchám rádio
✺ : na kaºdej p°ípitek

Fuk fuk je mi to fuk...

✻ : rad²i nic nepí²u
✸ ❀✺ ❀✻ : dávám si pozor pozor
✺ : jsem kaºdej den jina£í

✦ Haru²´ápápi
Visací zámek / Visací zámek

✷
✸
✹
✺
✻

✸ : ne£tu uº knihy
✺ : dávám si pozor pozor

ofín (1984, 1.)
Live (?, 2.)
Live Rockfest (1987, 1.)
Hrubý punkový hláska (1987, 26.)
Visací zámek (1990, 7.)
Live Ostrava (1991, 15.)

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : Nevím co chci
nevím co si myslím
nevím co d¥lat

a po°ád to nesta£í

✻ : a nic nepodepisuju

❬ ✁✹✎❪

❬✷✁✸✁✺✁✻✎❪

✺ : Dávám si pozor pozor
nikoho nezdravím
dávám si pozor pozor
neposlouchám rádio
dávám si pozor pozor
rad²i nic nepí²u

Pan ?? skoro bre£í
blízko do ucha mi je£í
potom uº p°ede mnou kle£í
nakonec veme do zaje£ích

Doktor na m¥ hrozn¥ k°i£í
ºe velký hluk zdraví ni£í
hr·znej hluch von mi lí£í
a °ve na m¥ silou bý£í

❬ ✁✹✎❪

✸ ❀✻ : Dávám si pozor pozor
nemám uº námitek
dávám si pozor pozor
na kaºdej p°ípitek
dávám si pozor pozor
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❬ ✁✷✁✹✎❪
✺②✻✎
✸✁✺✎
✸②✻✎✻✘
✺✎✻②
✸✁✻✎
✸②✺✎
✺✎✻②
✸✁✻✎
✸②✺✎
✸✎✻②
✺✎✻②
✸✎✻②
✸②✻✎
✸②✺✎✺✘
❬ ✁✹✎❪ ❬✷✁✺②❪

✸ : jsem po°ád jina£í
✻ : jsem kaºdej den jina£í
✸ ❀✻ : dávám si pozor pozor

✻✍
✸✍

Poj¤ si hrát 2x
aspo¬ bude na co vzpomínat

a po°ád to nesta£í

❀✹ : Haru²´ápápi...
✷ ❀✺ ❀✻ : Mír a klid s vámi 8x
✸ : Mír a klid s vámi 4x

❬✷✁✸✁✺✁✻✎❪
❬ ✁✹✎❪ ✸✍
✷✁✺✁✻✍

✦ Hra s dámou

Visací zámek / Visací zámek

Vyjeven¥ sledoval jsem
její tupý tlachy
moºná cht¥la politovat
moºná pohladit
Potom jsem se vzpamatoval
a vyhodil ji taky
nemám na to bu¬ky
jejím nájemníkem být

Piju si rum
a ºeru psy
jsem nejpopulárn¥j²í
z na²í vsi
Mír a klid s vámi 4x

v t¥chhle v¥cech uº
nikdo nic nevymyslí

❬✷✁✺✁✻②❪

Tak poj¤ si hrát
poj¤ si hrát
v t¥chhle v¥cech uº
nikdo nic nevymyslí
Poj¤ si hrát 2x
aspo¬ bude na co vzpomínat

✦ Hroch nám upad

ofín (1984, 13.)
P°i²la celá unud¥ná
s bandou páskú v patách
s nezájmem se pozeptala
co se bude pít
Je²t¥ neº se rozkoukala
jsem ji dovnit° zatáh
a ty její pitome£ky
poslal p°ed d·m hnít
Za£ala se na posteli
vyzývav¥ svlíkat
vrn¥la ºe cht¥la by si
na milence hrát
Láhev s vínem odstr£ila
za£la nahlas vzlykat
²kytat o tom ºe ji nikdo
nechce váºn¥ brát
Tak poj¤ si hrát
poj¤ si hrát
v t¥chhle v¥cech uº
nikdo nic nevymyslí
Poj¤ si hrát 2x
aspo¬ bude na co vzpomínat
S rezepnutou ko²ilí
si p°i²la ke mn¥ sednout
a pak ²eptem nadávala
t¥m co p°i²li s ní
V²ichni co jsem vyhodil
ji m¥li aspo¬ jednou
bývaly dny kdy k nim dom·
táhlo procesí
Tak poj¤ si hrát
poj¤ si hrát

lidová / Visací zámek
Live (1983, 21.)
Hroch nám upad 2x
kdopak nám ho postaví
starej hro²ák není doma
a mladej to neumí
Zavoláme na Vlasti£ku
vona má velký kladivu
dá do hrocha £ty°i rány
a uº je to hotovo
2x

✦ Hrom do police
Visací zámek / Visací zámek
Live (1983, 23.)

✷ ofín (1984, 3.)
✸ Live Ostrava (1991, 19.)
P°i²las mi °íct ºe je to furt stejný
ºe m¥ stále je²t¥ nemá² ráda
p°i²las mi °íct ºe je to furt stejný
ºe m¥ má² jen za kamaráda
Dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál dál od svýho t¥la
dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál neví² co bys cht¥la

✷ : Nikdy s nikým vlastn¥ jsi nespala
proto m·ºe² klidn¥ v hadrech chodit
nikdy s nikým vlastn¥ jsi nespala
myslí² si ºe by ti to mohlo ²kodit
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❬ ✁✸②❪

Dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál dál od svýho t¥la
dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál neví² co bys cht¥la
Kdyº nechce² d¥lat to co vlastn¥ chce²
tak si dál hlídej b¥lost svýho t¥la
kdyº nech£es d¥lat to co vlastn¥ chce²
tak t¥ m·ºu leda kopnout do £ela
Dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál dál od svýho t¥la
dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál neví² co bys cht¥la

❬ ✁✸✘❪

❬ ✁✸②❪

❬ ✁✸✘❪

Kupuje² si jen nápadný ²aty
a s£esává² si vlasy do £ela
kupuje² si jen nápadný ²aty
a hrozn¥ moc t¥ láká nev¥ra

✸✍
✁✷✍

Tak si myslím
ºe je zas £as k°i£et
nev¥°te nikomu
komu je p°es deset
❀✷ : 2x

✸②

Mírnej pokrok v mezích zákona
❀✷ : je jeho novej zákon

Dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál dál od svýho t¥la
dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál neví² co bys cht¥la

✸ : je jejich novej zákon

✸②

✸✍
✁✷✍

a nová vlna je na²e
na²e nová vlna

Kupuje² si jen nápadný ²aty
a s£esává² si vlasy do £ela
kupuje² si jen nápadný ²aty
a hrozn¥ moc t¥ láká nev¥ra

ofín (1984, 15.)

✸ : uº od rána pije

Slavnej vobli£ej se usmívá
z novinovejch fotek
a kdyº se na n¥j podívá²
vidí² jak slávou otek

Kdyº nechce² d¥lat to co vlastn¥ chce²
tak si dál hlídej b¥lost svýho t¥la
kdyº nech£es d¥lat to co vlastn¥ chce²
tak t¥ m·ºu leda kopnout do £ela

✷ Traktor - Live in Olomouc (1984, 10.)
✸ Hrubý punkový hláska (1987, 31.)

Velkej hudební sv¥t
odradil uº moje sympatie
a kaºdej koho potkávám
❀✷ : dnes uº od rána pije

Tak si myslím
ºe je zas £as k°i£et
nev¥°te nikomu
komu je p°es deset
❀✷ : 2x

Dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál dál od svýho t¥la
dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál neví² co bys cht¥la

Visací zámek / Visací zámek

Lidi jsou k sob¥ jako psi
a padá ºlutý jaro
já plivu sem tam na chodník
myslím ºe se n¥co stalo

D¥lá uº sto let muziku
kterou vymysleli jiný
a pak °ekne bylas fajn
p°i lou£ení v p°edsíni

❀✸ : Nikdy s nikým vlastn¥ jsi nespala
proto m·ºe² klidn¥ v hadrech chodit
nikdy s nikým vlastn¥ jsi nespala
myslí² si ºe by ti to mohlo ²kodit

✦ Hudebn¥ zábavný lidi

❬ ✁✷②❪

Velkej muzikant se pousmál
a holky na to letí
známou píse¬ jim zazpíval
a pad jim do ob¥tí

Dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál dál od svýho t¥la
dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál neví² co bys cht¥la

Dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál dál od svýho t¥la
dál dál dál se² mi zbyte£ná
dál dál neví² co bys cht¥la

✸ : Lidi jsou k sob¥ chovaj jako ...

❬✷✘❪

Tak si myslím
ºe je zas £as k°i£et
nev¥°te nikomu
komu je p°es deset
2x

✦ Hymna ²ibeni£ních brat°í
Visací zámek / Christian Morgenstern
Atentát na kulturu (1983, 1988, 29.)
Live (1983, 24.)
ofín (1984, 4.)
Traktor - Live in Olomouc (1984, 1.)
Live (?, 11.)
Hymna ²ibeni£ních brat°í / Podvedení kameloti (1988, 1.)
✼ Live Ostrava (1988, 21.)

✷
✸
✹
✺
✻
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✦ Jak se vám líbí

✽ Live Ostrava (1991, 20.)

Visací zámek / Visací zámek

Ó stra²ný zmatku ºít a pít
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : nás tu te¤ houpá tenká nit

✽ : nás tu te¤ houpá rudá nit
pavouk tká sít¥ za sk°ehotu ºab
do ú£es· uº vítr hráb

✽✍
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✍

To je hymna ²ibeni£ních brat°í 2x
O hr·zo hr·zo hr·zo siná
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : jsi proklet sova p°ipomíná

✽ : sly²í² jak st°íbrok·¬ se vzpíná

✽✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎

svit hv¥zd se láme o m¥síc
s tebou v²ak dosud nesved v·bec nic
To je hymna ²ibeni£ních brat°í 2x

✦ Chorál

✷ : 2x

Visací zámek / k°es´anská

❬ ②❪

Kluci nosej náu²nice
a holky °et¥zy
v pouli£ní politice
punká£i vít¥zí

Live (?, 1.)

✷ Atentát na kulturu (1983, 1988, 38.)
Ktoº jsú boºí bojovníci
a zákona jeho
prosteº od boha pomoci
a dúfajt¥ v n¥ho
ºe kone£n¥ s ním vºdycky zvít¥zíte

P°ibejvá po£et placek
viditeln¥ no²enejch
na vn¥j²í stran¥ klopy
tak by to m¥lo bejt
Nabarvený vlasy
a zlatej ²pendlík v uchu
to nám je²t¥
to nám je²t¥ chybí

Pánb·h vám za ²kody stojí
stokráte víc slibuje
pakli kdo pro¬ ºivot sloºí
v¥£ný ºivot mieti bude
blaze kaºdému kdoº na pravd¥ sejde

❬✷✘❪

Nep°átel se nelekejte
na mnoºství nehle¤te
Pána svého v srdci m¥jte
s ním bojujte
a p°ed nep°áteli neutíkajte

Ten´ pán velí´ se nebáti
záhubci t¥lesných
velí´ i ºivot sloºiti
pro lásku bliºních svých
práce kaºdému kdo na pravd¥ sejde

Kon£í móda dºínoviny
d·stojnejch máni£ek
uºijem si více psiny
i z novejch písni£ek

Nabarvený vlasy
a zlatej ²pendlík v uchu
jak se komu
jak se komu líbí

To je hymna ²ibeni£ních brat°í 2x

✷ : Kon£í koncert skupiny Visací zámek

M¥sto uº je barevn¥j²í
neº kdysi bývalo
snad se vrátí £asy lep²í
a snad na trvalo

Nabarvený vlasy
a zlatej ²pendlík v uchu
to nám je²t¥
to nám je²t¥ chybí

O hr·zo hr·zo hr·zo siná
sly²í² jak st°íbrok·¬ se vzpíná
krkavec zk°ik umár umár
tu ºár tu var tu zmar tu cár

: Kon£í koncert skupiny Visací zámek

Live (?, 2.)

✷ Live (?, 5.)

Nabarvený vlasy
a zlatej ²pendlík v uchu
jak se komu
jak se komu líbí

✷ : 2x

❬ ✘❪

Ob£as i £erokýze
n¥kdo si vyholí
lidi na vokalíze
se spánkem zápolí
V mód¥ je £erná k·ºe
a pásky z pyramid
oble£en takto m·ºe
£lov¥k v²e °e²it líp
Nabarvený vlasy
a zlatej ²pendlík v uchu
to nám je²t¥
to nám je²t¥ chybí
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❬ ②❪

Nabarvený vlasy
a zlatej ²pendlík v uchu
jak se komu
jak se komu líbí

✷ : 2x

✷✍
✍
✷✍
✍
✷②
✷✎
✎
②

: Fal²uju hovory

✷ : Fal²uju pohledy
: a fal²uju názory

❬ ②❪

✷ : a fal²uju ohledy
: fal²uju vzpomínky
a fal²uju stopy

✷ : fal²uju sv¥dectví

✦ Jenom to nejlep²í

a fal²uju lidi

❬ ✎❪

✷ Visací zámek (1990, 5.)

Fal²uju pohledy
a fal²uju ohledy
fal²uju £as
a fal²uju knihy

Jenom to nejlep²í je pro tebe dobrý
jenom to nejlep²í a ºádnej brak
jenom to nejlep²í je pro tebe dobrý
je to tak 6x

: Fal²uju hovory
a fal²uju názory
fal²uju peníze
a fal²uju lidi

Peníze nehrajou v tom podstatnou roli
peníze kaºdej z nás n¥kdy prost¥ má
a pak je utrácej klidn¥ za cokoli
co se ti zrovna dosti dobrý zdá 2x

Jsem podvodníkem v nepravým sv¥t¥ 4x

Uºívej si v²eho
bez pocitu viny
3x
pak poslední peníze
utra´ ze kv¥tiny

✷ : a fal²uju pohledy

Visací zámek / Visací zámek
Live Ostrava (1988, 10.)

: a fal²uju názory

fal²uju sv¥dectví
a fal²uju stopy

: Fal²uju hovory
a fal²uju názory
fal²uju peníze
a fal²uju lidi

❬✷✎❪ ❬✷✘❪

✷ : Fal²uju pohledy
a fal²uju ohledy
fal²uju sv¥dectví
a fal²uju lidi

✦ Jsem podvodník

Jsem podvodníkem v nepravým sv¥t¥ 4x

Visací zámek / Jan Haubert

✦ Kanárek

Atentát na kulturu (1983, 1988, 16.)

✷ Live (1983, 8.)

Visací zámek / Visací zámek

Fal²uju dopisy
a fal²uju podpisy
fal²uju sv¥dectví
a fal²uju stopy
2x

Fal²uju hovory
a fal²uju názory
fal²uju peníze
a fal²uju lidi

✷✍
✍
✷✍
✍

: Fal²uju hovory

✷ : Fal²uju ohledy

Jenom to nejlep²í je pro tebe dobrý
jenom to nejlep²í a ºádnej brak
jenom to nejlep²í je pro tebe dobrý
hlavn¥ se neptej a co pak 2x
co bude pak 2x

✷ : Fal²uju hovory
a fal²uju názory
fal²uju sv¥dectví
a fal²uju lidi

❬✷✎❪ ❬✷✘❪

Live (1983, 26.)

✷ ofín (1984, 14.)
✸ Live Ostrava (1991, 18.)
❬ ②❪

❬ ✘❪

M·j kanárek má obrnu
leºí a ºere semínka
snad se jednou vylé£í
v²ak nad¥je je malinká
Uº se ani nehne nehne 4x
2x
Je mrtvej

Jsem podvodníkem v nepravým sv¥t¥ 4x
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❬ ✎❪

✦ Kapela

pokaºdé jako bych znovu za£ínal

Visací zámek / Visací zámek

✷
✸
✹

Vysvobodí m¥ snad
jen zá°e reektor·
aº za£ne sálem dun¥t muzika
p°i starém dobrém rock'n'rolu
se ozve aplaus publika
2x

Live (?, 5.)
Live (?, 8.)
Live Rockfest (1987, 9.)
Live Ostrava (1991, 5.)

Cht¥l bych mít kapelu
ze samejch panká£·
já bych s tou kapelou
p°ijel k vám p°ed d·m

✦ Komunismus

Tam by ta kapela
z plnejch sil zadula
aby jsi v¥d¥la
ºe uº je sedum

Live Horní Radou¬ (1990, 3.)

Visací zámek / Visací zámek

Nad jedním slovem
jenom ´ukám prstem do £ela
tak jako ´ukaj
kladiva v Berlín¥ do zdi

Jakpak se zachová
správec a správcová
aº jim ta kapela
zahraje tradá

Berán£í idea
od po£átku zvl£ela
komunismus a peklo
ºádnej rozdíl

Nebude jiná£e
dají se do plá£e
vºdy´ i ta správcová
má ráda panká£e 4x

Komunismus komunist·m 2x
kde je ten krásnej Afgánistán

Cht¥l bych mít kapelu
ze samejch panká£·
já bych s tou kapelou
p°ijel k vám p°ed d·m

Na ruské sibi°i
je rudá krví rosou
v Polsku jsou obchody
prázdný uº dvacet let

Tam by ta kapela
z plnejch sil zadula
aby jsi v¥d¥la
ºe uº je sedum

V Rumunsku hrobníci
se opíjeli z hnusu
po kaºdym jejich dou²ku
ot°ásl se sv¥t

Jakpak se zachová
správec a správcová
aº jim ta kapela
zahraje tradá

Komunismus komunist·m 2x
gumovej ráj na zemi

Nebude jiná£e
dají se do plá£e
vºdy´ i ta správcová
❀✷ ❀✹ : bejvala panká£ 4x
✸ : bejvala ?? 4x

✦ Katapult

Katapult / Katapult

Nad jedním slovem
jenom ´ukám prstem do £ela
tak jako ´ukaj kladiva
v Berlín¥ do zdi
✸✎
✁✷✁✹✎

Berán£í idea
od po£átku zvl£ela
komunismus a peklo
ºádnej rozdíl
Komunismus komunist·m 2x
jak tomu moh n¥kdo v¥°it

✦ Krkavec roll

ofín (1984, 34.)
Uº ani nevim uº kolikáty ²aty
na ºidli kostým a ladím kytaru
jevi²t¥ zatím tone je²t¥ v tm¥
do které svítí rudé o£i mar²ál·
Sedím a mám ten divnej pocit
kdo nehrál ten ho nikdy nepoznal
mám sucho v krku ruce se za£ínají potit

Visací zámek / Christian Morgenstern

✷

Atentát na kulturu (1983, 1988, 20.)
Live Ostrava (1988, 2.)

Krkavec roll
umár umár
kdo mu co dal
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zdar zdar zmar zmar

anebo do trezoru
dle va²eho názoru

Musel si brát
co nechal kat

Mravenec vºdycky opilý
vytáhne na vás papíry
spo£te vám datum úmrtí
po£tem nehod vás rozdrtí

Zdar zdar zmar zmar umár 4x
Zrak paní mlh
umár umár
nevidí zvlh
zdar zdar zmar zmar

ádá o m¥sí£ní splátky
po smrti vám je dá zpátky
ztratí ??
zaplatí vám jak se slu²í

Ber °íká hle
není to zlé

Lidi v tíºi nan£ní
jsou potom velmi legra£ní
nemají t¥la ani h°íchy
a mravenec se válí smíchy

Zdar zdar zmar zmar umár 4x
Le£ len co skok
umár umár
ub¥hl rok
zdar zdar zmar zmar

Kdyº k vám p°ijde mravenec
skládejte se na v¥nec
anebo do trezoru
dle va²eho názoru

V krvi tu spal
krkavec roll

Mravenec vºdycky opilý
vytáhne na vás papíry
spo£te vám datum úmrtí
po£tem nehod vás rozdrtí

Zdar zdar zmar zmar umár 4x

✦ Mahulena

ádá o m¥sí£ní splátky
po smrti vám je dá zpátky
stokorunový náplasti
vám brzo kapsu namastí

Visací zámek / Visací zámek

✷
✸
✹
✺
✻

Live (1983, 3.)
Live (1983, 22.)
ofín (1984, 2.)
Live Rockfest (1987, 2.)
Live Horní Radou¬ (1990, 6.)
Live Ostrava (1991, 2.)

Lidi v tíºi nan£ní
jsou potom velmi legra£ní
nemají t¥la ani h°íchy
a mravenec se válí smíchy

✦ Maluje sele

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Mahuleno 2x
ty má² doma nahuleno
dokonce i na dvorku
cítím páchnout machorku

❬ ✎❪

Na dámu se nehodí
zamo°it p¥t poschodí
2x

❬ ✎❪

Jen se zeptej Radúze
aº se vrátí ze sch·ze
Mahuleno 2x
von t¥ vohne p°es koleno

❬ ✎❪

Na dámu se nehodí
zamo°it p¥t poschodí
2x

❬ ✎❪

Maluje sele
❀✷ : maluje vesele
✸ ❀✹ : tvá°í se kysele
malují v²ichni
jeho p°átelé

Hody hody doprovody
necho¤ chlap£e do hospody
v hospod¥ se pivo to£í
podemele tvoje vo£i
2x

❬ ✎❪

A hele hele hele
namalovali sele
2x

: Kdyº k vám p°ijde mravenec
skládejte si na v¥nec

Visací zámek / Visací zámek

✷
✸
✹

Live (1983, 19.)
ofín (1984, 6.)
Live (?, 7.)
Hrubý punkový hláska (1987, 27.)

Kamarádi
na mou £est
jeden strká
druhý trká
❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

A voba °ádí
vo sto ²est
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✸✁✹✎
✁✷✎

2x

2x

Maluje sele
maluje vesele
malují v²ichni
jeho p°átelé

Rad²i uº bych leºel na h°bitov¥
v n¥kterým z dalekejch kraj·
lidi kolem pijou opravdov¥
já si te¤ jen hraju

A hele hele hele
namalovali sele
a hele hele hele
namalovali zase jenom sele

Je²t¥ po°ád jsem nepozbyl
ºivota a jeho dar·
n¥kdo mi místo uvolnil
na ºidli v pivním baru

Kamarádi
na mou £est
jeden strká
druhý trká

M·j ºivot jsou básn¥
tv·j ºivot jsou orgasmy
2x

A voba °ádí
❀✷ : vo sto ²est
✸ ❀✹ : vo sto ²est...
❀✷ : 2x

✦

Mongoloid

Visací zámek / Visací zámek
ofín (1984, 24.)

Asteroid planetoid elipsoid
Pink Floyd Detroit mongoloid
Jak v Mongolsku poznaj
mongoloidní dít¥
to je ta votázka
která souºí m¥ t¥
Asteroid planetoid elipsoid
Pink oyd Detroit mongoloid
To je ta votázka
která m¥ trápí
jak v Mongolsku poznaj
mongoloidní d¥ti

✦

M·j ºivot jsou básn¥

✸✁✹✍
✁✷✍
✸✁✹②

M·j ºivot jsou básn¥
m·j ºivot je lep²í
tv·j ºivot jsou orgasmy
snaºím se ti nezávid¥t

✦

Na nám¥stí Karlov¥
dostal jsem tam ²utrem po hlav¥
¬ákej výtrºník si vzal do hlavy
ºe m¥ trefí ²utrem do hlavy
Tu má²
jau tu má²
jau jau tu má²
jau jau jau tu má²
jau
Vod tý doby to mám ¬áký zmatený
necho¤ parkem v podve£erní hodiny
Tu má²
jau tu má²
jau jau tu má²
jau jau jau tu má²
jau

✦

Visací zámek / Visací zámek
Live Ostrava (1991, 4.)

Je²t¥ po°ád jsem nepozbyl
ºivota a jeho dar·
n¥kdo mi místo uvolnil
na ºidli v pivním baru
Abych byl svým názor·m
a tob¥ milá£ku v¥rný
objednal jsem si velkej rum
a dv¥ piva £erný
M·j ºivot jsou básn¥
tv·j ºivot jsou orgasmy

Na nám¥stí Karlov¥

Visací zámek / Visací zámek
ofín (1984, 21.)
✷ Traktor - Live in Olomouc (1984, 6.)
✸ Live (?, 12.)

Nálada ze 4. kruhu

Visací zámek / Christian Morgenstern
Atentát na kulturu (1983, 1988, 32.)
✷ Live Ostrava (1988, 12.)
Dv¥ ruce bíle bílé tak
jak rubá² sn¥hobílý
ve £tvrtém kruhu sepjaly se v znak
zatímco d°ív se naopak
V dvou r·zných kapsách kryly 5x
Tetelily se v²elijak
snad se i vystra²ily
cítily cizí t¥ºký mrak
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proto se tak jako pevný hák

✷:

návzájem zaklínily

: Návzájem se zaklínily 5x

✷:

To je nálada ze £tvrtého kruhu 4x

②
❬✷✎❪
❬ ✎❪

Magi£ krásn¥ °ve
a soused na m¥ °ve
ale já ho nechápu
pro£ tak stra²n¥ °ve
Tak cht¥l bych mít sousedy punkový
co znaj ten neum¥tel kovový

✦ Návraty

2x
Walkman krásn¥ °ve
a holka na m¥ °ve

Visací zámek / Jan Haubert

✷

ale já ji nechápu
pro£ tak stra²n¥ °ve

Atentát na kulturu (1983, 1988, 14.)
Live (1983, 5.)

: Tak cht¥l bych mít d¥v£e punkový
co zná ten neum¥tel kovový

Z hospody do práce a dom· dom·

2x

z hospody do práce a dom· spát
ulice a ploty dom· dom·

Neum¥tel kovový...

necht¥jí mi v tom pomáhat

❬✷②❪

✦ Noviny

Hv¥zdi£ky a bledej m¥síc m¥síc
putují tady se mnou tmou
nemusím myslet na nic na nic

Visací zámek / Jan Haubert

m·ºu jen s nima odeplout
Z hospody do práce a dom· dom·

✷
✸

z hospody do práce a dom· spát
ulice a ploty dom· dom·

Atentát na kulturu (1983, 1988, 35.)
Live Ostrava (1988, 16.)
Punk's not dead (1990, 3.)

necht¥j mi v tom v·bec pomáhat
Kaºdej pátej ameri£an

✦ Ned¥le

sedí ve v¥zení
lidi bojej se vycházet
p¥²ky po setm¥ní
samá vraºda samá krádeº

Visací zámek / Jan Haubert

zfanatizovaná mládeº

✷
✸

Atentát na kulturu (1983, 1988, 30.)

Italský vina°i

Live Rockfest (1987, 4.)

sprost¥ dávaj metyl

Live Ostrava (1988, 17.)

do vína který jsem
na²t¥stí nikdy nepil

Prohý°íme tolik £asu
ºe na ºivot nezbývá

❀✸ : kdyº se ráno probudíme
✷ : ráno kdyº se probudíme

v hlav¥ bijou kladiva
T¥ºký bude usmí°ení
ze v£erej²í pam¥tí
vytá£ky jsou znemoºn¥ný
snad jim n¥kdo naletí
2x
P¥kný ºivot je v²ak moºný
proºít klidnou ned¥li

✷✍
✁✸✍

ti co vypijou cokoli
dnes chodí o bílý holi
Plastická náloº
zabila malou holku
hlásí se k tomu
p¥t extrémistických spolk·
kaºdej se tím vytahuje
koho je²t¥ vodkrágluje
Doufám ºe rozumíte
i kdyº nev¥°íte
2x

no to m·ºem klidn¥ z·stat
?? posteli

✦ Neum¥tel kovový

: Holky v patnácti
neposkvrn¥nost jim p°íjde
jenom k zlosti
sexuální revoluce
se zvrhlostí ruku v ruce

Visací zámek / Visací zámek
Informa£ní systémy

✷

❬✷✁✸②❪

uº maj svý zku²enosti

ofín (1984, 32.)

uº b¥haj skv¥le

Traktor - Live in Olomouc (1984, 12.)

kdo chce m·ºe vid¥t ti
aº do postele
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❬✷✁✸②❪

£ervená kontrolka svítí
na mocenský zneuºití
Aplikace psychofarmak
siln¥ stoupá
marn¥ si nad tím
úvodník novin zoufá
na polích roste mariána
abstinent je bílá vrána

❬✷✁✸②❪

Doufám ºe rozumíte
i kdyº nev¥°íte
2x

❬✷✁✸②❪

❀✷ : Stopa°ky se doºívaj

✷ ❀✸ : Informa£ní systémy

❬✸②❪

nízkýho v¥ku
°idi£i se hrub¥
doºadujou vd¥ku
svezení bez znásiln¥ní
to uº dneska skoro není

❬ ✎❪ ❬✷✘❪

siln¥ stoupá
marn¥ si nad tím
úvodník novin zoufá
na polích roste mariána
abstinent je bílá vrána

✷ : Znovu do²lo k úniku
✸ : Kaºdejch p¥t minut
✷ : toxických látek
✸ : umírá hlady dít¥

❬ ✎❪ ✸✎
✷✎
✸✎
✷✎

✷ : vznikla panika
✸ : nech se vykle²tit

✸✎

✷ : minist°i si m¥n¥j k°esla
✸ : sexuální revoluce
✷ : pravice je zas u vesla

✸✎

✷ : ve vlád¥ nastal zmatek
✸ : a je²te odm¥ní t¥

✸ : se zvrhlostí ruku v ruce
✷ ❀✸ : Doufám ºe rozumíte

✷✎
✸✎
✷✎
✷✎
✸✎
✷✎
❬ ✎❪

i kdyº nev¥°íte
2x

❬ ✎❪

uº b¥haj skv¥le
kdo chce m·ºe vid¥t ti
aº do postele
£ervená kontrolka svítí
na mocenský zneuºití

✷ : Aplikace psychofarmak

❬ ✎❪ ❬✸✘❪

siln¥ stoupá
marn¥ si nad tím
úvodník novin zoufá
na polích roste mariána
abstinent je bílá vrána

: Znovu do²lo k úniku
toxických látek
vznikla panika
ve vlád¥ nastal zmatek
minist°i si m¥n¥j k°esla
pravice je zas u vesla

V u£¬ovských st°ediscích
²ikanujou chlapce
star²í d¥lá mlad²ímu
co se mu zachce
p°ená²í se to do armády
nabývá to v¥t²í grády
✸ : Aplikace psychofarmak

vznikla panika
ve vlád¥ nastal zmatek
minist°i si m¥n¥j k°esla
pravice je zas u vesla

❬✷✁✸✎❪

❀✷ : Doufám ºe rozumíte
i kdyº nev¥°íte
2x

❬✸②❪

Kaºdejch p¥t minut
umírá hlady dít¥
nech se vykle²tit
a je²te odm¥ní t¥
dochází zdroje energie
dvanáctá hodina bije

❬✸②❪

Zem¥ m¥ní se
ve velkou popelnici
atomový zbran¥
lítaj na druºici
d¥ti bývaj nezvedený
rodi£e jsou rozvedený

❬✸②❪

Moderní um¥ní
ocitá se v krizi
tradi£ní hodnoty
p°ed o£ima mizí
rostou p°ípady provokace
zost°uje se situace
✸ : Doufám ºe rozumíte

❬ ✁✷✎❪

i kdyº nev¥°íte
6x

✷ : Holky v patnácti

❬ ✁✸✎❪

✸ : Znovu do²lo k úniku

❬ ✁✷✎❪

uº maj svý zku²enosti
neposkvrn¥nost jim p°íjde
jenom k zlosti
sexuální revoluce
se zvrhlostí ruku v ruce

❀✷ : Doufám ºe rozumíte
i kdyº nev¥°íte
6x

toxických látek
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❬✸✎❪

✦ Noviny

Visací zámek / Visací zámek
Live (?, 14.)

Kde jsou moje noviny
vítr mi je vzal
a jsou celé po²lapané
n¥kdo mi je po²lapal
2x
Váºn¥ nevím kdo to byl
kdo je takhle poni£il
2x
Kde jsou moje noviny
vítr mi je vzal
lehce nabyl lehce pozbyl
peníze jsem za n¥ dal
2x
Váºn¥ nevím kde je mám
v²ak se po nich podívám
4x

✦ OPBH

Visací zámek / Jan Haubert

✷

Atentát na kulturu (1983, 1988, 34.)
Live Ostrava (1988, 20.)

OPBH netu²í ºe
bydlím v jeho byt¥
aº to jednou zjistí
no tak odst¥huju se hbyt¥
Ha OPBH 2x
Vyklizenejch kvartýr· t¥ch
je po Praze dosti
z bydlením si ned¥lávám
veliký starosti
Ha OPBH 2x
ádnej nájem neplatím
a v kartotéce nejsem
jen to v¥£ný st¥hování
je mi krutým trestem
Aha zlatá Praha 4x

✦ Otc·v v·z

Visací zámek / Visací zámek

✷

ofín (1984, 9.)
Traktor - Live in Olomouc (1984, 8.)

Jedu fotrovým fárem
doprava zahejbám

potom jedu po°ád rovn¥
chodc·m se nevyhejbám
Zapínám st¥ra£e
to na n¥ sta£í
p°edním sklem cizí t¥la
dovnit° se mi tla£í

✦dívkuPíse¬

na oi ²ibeni£níkovu

Visací zámek / Christian Morgenstern
Live (?, 3.)

oe jí² kat·v chléb
poj¤ polib mou dutou leb
z hlavy mi £as
ukradl vlas
ty v²ak spanilý jsi zjev 2x
oe jí² kat·v chléb
poj¤ pohle¤ v mou dutou leb
mé o£i ºal
orel z nich ºral
ty v²ak jsi spanilý zjev 2x
oe jí² kat·v chléb
poj¤ polib mou dutou leb
má ústa fuj
£ernavá sluj
ty v²ak spanilý jsi zjev 3x

✦ Podvedení kameloti

Visací zámek / Jan Haubert

Atentát na kulturu (1983, 1988, 23.)
Live Rockfest (1987, 6.)
Hymna ²ibeni£ních brat°í / Podvedení kameloti (1988, 2.)
✹ Live Ostrava (1991, 21.)
✷
✸

Je to tak dob°e
je to tak ²patn¥
je to tak akorát
Je to tak lep²í
je to tak hor²í
na jednou na dvakrát
Podvedení kameloti...
❀✸ : Bude to smutný
✹ : Bylo to smutný
❀✸ : bude to veselý

bude to n¥jaký
✹ : bylo to veselý
bylo to n¥jaký

❀✸ : Bude to levý
bude to pravý
bude to dvojaký
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❬✷②❪ ❬✷✎❪ ✹✍
✁✸✍
✹②
✹✎
✁✸✎
✁✸②
❬✷✁✹✎❪

✹ : Bylo to levý
✷ : Bylo to dobrý
✹ : bylo to pravý

✷ : bylo to ²patný

✹✍
✹②
✹✎

✷ : Bylo to hor²í

❬ ✁✸✁✹②❪

✷✎

bylo to lep²í
bylo to o vlas
Podvedení kameloti...

❀✸ ❀✹ : Bylo to hezký
✷ : Bylo to smutný

✷✎
✁✸✁✹✎

✷ : bylo to o vlas

✷✍
✁✸✁✹✍

❀✹ : Bylo to smutný
✸ : Bylo to nutný
❀✸ : bylo to zbyte£ný
✹ : bylo to n¥jaký

✷②✸✍
✁✹✍✷②
✷✎✹✍
✁✸✍✷✎

bylo to vo²klivý
❀✸ ❀✹ : bylo to pro nás

✷ : Bylo to hezký
bylo to hor²í

❀✸ ❀✹ : bylo to o vlas
✷ : bylo to pro nás
Podvedení kameloti...

✦ Pochod cínových vojá£k·

Katapult / Katapult

✷✍

bylo to pro nás

✹ : bylo to dvojaký

✦ Polno£ná Pretekarská dráha

❬ ✁✸✎❪ ✷②

✁✸✁✹✎
✁✸✁✹②
✷✍
✁✸✁✹✍

ofín (1984, 33.)
Vy²li na n¥skolko pív
bolo jich viac
pak jeden dostal nápad
autom sa sviaz´
?? bol klju£
studený drut
tak na to dupni bratko
po¤ ako pjé²
Polno£ná Pre´ekárska dráha
kvílenie rýchlych kol jest
polno£ná pre´ekárska dráha
tak vodí alkohol yes
Záta£ka strom
kde sa tu vzal
snad toto nieje koniec
chce² predsa ºi´
Náraz a krik
brzdy a ²mýk
a pak len dlhé ticho
a pak uº ni£
Polno£ná pre´ekárska dráha
kvílenie rýchlych kol jest
polno£ná pre´ekárska dráha
tak vodí alkohol yes

✦ Povolávák

Visací zámek / Ji°í á£ek
Atentát na kulturu (1983, 1988, 33.)
✷ Live Ostrava (1988, 13.)
Vojáci jsou správná chasa
dob°e v¥dí co je basa
£elem vzad a vpravo v bok
Vojáci jsou ho²i skv¥lý
generál jim dob°e velí
2x
Moje mladá generála
levá pravá a tak dále
...
Generále bude válka
protoºe vám generálka
2x
nasadila parohy...

Visací zámek / Visací zámek

✷
✸
✹
✺

Live (?, 14.)
Live Ostrava (1988, 8.)
Visací zámek (1990, 12.)
Live Horní Radou¬ (1990, 10.)
Live Ostrava (1991, 13.)

Haló haló co se stalo
co se mi dnes p°ihodilo
nechci v¥°it svýmu zraku
p°i²el dopis od voják·
Nemá² ²anci ani za mák
kdyº ti p°íjde povolávák
2x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Uº je marná simulace

❬ ✎❪

nemoºná je emigrace
tady uº kon£í legrace
nezbývá neº rezignace
: Uº je marná simulace
nezda°í se emigrace
nastanou mi podlý £asy
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❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪

✦ Pr·jem

nebudu moct barvit vlasy

Visací zámek / Jan Haubert

Nemá² ²anci ani za mák
kdyº ti p°íjde povolávák
2x
Nemám ²anci nemám nárok
p°íjdu dom· nejd°ív za rok
vojna z chlapc· d¥lá muºe
: tím ºe du²i stáhne z k·ºe
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : tím ºe du²i svlíkne z k·ºe
Nemá² ²anci ani za mák
kdyº ti p°íjde povolávák
2x

✦ Problém

Atentát na kulturu (1983, 1988, 11.)

✷ Live (1983, 3.)

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍

Byli jsme v£era na ve£e°i
mám dojem
ºe mám pr·jem...
Mám zlý tu²ení
ºe na m¥ jde nucení...
Mám dojem
ºe mám pr·jem...

✦ Pr·²vih

Sex Pistols / Jan Haubert

Visací zámek / Visací zámek

Atentát na kulturu (1983, 1988, 28.)
✷ Live Ostrava (1991, 22.)
Sv¥tlo 2x
a £erno£erná noc
vládce 2x
vládce prosící o pomoc
láska 2x
a £istá nenávist
kniha 2x
a nepopsanej bílej list
Kdo je zlý
a kdo je dobrý
2x
Problém
v¥£nej problém
2x
Pravda 2x
a schvalovaná leº
obr 2x
a malinkatá ve²
hrozba 2x
a hrubý rozkazy
nitky 2x
a tlustý konopný provazy
Kdo je zlý
a kdo je dobrý
2x
Problém
v¥£nej problém
2x
To je v¥£n¥ stejnej problém...

ofín (1984, 19.)
Jsem dít¥ z rozvrácený rodiny
má holka je ze spole£enský spodiny
a zejtra budu mít narozeniny 2x
Jó to je pr·²vih 4x
Nevyznám se
ve spole£enskejch manýrech
a nevím jakej zvolit druh lakýrek
jist¥ se vopiju budu se plazit po £ty°ech
a voºeru se budu se plazit po £ty°ech
Jó to je pr·²vih 4x
Jsem dít¥ z rozvrácený rodiny
A zoufale hledím na hodiny
uº se blíºí za£átek hostiny 2x
Jó to je pr·²vih...

✦ P°íleºitost

Visací zámek / Visací zámek
Live Ostrava (1988, 9.)

Nic nám tak nesvazuje nohy
jako provazy
nic nám tak nepolete hlavu
jako dotazy
Nikdy není v²echno jasný
vºdycky je n¥kde úlivka
nikdy není v²echno jasný
s hloupostí nejdál dojde²
Nic nám tak nezastírá mozek
jako nad¥je
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✦ Punk is punk

p°íleºitost z nás ned¥lá sv¥tce
ale zlod¥je
Nikdy není v²echno jasný
vºdycky je n¥kde úlivka
nikdy není v²echno jasný
s hloupostí nejdál dojde²
2x

✦ Psychedelic punk

Visací zámek / Visací zámek
Live (1983, 18.)

Jsem úpln¥ bez nápadu
jsem úpln¥ bezmocnej
jsem úpln¥ bez nápadu
jsem zoufalej ponocnej
Lampy vrhaj svoje sv¥tlo
na ulice bez lidí
ºe te¤ jdu na rande s tebou
nikdo z lidí nevidí
Vá²niv¥ t¥ v klidu ??
nejsem panák um¥lej
okna p°ede mnou zavíraj
to mi holka ned¥lej
?? na tvým krku
ve mn¥ ráno z·stanou
tak uº za£ni rozestýlat
o p·lnoci budu s tebou

✦ P·lno£ní my²

Visací zámek / Christian Morgenstern

✷
✸
✹

Live (1983, 10.)
ofín (1984, 7.)
Hrubý punkový hláska (1987, 28.)
Live Ostrava (1991, 7.)

Kdyº k p·lnoci d·m nebes jest
bez m¥síce i beze hv¥zd
dvanáctkrát pádí jím v svou skrý²
p·lno£ní my² 2x
Píská si malou tlami£kou
ve snách pekelný herky °vou
sv·j úkol plní v²ak tím spí²
p·lno£ní my² 2x
Její pán velký bílý duch
práv¥ té noci zm¥nil vzduch
je mu hej d·m st°eºí jak ví²
p·lno£ní my² 2x

Opus / Visací zámek

✷

Live (?, 9.)
Hrubý punkový hláska (1987, 25.)

: Punk is punk...
punk is life

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Holky dejte nám
na na na...
life is dead
holky dejte nám...
eru Opus...

✦ Punká£i

Visací zámek / Visací zámek
Live (?, 11.)

T¥lo mi bolí v hlav¥ mi hu£í
ta disko hudba nervi mi zni£í
copak vy lidi to nevidíte
ºe se tou hudbou sami zni£íte
D¥ti d¥ti punká£i
to jsou kluci fe²áci
2x
??
D¥ti d¥ti punká£i
to jsou kluci fe²áci
2x
T¥lo mi bolí v hlav¥ mi hu£í
ta disko hudba nervi mi zni£í
copak vy lidi to nevidíte
ºe se tou hudbou sami zni£íte
D¥ti d¥ti punká£i
to jsou kluci fe²áci
4x

✦ Sektorový knihovni£ky
Visací zámek / Visací zámek
Live (1983, 2.)
Cht¥l bys odjet n¥kam daleko k mo°i
a poznat celej sv¥t
malej detail ale tvý p°edstavy bo°í
a vrhá t¥ zp¥t
Není to zrovna levnej ²páz
vyjet s edokem
stejnou nan£ní ze¤
ti staví i rma CKM
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Sektorový knihovni£ky
ukrývají vkladní kníºky
drobný penízky se dávaj
do prase£í pokladni£ky
2x
Drazí rodi£e ti uº léta st°ádaj
m¥sí£níma splátkama
a jasn¥ ti najevo dávaj
co bude s t¥ma prachama

vºdy´ je v²echno stejný
jako bylo loni
Vºdy´ je v²echno stejný
jako bylo loni
tak za £ím ty lidi
za £ím se po°ád honí
Zbyte£nej sp¥ch 3x
doba se loudá

Budou leºet n¥kde ve státní bance
dokud se neoºení²
a pak teprve ne²´astnej chlap£e
nábytek si koupit smí²

A ani já nevim
za £im se po°ád ºenu
vºdy´ moje první pivo
má je²t¥ po°ád p¥nu

Sektorový knihovni£ky
ukrývají vkladní kníºky
drobný penízky se dávaj
do prase£í pokladni£ky
2x

Moje první pivo
má je²t¥ po°ád p¥nu
tak mi teda °ekni
za £im se po°ád ºenu

Takºe tvoje prachy n¥kde ti leºí
a ty k nim nem·ºe²
£as utíká roky ti b¥ºí
a ty se hrozn¥ ²tve²
Oºení² se bude² muset
a to je konec sn·
na novym nábytku si doma bude² sed¥t
s maskou ubitejch hrdin·
Sektorový knihovni£ky
ukrývají vkladní kníºky
drobný penízky se dávaj
do prase£í pokladni£ky
2x

✦ Slivovice

Visací zámek / Visací zámek
Live (1983, 25.)

✷ ofín (1984, 5.)

Nalej více slivovice
a´ je °ádná motolice
To sou v¥ci
po dvou deci
3x
2x

✦ Sp¥ch
Visací zámek / Jan Haubert

Zbyte£nej sp¥ch 3x
doba se loudá
2x

✦ Stánek

Visací zámek / Jan Haubert
Atentát na kulturu (1983, 1988, 3.)

✷ Atentát na kulturu (1983, 1988, 37.)
✸ Live (1983, 12.)
✹ ofín (1984, 22.)
✺ Traktor - Live in Olomouc (1984, 4.)
✻ Live (?, 15.)
✼ Live Ostrava (1988, 6.)
✽ Visací zámek (1990, 1.)
✾ Live Horní Radou¬ (1990, 2.)
✶ Live Ostrava (1991, 24.)
Na strahovským kopci
chybí vý£ep piva
jenom jedna moºnost
notorik·m zbývá
Stánek 2x
u Johna de Billa
2x
John de Bill tam sedí
na svý pivní base
normálnímu £lov¥ku
st¥ºí podobá se
John má kamarád·
vºdycky plnej stánek
pijou jeho pivo
ºerou jeho párek

✷ Live Ostrava (1988, 4.)

Stánek 2x
u Johna de Billa
2x

Za £ímpak ty lidi
za £ím se po°ád honí

jeho blbý kecy

Atentát na kulturu (1983, 1988, 31.)

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀ ✶ : Musí² si poslechnout
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❬✾✎❪

✦ Strategický ústup

napít piva chce²-li
se nakonec p°eci

❬✾✎❪

Stánek 2x
u Johna de Billa
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : 2x

✶✍
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✍

✶ : 2x x
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀ ✶ : stánek

✾ : ...

Visací zámek / Visací zámek

❬✾✎❪

Je to ale furt lep²í
neº kdyby tam nebyl
tenhle sv¥tec piva
ukrutnej John de Bill

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁ ✶✎❪

✦ Strach

✷
✸
✹
✺
✻

Live (?, 13.)
Live Rockfest (1987, 7.)
Live Ostrava (1988, 7.)
Visací zámek (1990, 11.)
Live Horní Radou¬ (1990, 9.)
Live Ostrava (1991, 12.)

Dopil jsem láhev
a hodil ji za sebe
zezadu m¥ bodly st°epy skla
Kdo m¥l k°ídla
ten odlítnul do nebe
obloha smíchem vyprskla

✷ Visací zámek (1990, 6.)

Vyklízíme pozice
uº máme ruku na klice
naposled se ohlídnem
neº propadnem panice
2x

Pozd¥ se staráte
to co nám dávate
není to co chceme

Posbíral jsem st°epy
a slepil je zpátky
do o£í m¥ bodlo prázdno v nich

Visací zámek / Visací zámek
Live Ostrava (1988, 11.)

Blb¥ jsme vyrostli
blb¥ se narodili
: a dobrý uº nebudeme

✷ : a nejspí² blb¥ um°eme

✷✎
✎

Pozd¥ se staráte
to co nám dávate
není to co chceme

✦ Strome£ek

Visací zámek / Michal Pixa

Mládí jsem proºili
v ºelezný ko²ili
a dobrý uº nebudeme
Vá² strach 3x
je úpln¥ oprávn¥nej
2x
: Aº v²echno bude správný 2x
: v²echno bude bezvadný

✷ : v²echno bude správný

aº v²echno bude bezvadný
tak z·stanem prázdný
úpln¥ prázdný
zoufale bezradný
Vá² strach 3x
je úpln¥ oprávn¥nej
vá² strach 3x
jenomºe vºdy´ my se bojíme taky

✷✁✸✎
✁✹✁✺✁✻✎

✷ ❀✸ : z nebe se stále sypal smích

Vyklízíme pozice
uº máme ruku na klice
naposled se ohlídnem
neº propadnem panice
4x

Vá² strach 3x
je úpln¥ oprávn¥nej
2x

✷ : Aº v²echno bude správný

Jistota zmizela
zadními vrátky
❀✹ ❀✺ ❀✻ : z oblohy stále pr²el smích

✷✍
✍
✷✎
✎
②

✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽

Atentát na kulturu (1983, 1988, 6.)
Live (1983, 16.)
ofín (1984, 28.)
Traktor - Live in Olomouc (1984, 5.)
Live (?, 6.)
Hrubý punkový hláska (1987, 32.)
Visací zámek (1990, 9.)
Live Ostrava (1991, 17.)

Jeºí²i Kriste
co se to d¥je
2x
Ho°í 3x
zapálil jsem váno£ní strome£ek
ho°í 3x
to jsem ale p¥knej blbe£ek

✼ : 2x

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✽ : Jeºí²i Kriste

co se to d¥je

809

✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽②
❬✼②❪

P°i²la do hospody
: a vypila vosum piv

2x
Ho°í 3x
zapálil jsem strome£ek
ho°í 3x
to jsem ale p¥knej blbe£ek
A m·j táta ten mi dá

✼ : A m·j táta

ten mi dá
aº se to dozví
2x
e ohe¬ vzal nábytek
i s televizí
2x

✦ patné náboºenství
Visací zámek / Visací zámek
Live Ostrava (1991, 23.)

❬✼②❪

✼✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽②

✷ : a vypila sedum piv

pak se na m¥ usmála
ºe prej se hned cítí líp
Vobjednala rumy
na ty nový známosti
vobjala m¥ kolem ramen
ºe m¥ dneska pohostí
Tak takhle teda ne
takhle se to nedá
po hospodách se ti
holka t¥ºko hledá
Tahle je vo²klivá
ta zas prsa nemá
tahle je sice hezká
jenºe nikomu nedá
M¥la modrý vlasy
a zelený vobo£í
se zájmem se ptala
do kolika se tu to£í

Sedím u telefonu te¤ uº kaºdej den
moºná £ekám ºe mi zavolá²
zatím to vypadá jen jako zlej sen
no váºn¥ holka co z toho má²

Pozvala m¥ dom·
na svojí sbírku motýl·
kdyº jsem s díky odmítnul
ude°ila m¥ do týlu

ivot s tebou
jsou jen samý komplikace
copak neví² co se m·ºe stát
rozejdem se a ztratíme ²anci
kterou jsme m¥li jen jedenkrát

Tak takhle teda ne
takhle se to nedá
po hospodách se ti
holka t¥ºko hledá

Já vím co jsi ty se tvá°í² ºe ne
?? ²pína v sob¥ hledat
dávej bacha nebo to p°eºene²
pak uº se to vrátit nedá
ivot s tebou
jsou jen samý komplikace
doma neví² co se m·ºe stát
rozejdem se a ztratíme ²anci
kterou jsme m¥li jen jedenkrát
Mýlíme se v lidech mýlíme se v £ase
uº dávno ztratili jsme sv·j ráj
a p°esto zoufale strkám nohu zase
do dve°í který se mi zavíraj
Lidskej ºivot je ohromná legrace
v²echno na sv¥t¥ se m·ºe stát
ale vohlídne² se a propásne² ²anci
kterou jsi dostal jen jedenkrát...

✦ Takhle teda ne

Visací zámek / Visací zámek
Live (?, 4.)

✷✍
✍

Tahle je vo²klivá
ta nic v hlav¥ nemá
tahle je sice hezká
jenºe nikomu nedá
: 2x

✷ : M¥la modrý vlasy
a zelený vobo£í
se zájmem se ptala
do kolika se tu to£í
Vobjednala rumy
na ty nový známosti
vobjala m¥ kolem ramen
ºe m¥ dneska pohostí
Tak takhle teda ne
takhle se to nedá
po hospodách se ti
holka t¥ºko hledá
Tahle je vo²klivá
ta nic v hlav¥ nemá
tahle je sice hezká
jenºe nikomu nedá

✷ Live (?, 3.)
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

✦ Tradi£ní nahá svatba

✾ Live Horní Radou¬ (1990, 1.)

ofín (1984, 26.)

Jede traktor
je to Zetor
jede do hor
orat brambor
2x

Visací zámek / Visací zámek

Na troskách pocit·
stoupá vzh·ru bílá vlajka
z£ernavej oblek
dostává smute£ní ráz
Nev¥stu u krku
²krtí stará krajka
a pot·£ek sn·
hledá v¥£nou hráz
Tradi£ní nahá svatba
cudnosti s trapným chtí£em
tradi£ní nahá svatba
hlouposti s hloupostí
Samo nebe z£ernalo
pozemským smutkem
²pi£atý boty
²lapou po p°ísahách
A dávnej p°íslib nudy
stává se skutkem
ze dvou sloví£ek ano
zvedá se prach
Tradi£ní nahá svatba
cudnosti s trapným chtí£em
tradi£ní nahá svatba
hlouposti s hloupostí
Samo nebe z£ernalo
pozemským smutkem
²pi£atý boty
²lapou po p°ísahách
A dávnej p°íslib nudy
stává se skutkem
ze dvou sloví£ek ano
zvedá se prach
Tradi£ní nahá svatba
cudnosti s trapným chtí£em
tradi£ní nahá svatba
hlouposti s hloupostí
4x

✦ Traktor

Visací zámek / Michal Pixa

✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽

Atentát na kulturu (1983, 1988, 2.)
Atentát na kulturu (1983, 1988, 39.)
Live (1983, 1.)
ofín (1984, 18.)
Traktor - Live in Olomouc (1984, 11.)
Live (?, 17.)
Live Ostrava (1988, 1.)
Visací zámek (1990, 3.)

Zem¥d¥lci brambor zasejí
potom pohnojí
pak zas vyrejí
: jézé¤ák si kapsu namastí

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✍
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : mládenec si kapsu namastí ✍

prachama zachrastí
na d¥vu pov¥trnou
Kriminalita 3x
mládeºe
2x

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✍
: Jézé¤ák a d¥vka spolu jdou
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : Mládenec a d¥va spolu jdou
✍
p°ed novou hospodou
hrozn¥ se radujou

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : nejd°ív se tu spolu opijem
②
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : druºstevní prase zabijem
✎✻②
✷✁✸✁✹✁✺✁✼✁✽✁✾✎✻②
: nap°ed se tu hrozn¥ voºerem
✷✁✸✁✹✁✺✁✼✁✽✁✾②✻✍
svou ºenu zabijem
✍
✻ : tvou ºenu zabijem
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✁✽✁✾✎
a d¥ti ubijem
✻✎
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : a pak si uºijem
Kriminalita 3x
mládeºe
2x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : Mládenec se hrozn¥ opije
vep°íka zabije

✷ ❀✺ ❀✼ : a pak se vzpamatuje
✸ ❀✹ ❀✽ ❀✾ : a pak se vzapamatuje

❬ ✁✻✎❪
✸✁✹✁✽✁✾✍
✷✁✺✁✼✍

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : svýho £inu ihned lituje
za m°íºe putuje
i s d¥vou pov¥trnou
: Jézé¤ák se hrozn¥ voºere
svou ºenu zabije
a pak se poblije
za radu moc d¥vce d¥kuje
a pak ji prokleje
vidlema od hnoje

✻ : Mládenec a d¥va spolu jdou
p°ed novou hospodou
hrozn¥ se radujou
nejd°ív se tu spolu opijem
vep°íka zabijem
a d¥ti ubijem
Kriminalita 3x
mládeºe
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❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✁✽✁✾✎❪

2x
Jede traktor
je to Zetor
jede do hor
orat brambor
4x

✦ Ty£kový plot
Visací zámek / Christian Morgenstern

U nás na dedine
tam sa dobre ºije
4x
Mal som ja frajárku
ligovú boxerku
ke¤ mi ju trepnula
tak som bol na perku
U nás na dedine
tam sa dobre ºije
4x

✦ Ukolébavka

Live (?, 7.)
Byl jeden plot stál opu²t¥n
skrz ty£ky bylo vid¥t ven
architekt který odhad m¥l
kdyº v podve£er tu osam¥l
Mezery ty£kám vzal a ²el
a velký d·m z nich vystav¥l
2x

lidová / Visací zámek
Live (?, 6.)

Halí belí
punk je skv¥lý
a punká£i
dnes jdou ??
4x

Plot p°itom stál jak hloupý strýc
kolem ty£ek uº nem¥l nic
prázdným vzhledem se sprostým zdál
proto jej senát zru²it dal
Architekt si vzal taxíka
a rychle plách do Mexika
2x
Byl jeden plot stál opu²t¥n
skrz ty£ky bylo vid¥t ven
architekt který odhad m¥l
kdyº v podve£er tu osam¥l
Mezery ty£kám vzal a ²el
a velký d·m z nich vystav¥l
2x

✦ U nás na d¥din¥

Visací zámek / Visací zámek
Live (1983, 1.)

Ke¤ som mal meniny
to bolo nie£o
mama mi kúpili
kilové le£o
2x
U nás na dedine
tam sa dobre ºije
4x
Ke¤ som mal sobá²
to boli ra¬ajky
mama mi kúpili
pol noºky £abajky
2x

✦ Uniformy
Visací zámek / Jan Haubert
Atentát na kulturu (1983, 1988, 25.)

✷ Live Ostrava (1988, 18.)
✸ Visací zámek (1990, 8.)
Vypukla p°ed lety válka
mezi dv¥ma tábory
nebyly tehdy uniforny
ani ºádný prapory
Vojev·dc·m bylo jedno
co m¥l voják na sob¥
ºádný velký parád¥ní
nevedlo se v tý dob¥
Armády si daly sch·zku
hned po práci v pátek
jak se °ady promíchaly
tak vypukl zmatek

V tom chumlu se nev¥d¥lo
kdo má mlátit koho
t¥ºko bylo rozli²ovat
jak jich bylo mnoho
Uniformy...
A ºe tehdy mluvilo se
v²ude stejnou °e£í
za chvíli uº nehrozilo
ºádný nebezpe£í
Jen oba dva velitelé
ti se dob°e znali
²avlema se navzájem
k smrti posekali

812

Uniformy...

bibo¬ sod Quocitem Vumpa
klesa klaso klart
lalu lalu lalu lalu la

A tak jenom t°i náhrobky
£ní nad bitevním polem
je²te ráno um°el truba£
otravou alkoholem
2x
Uniformy...
✸ : fuck o army...

✦ Visací zámek

Visací zámek / Jan Haubert

✁✷②

✦ Utrácení

Atentát na kulturu (1983, 1988, 19.)
Live Ostrava (1988, 3.)
Visací zámek (1990, 2.)

Kaºdej se s kaºdým miluje
alespo¬ u²ima
❀✷ : travnatý milenky ºádaný my²lenky
✸ : travnatý my²lenky ºádaný milenky
rukama na²ima sebetrýze¬ putuje
od neht· aº do ramen 2x

❀✷ : Kaºdej se s kaºdým miluje
kaºdej se n¥jak jmenuje
kaºdej si n¥co slibuje
kaºdej se s kaºdým lituje

✸✍
✁✷✍

Zamyká nás do svý state£nosti
a chrání na²e sv¥domí
zamyká nás do svý state£nosti
❀✷ ❀✹ : my m·ºem z·stat klidn¥ pitomí
✸ : my m·ºem klidn¥ z·stat pitomí

✷✍
✍
②
❬✸②❪

❀✷ : Nepustí k nám nezvanýho hosta
a klí£e z tlamy nevrací
nepustí k nám nezvanýho hosta
my m·ºem být klidn¥ klidný...
a být doma

❬✸✁✹✎❪

✸ ❀✹ :

❬ ✁✷✎❪

Nepustí k nám nezvanýho hosta
a klí£e z tlamy nevrací
nepustí k nám nezvanýho hosta
kovový zámek zámek visací

Visací zámek 3x

✦ Vít¥zství

Visací zámek / Christian Morgenstern
Atentát na kulturu (1983, 1988, 36.)
ofín (1984, 31.)

Kraklakvakve Koranere
ksonsiry°i quelira
brifsi brafsi gutuºere
gasti dasti kra
lalu lalu lalu lalu la
Chandraradar sisajádra
tesku tes py pi?
vahapádra pryve²ádra
klukpukpici li?
lalu lalu lalu lalu la
Socho²krt sic kalcisumpa
senmemysagart

✸✍
✁✷✁✹✍

Visací zámek 3x

✦ Veliké lalulá
✷

✸✁✹✎
✁✷✎

Visací zámek 3x

Kaºdej se s kaºdým miluje
kaºdej se n¥jak jmenuje
kaºdej si n¥co slibuje
kaºdej se s kaºdým lituje
❀✷ : ?? d¥lají rýhy pod o£ima pyhy
vzpomínkový nádory li²ej poníºení
: a uraºení uraºení 2x
✷ : a uraºení uraºení
a u²lapaní u²lapaní

Atentát na kulturu (1983, 1988, 8.)
Live (1983, 17.)
ofín (1984, 29.)
Live Ostrava (1991, 1.)

Visí a houpe se a sm¥je se nám
zamklej na sedm západ·
visí a houpe se a sm¥je se nám
❀✷ : sm¥je se na²im nápad·m
✸ ❀✹ : má radost z na²ich nápad·

Visací zámek / Jan Haubert

✷
✸

✷
✸
✹

Visací zámek / Jan Haubert

✷
✸

Atentát na kulturu (1983, 1988, 18.)
Live Ostrava (1988, 19.)
Visací zámek (1990, 10.)

: Tlu£e bubení£ek
tlu£e na buben
a svolává hochy
ho²i poj¤te sem
4x

❬✷✁✸②❪

Hrajeme si na vojáky
máme inty a bodáky
hola hola hej

❬✷✁✸②❪

V²echno jde podle plánu 3x
aº do ur£itýho bodu
m·ºem jest¥ vycouvat 3x
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✦ Volba

ale jenom za pochodu

Visací zámek / Visací zámek

Máme to p°edem prohraný
sláva je zaru£ená
a tichý vít¥zství
je²t¥ nic neznamená

Live (?, 1.)

✷ Live (?, 10.)
✸ Live Rockfest (1987, 3.)

Je lep²í padnout s rachotem
neº vyhrát bez povyku
ke slunci ºene nás
uº jenom síla zvyku

❀✷ : 2x
✸ : V²echno jde podle plánu 2x
podle plánu jde v²echno
aº do ur£itýho bodu
m·ºem jest¥ vycouvat 2x
je²t¥ m·ºem vycouvat
ale jenom za pochodu
Máme to p°edem prohraný
sláva je zaru£ená
a tichý vít¥zství
je²t¥ nic neznamená
Je lep²í padnout s rachotem
neº vyhrát bez povyku
ke slunci ºene nás
uº jenom síla zvyku

✦ Vlasta

Visací zámek / Visací zámek

✷
✸
✹
✺

Live (1983, 20.)
ofín (1984, 30.)
Traktor - Live in Olomouc (1984, 7.)
Live (?, 4.)
Live Horní Radou¬ (1990, 4.)

Vlasto...
Vlasta je hnusná
Vlasta je kluk
Vlasto...
Kde je Vlasta?
je v kop°ivách
co tam d¥lá?
meje si tam nohy
Kde je Vlasta?
je v kop°ivách
rostou jí tam parohy
Vlasta...
Vlasto...
2x

??

❀✷ : V nádhernejch starejch p°evlecích
✸ : V nádhernejch starejch oblecích

❬✸✎❪
❬ ✁✷✎❪

✸✍
✁✷✍

a s velkou vostudou
ºe tu chvíli byli
a uº nebudou

Nemáme na vybranou
ani jeden den
d·vody stojí stranou
a bojí se ven
Úpln¥ £erný stíny
procházejí tmou
o£i jen zírají
a ani se nehnou
Sv¥t ze samejch iluzí
v kterým se snad dá ºít
n¥co lze jen pop°ít
a ne pochopit
Balonek se nafukuje
a chce odlet¥t
dol· potom poslat jen
pár sprostejch v¥t
Nemáme na vybranou
ani jeden den
d·vody stojí stranou
a bojí se ven
Úpln¥ £erný stíny
procházejí tmou
o£i jen zírají
a ani se nehnou
Absolutno existuje

✷ ❀✸ : ve v²ech rovinách

dobro ve zlu
ve v²ech jejich prom¥nách
: ...
Úpln¥ cizí setkání
po Marienbadu
poskytuje milenc·m
jen slabou náhradu
Nemáme na vybranou
ani jeden den
d·vody stojí stranou
a bojí se ven
Úpln¥ £erný stíny
procházejí tmou
o£i jen zírají 4x

814

②
②
✎
✷✁✸✎

✦ Vým¥na

✦ Zázraky

Visací zámek / Vladimír ´ástka

Visací zámek / Visací zámek
Live Ostrava (1991, 8.)

Atentát na kulturu (1983, 1988, 24.)

✷ Live Ostrava (1988, 14.)
✸ Live Ostrava (1991, 16.)
Díváme se unud¥n¥
já na tebe ty na m¥
a k°i£íme dnes a denn¥
já na tebe ty na m¥
Úto£íme nevybran¥
já na tebe ty na m¥
vytahujem starý zbran¥
já na tebe ty na m¥

Co takhle vým¥na vým¥na 2x
vým¥na anebo ne
Odvracíme se znechucen¥
já od tebe ty ode m¥
v noci si leháme ke st¥n¥
já od tebe ty ode m¥

Tisíce lidí se kaºdej ve£er
po hospodách tísní
tisíce lidí kaºdej ve£er
sv·j novej sen si vysní
A pak £ekají na zázrak 2x
Ale zázraky se d¥jí se d¥jí 3x
jsi doma v teplé nad¥ji
Tisíce hledá ²t¥stí
a v¥°í na náhodu
tisíce hledá ²t¥stí
a najdou hospodu
A v ní £ekají na zázrak 2x
Ale zázraky se d¥jí se d¥jí 3x
jsi doma v teplé nad¥ji
3x

Dva páry uplakanejch ví£ek
já od tebe ty ode m¥
ztratili jsme k sob¥ klí£e
já od tebe ty ode m¥
Co takhle vým¥na vým¥na 2x
vým¥na anebo ne

✦ Za£átek konce

Visací zámek / Jan Haubert
Atentát na kulturu (1983, 1988, 1.)

✷ ofín (1984, 17.)

V£era ábel s bílou vlajkou
p°ed nebeskou branou stál
a pán pán pán
pán b·h s ním rozmlouval
Sirnej dým pekelnej ohe¬
jim nad hlavou plál
a nás nás nás
nás v²echny varoval
Potom Pán nap°áhl ruku
a ¤ábel si ji vzal
a sám sám sám
za oba smlouvu podepsal

✦ ulový v·l
Visací zámek / Christian Morgenstern
Atentát na kulturu (1983, 1988, 15.)

✷ Live (1983, 9.)
✸ Live (?, 10.)

V·l z ºuly hlavou ml£ky kýv
dávaje svou sílu na podiv
rohama tak o t¥ zavadit
skrz naskrz bude² díru mít
bú
V·l z ºuly zná jen vr²ky hor
sk°ítkem je pro n¥j ºivý tvor
❀✷ : ºiví se hlavn¥ novej mrav

✸ : v·l z ºuly v²echno p°eºije
❀✷ : °ezankou mozk· z lidskejch hlav
✸ : vºdy´ jeho maso nehnije

bú
✷ : 2x

✁✸②

V·l z ºuly v²echno p°eºije
vºdy´ jeho maso nehnije
je kámen my jen prach a dým
chce² i ty být volem ºulovým
bú

Zastávka Mile£

Náhle vzniklo dal²í nic
ze zbyte£nýho spojení
a ráj ráj ráj ráj
ani peklo uº není
2x

✸✎
✁✷✎
✸✎
✁✷✎

29 písní

(Bu¬ky)
(Petr kabrada / Petr kabrada)
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♠

❧

V Plzni se nic ned¥je
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

29. ledna
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Vexlák
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

erný brýle
(Petr kabrada / Joººin )

♠

Zastávka Mile£
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

erti
(Petr kabrada / Propini)

♠

Do práce
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

D°evorubec
(Petr kabrada / Zastávka Mile£)

♠

Dyská£ je b¥s
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Haló
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Hlad
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

1,2,3,4
(Petr kabrada / Petr kabrada)

Hledám ²´astnou hv¥zdu
(Petr kabrada / Petr kabrada)

2

2

❧
♠

Je mi zima
(Petr kabrada / Zastávka Mile£)
Jézé¤áci správní ho²i
(Petr kabrada / Petr kabrada)

2

❧

Jsi skv¥lej kus
(Petr kabrada / Petr kabrada)

2

❧
♠

Kapesník
(Petr kabrada / Petr kabrada)
Knedlíky
(Petr kabrada / Petr kabrada)

2

❧

Konec upalování parchanti
(Petr kabrada / Joººin )

♠

Lojzovo tajemství
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Lom
(Petr kabrada / Neil , Joººin )

♠

Loupeºná vzpomínka
(Petr kabrada / -)

♠

Máj
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Nemám auta rád
(Petr kabrada / Petr kabrada)

2

✦

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 17.)
Ty jsi ten nejv¥t²í za v²ech blbc·
já vím ºe neumí² ani psát
kdyby to tak v¥d¥la moje máti
zakázala by mi si s tebou hrát
jó s tebou hrát
To uº mi ne°íkej
ºe neumí² hrát
tak se na mn¥ podívej
co v²echno já uº umím
Prost¥ mám bu¬ky
mám bu¬ky mám bu¬ky mám
tak uº m¥ ne²tvi
a za£ni n¥co hrát
Hrát na kytaru je d¥sn¥ t¥ºký
zvlá²´ kdyº za£íná² jako laik
ale ten kdo si myslí ºe nic nedokáºe
z·stane do smrti blbec jako ty
tak jako ty
To uº m¥ ne°íkej
ºe neumí² hrát
tak se na mn¥ podívej
co v²echno já uº umím
Prost¥ mám bu¬ky
mám bu¬ky mám bu¬ky mám
tak uº m¥ ne²tvi
a za£ni n¥co hrát
Mám bu¬ky...

✦

❧

O²klivá holka
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Rocková princezna
(Petr kabrada / Zastávka Mile£)

♠

Tancujem reggae
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

Turek Lá¤a
(Petr kabrada / Petr kabrada)

♠

(Bu¬ky)

1,2,3,4

Petr kabrada / Petr kabrada

✷

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 6.)
Live (1984, 1.)

Raz dva t°i £ty°i 2x
Ekvivalentní nebezpe£í
£íhá za rohem jako vrah
t¥ºký nádory mám na srdci
nem·ºu se ani vohejbat
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✦

Raz dva t°i £ty°i 2x
Zahalil m¥ stín jejich o£í
p°ipadá mi ºe jsem v temnotách
brouci na nebi letí a bzu£í
zahalil m¥ stín jejich o£í

Petr kabrada / Joººin
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 8.)

Raz dva t°i £ty°i 2x
: Jé jé jé jó to je senza£ní

✷:

Jé jé jé je to senza£ní

: jé jé jé to je perfektní je to perfektní

✷:

jé jé jé je to perfektní je to perfektní
jé jé jé je to senza£ní
jé jé jé je to skv¥lý...
Raz dva t°i £ty°i 2x
Lod¥ plujou dál aº za obzor
nedo£kaj se nikdy návratu
sedím na zemi p°ed sebou trám
p°emej²lim vo °ece Zambezi
Raz dva t°i £ty°i 2x
Lidi se modlí za lep²í sv¥t
nechci jim to v·bec závid¥t
raz dva t°i £ty°i pak °ekni te¤
a vrátíme £as o století zp¥t
Raz dva t°i £ty°i 2x
Jé jé jé je to senza£ní
jé jé jé je to perfektní je to perfektní
jé jé jé je to senza£ní
jé jé jé je to skv¥lý...
Raz dva t°i £ty°i 2x

✦

29. ledna

✷✍
✍
✷✍
✍

Jsem s ní i ona má
zmalovany obli£ej
máme £erné brýle
a koºený bundy
Toulame se m¥stem 2x
Asi hledáme to
co nam nabízejí
ale my to nevidíme a tak
rozbijíme výkladní sk°ín¥ 3x
Je to ??
doma se nudim
i kdyº je nás tam sedm
Máme zvednuté límce
a koºený boty
hlasit¥ prozp¥vujeme
a nenávidíme lásku
Nenávidíme lásku 2x
Blouznim jako v hore£ce
bez koºený bundy a ²pendlíku
ostatní prodavají digitálky
a k²eftujou s d¥vkama 3x
Rad²i se podívám na v¥º
kolik je hodin
2x
A hledám tebe
v £erných brýlích
a zmalovaným obli£ejem
co nenávidí² lasku 3x

Petr kabrada / Petr kabrada

✦

Live (1984, 10.)

Dvacátýho devátýho b°ezna
fotr °ek ºe m¥ nezná
máma nem¥la m¥ za syna
babi taky to byla psina
A neº uplynul rok
tak jsem se zcvok
4x

erti

Petr kabrada / Propini

Dvacátýho devátýho ledna
spadla mi na hlavu bedna
dvoustovka h°ebík tr£el ze dna
²t¥stí ºe byla jen jedna
Dvacátýho devátýho února
spadla mn¥ na hlavu závora
hlída£ to je ale kus slona
pro£ nezavolal doktora

erný brýle

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 7.)
Zdálo se m¥ v£era
ºe pri²li ke mn¥ £erti
sám Lucifer mi °íká
musí² te¤ se mnou jít
To ºena tvoje °ekla
jdi si t°eba k £ertu
já splním kaºdé p°ání
a tak teda jsem tu
Lucifer 2x
je v pekle velkej pán
Lucifer 2x
do pekla ted musí sám
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Ach ty moje ºeno
cos to jenom °ekla
dy´ já te¤ka s nimi
musím jít do pekla

Kácel stromy v lese 2x
kácel d°evo odváºel
ztrácel sílu ztrácel 2x
t¥ºko naváºel

A to teda zas ne
já do pekla nechci
já oby£ejnej chasník
do nebe jit chci

Hej rup rup rup 3x

Lucifer 2x
myslel si uº t¥ mám
Lucifer 2x
do pekla ted musí sám
Tu vzbudila m¥ ºena
fuj to jsem se lekla
ty ale vyvádí²
jak kdybys utek z pekla
Lucifer 2x
je v pekle velkej pán
Lucifer 2x
pro tebe te¤ p°i²el sám
Lucifer 2x
myslel si uº t¥ mám
Lucifer 2x
do pekla ted musí sám

Míval holku svoji 2x
míval hezká byla moc
líbal von vám ji tam 2x
líbal kdyº uº byla noc
Hej ²up ²up ²up 3x
Sk°ípnul von vám holce 2x
sk°ípnul nohu pod kládu
sk°ípnul von vám holce 2x
sk°ípnul spadla pod kládu
Hej rup rup rup 3x
Holky pozor na n¥ 2x
holky do lesa vás zvou
úraz se vám stane 2x
úraz kdyº vás milujou
Hej rup rup rup 3x
Hej ²up ²up ²up 3x

✦ Dyská£ je b¥s

✦ Do práce

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 21.)

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 13.)
Ráno vstává² o p·l pátý
rozespalej si jako sova
kaºdej hned na tob¥ vidí
ºe se ti nechce do práce
Celej den pak stojí² u ponku
a £eká² aº to odhoukaj
a kdyº se tak kone£n¥ stane
utíká² pry£ jak ²ílenej
N¥kdy zas na výplatní páskou
poplá£e² si jak krokodýl
málo d¥lá² a málo bere²
kdo chce prachy musí makat
Asi se na práci vyka²lu
a budu po°ád doma
pro nikoho prstem nehnu
a spát budu do desíti 5x

Co je to za chlapa v koºenej bund¥
pro£ má ty texasky samej zip
co mají znamenat ²pi£atý boti£ky
a patka na hlav¥
To má bejt vtip? 5x
Co mi to blábolí o cenách bon·
co mi to °íká kam s nim mám jít
ne chlap£e nezlob se nemám dnes £as
v²echno jsem pochopil
Dyská£ je b¥s 5x
Prát se tu nebudem námá to cenu
°et¥zem bych jist¥ zm¥nil ti tvá°
utíkej k mamince tam je ti dob°e
a v²ude vypráv¥j
e punk je v¥c 5x

✦ Haló

✦ D°evorubec

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 20.)

Petr kabrada / Zastávka Mile£
Live (1984, 3.)

Co m¥ to ve£er napadá
sednout si k telefonu
a °vát do n¥j jenom
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to jedno hloupý slovo
Haló haló haló ozvi se 4x
Jindy mám zase náladu
??
a tak mi tlu£ou do hlavy
nesmysly nad nesmysly
Haló haló haló ozvi se 4x
?? uº nebaví
zazvoní telefon
a n¥kdo do n¥j °ve 2x
Haló haló haló ozvi se 4x

✦ Hlad

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 18.)

Mám velký kalhoty
a okovaný boty
na hlav¥ vrab£í hnízdo
a taky hlad
Dívám se divn¥ po lidech
nemaj m¥ rádi
je to stra²n¥ pitomý
kdyº mám hlad 4x
V mrazáku v prodejn¥
ukradnu kus salámu
pro£ na m¥ °vou zlod¥ji
kdyº mám hlad
Na ²estý ulici
policajt m¥ zmer£í
dostanu vobu²kem
i kdyº mám hlad 4x
Na mejdanu u Penny
pou²tíme si Pistole
stra²n¥ poskakujem
my love
Aº se jednou najíme
n¥kam sebou pra²tíme
pak se poblejeme
a bude hlad 4x

: Já nevím co se to d¥je 2x

✷ : Já nevím co se to d¥je
: celej den sedim 3x

✷ : celej den sedim na v¥tvi
: u okna
Hledám ²´astnou hv¥zdu
na nebi
hledám ²´astnou hv¥zdu
a nem·ºu ji najít
Jak je to moºný
ºe ji n¥kdo spat°í
jak je to moºný
to nechápu
Já se jí nevzdám
budu jí hledat
budu sed¥t u okna
Hledám ²´astnou hv¥zdu
na nebi
hledám ²´astnou hv¥zdu
a nem·ºu ji najít

✷ : 2x

Petr kabrada / Petr kabrada

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 19.)
✷ Live (1984, 11.)

②

: Uº zase nevím co se to d¥je 2x
uº zase sedim 3x
u okna
Hledám ²´astnou hv¥zdu
na nebi
hledám ²´astnou hv¥zdu
a nem·ºu ji najít

❬✷②❪

✦ Je mi zima

Petr kabrada / Zastávka Mile£
Live (1984, 7.)

Máma mi koupila nový sako
ale to sako je d¥ravý
a mn¥ je zima
je mi zima 3x
A tak jsem si ²el koupit nový boty
ale ty boty nestály za nic
a je mi zima 4x

✦ Jézé¤áci správní ho²i

Hlad jó já mám hlad 2x

✦ Hledám ²´astnou hv¥zdu

✷✍
✍
✷✍
✍
✷②

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 22.)

✷ Live (1984, 12.)

Ve t°i hodiny uº sv¥tla rozsv¥dcejí
a montérky na sebe navlékají
: je jim do zp¥vu nikdy ne do plá£e

✷ : je jim veselo nikdy ne do plá£e
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✷✍
✍

s tímhle elánem oni jdou do práce

Poletíme k nám
aº do Sibi°e
bílá je tundra má

Jsou to jeze¤áci správní ho²i
traktoristi a opravá°i
2x
Kdyº jsou ºn¥ a klasy dozrávají
místo do putyky kombajny dráºd¥jí
: ... je manºelky nepoznávají

✷ : venku je manºelky nepoznávají

✷✍
✍

hádky se stup¬ují jsou v podez°ení
Jsou to jez¤áci správní ho²i
traktoristi a opravá°i
2x

Umí² nadojit
sobí mlíko?
ºe ne tak t¥ to
nau£im sám
Uvidí² jak se
s námi sºije²
bude to
bude to fajn

✷ : ... jenom hádají
s p°edsedou ve°ejn¥ klidn¥ se hádají 2x
kdo je nezná ten myslí si ºe jsou milí
Jsou to jez¤áci správní ho²i
traktoristi a opravá°i
2x

Ot¥c rabotuje
v kolchoze
je to faktis
dobrej chlap

Né

❬ ②❪

✦ Jsi skv¥lej kus

Tak tohle teda uº ne°íkej
tak tohle teda neopakuj
tak tohle teda si nech pro sebe
jsi ale stejn¥ skv¥lej kus
2x
Jó?
Jsi ale stejn¥ skv¥lej kus
3x

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 9.)

✦ Kapesník

✷ Live (1984, 5.)

Já mám t¥ rád
d¥sn¥ t¥ ºeru
jsi skv¥l¥j kus
podobnej neznám

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 3.)
Nejím nespím nesmrkám
tak to jde celej den
ka²lu ?? sliny plivám
je to se mnou zlý

A ví² co ti
je²t¥ °eknu?
ºe jsi príma
príma fajn
Poj¤ p·jdem pry£
: kam? no do pralesa

✷ : aº do pralesa
mezi opy
sbírat orchideje

Já nesmrkám nemám kapesník 2x

✷✎
✎

A proto p·jdu si ho koupit
dnes o p·l £tvrtý
p·jdu si ho koupit
uº se na to t¥²ím

Chutná ti snad
kouzlo dálek
poj¤ 4x
p·jdem pry£

Ráno jsem se probudil
no to jsem vypadal
mokrej jak hadr na mytí
to se mi snad zdá

Né

Já nesmrkám nemám kapesník 2x

Tak tohle teda uº ne°íkej
tak tohle teda neopakuj
tak tohle teda si nech pro sebe
jsi ale stejn¥ skv¥lej kus
2x

A proto p·jdu si ho koupit
dnes o p·l £tvrtý
p·jdu si ho koupit
uº se na to t¥²ím

Jó?

Pa pa...
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kolik to ho uº nablili

A proto p·jdu si ho koupit
dnes o p·l £tvrtý
p·jdu si ho koupit
uº se na to t¥²ím 4x

Nenávidím ty kecy
jsem upalovanej
kdyº poslouchám tu televizi
jsem rozedíranej kdyº £tu ty kecy

✦ Knedlíky

Nenávidím ty lidi 2x
co ºvaní tyhle kecy 2x
vºdy´ je to leº 2x
chce se mi blejt 2x

Petr kabrada / Petr kabrada

✷

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 15.)
Live (1984, 2.)

✦ Lojzovo tajemství

: Hele Joººine, má² rád knedlíky? No mám no,
copa? A jaký má² rád? No, t°eba ²vestkový. A
má² rád bramborový? Né.

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 1.)

Moje holka má divnej koní£ek
ráda va°í knedlíky
bramborový ty já mám rád
stejn¥ se po nich utlu£u

Dobrý den, prosím vás, my jsme taková mladá,
neznámá a za£ínající kapela a jmenujeme se.
Zastávka Mile£...

To si dám 8x
T¥sto uválej d¥lej d¥lej
má² na to £tvrthodinu
ºaludek m¥ bolí 2x
: já chci jíst 2x

✷:

já chci jíst jo já chci jíst

✷✍
✍

Holka má milá dej si pozor
a´ je ud¥lá² jak je mám rád
jestli nebudou p¥kn¥ m¥kou£ký
tak ti je votlu£u vo hlavu

✷:

já chci jíst jo já chci jíst

✦ Konec upalování parchanti
Petr kabrada / Joººin
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 12.)
Konec upalování parchanti
Smutek láska zoufalství
kolik uº toho napsali
kolik to ho uº nablili
Nenávidím ty kecy
nenávidím ty moudrý d¥dky
nenávidím tyhle zmetky
cht¥j mi radit jak ºít 2x
ivot radost smích
kolik uº toho napsali

Zeptej se Lojzi Lojzi
ten to v²echno ví
na poli seje zrní
smí² tam za ním jít
Jdi ra£i oklikou
a´ je nespla²í²
zeptej se Lojzi Lojzi
ten to v²echno ví
Pa pa...

To si dám 8x
T¥sto uválej d¥lej d¥lej
má² na to £tvrthodinu
ºaludek m¥ bolí 2x
: já chci jíst...

Petr kabrada / Petr kabrada

❬✷②❪

Od Evºeny motorku
jsem si vyp·j£il
za°adil jsem tam dvojku
hned jsem se rozjel

✷✍
✍

Na poli jede traktor
s bahnem zápasil
to je ur£it¥ Lojza
b¥º se ho zeptat
Pa pa...
Lojzo Lojzo ty vesni£ane
kams to seno dal
Lojza sedí za volantem
£umí jako v·l
Dv¥ minuty zt¥ºka chápe
co mu povídám
je £ervenej jak vokurka
kdyº odpovídá
Pa pa...
Techniku ach techniku
je to stra²néj d¥j
mý d¥ti Jirka s Pepíkem
maj v tom prsty svý
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V£era ukradli ze ²uplíku
patery sirky
mí sv¥domí je £istý
co jen se mnou bude

7x

Pa pa...

2x

Máj je lásky £as 4x
je lásky £as

✦ Nemám auta rád

Lojzo Lojzo já to v¥d¥l
ºe to v²echno ví²
d¥tem se nic nestane
jen si to odsedí
Ty si z toho v²ak vem p°íklad
aspo¬ takový
sirky d¥tem pu£ovat
je holý ne²t¥stí
Pa pa...

✦ Lom
Petr kabrada / Neil , Joººin
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 14.)
Hledám n¥jakou práci
ºádná pro m¥ není
je jenom ta v lomu
a ta je k ud°ení
Leºím na gumárn¥
kosti rozbitý
??
i zuby vybitý
Pak m¥ vyhodily
ze st°ední ²koly
prej po ulici
plival jsi hleny
Hledám n¥jakou práci
ºádná pro m¥ není
je jenom ta v lomu
a ta je k ud°ení

✦ Loupeºná vzpomínka
Petr kabrada / Live (1984, 4.)
(instrumentální)

✦ Máj
Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 4.)
Máj máj zase máj
máme tady zase máj

Petr kabrada / Petr kabrada

✷

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 5.)
Live (1984, 9.)
: Nenávidím auta 3x

❬✷②❪

Nemám auta rád
k £emu a na£ jsou
to bych v¥d¥l rád
pro£ se na n¥ lidi t°esou
Abych pravdu °ek
tak já auta nesnesu
nevidím je rád
v lesním tichu ve v°esu
Pro£ auta
pro£ musí
vºdy´ lidi
mají taky

jsou
jezdit
mají taky nohy
nohy nohy svý

Já bych vzduchovkou
cht¥l na n¥ st°ílet
aby si ²li po svejch 2x
a nejeli
Jó m·j kamarád
nemá je taky rád
provoz je zatim drahej
a levnej bude snad
Ten kdo je blbej
ten platí jako drak
já na to nejsem
to rad²i p·jdu hrát
Pro£ auta
pro£ musí
vºdy´ lidi
mají taky

jsou
jezdit
mají taky nohy
nohy nohy svý

Já bych vzduchovkou
cht¥l na n¥ st°ílet
aby si ²li po svejch 2x
a nejeli
: Pomoc boºe pomoc
copak ty je má² rád
ud¥lej n¥co
jsem te¤ tv·j kamarád

✷:

Jó m·j kamarád

co je nemá rád
ud¥lej n¥co
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❬✷✎❪

❬ ✎❪

jsem te¤ tv·j kamarád

kdyº se hraje rock

Kdybys tak v¥d¥l
jak mn¥ to trápí
zamo°ný ovzdu²í
a ²tiplavej pach síry

Je to celkem jednozna£n¥
malá Markéta
ta zná tahy jedine£n¥
zná ji ??

Pro£ auta jsou
pro£ musí jezdit
vºdy´ lidi mají taky nohy
mají taky nohy nohy svý

Ta rocková princezna
kaºdý ji chce znát
kaºdý oko zmalovaný
jinou barvou má

Já bych vzduchovkou
cht¥l na n¥ st°ílet
aby si ²li po svejch 3x
a nejeli

Ta rocková princezna
nau£nici má
°et¥zy má kolem pasu
kdopak na ni má 2x

✦ O²klivá holka

A nikdo se jí nevyrovná
kaºdej ji chce mít
svádí v²echny svými tahy
cht¥j k ní blízko mít

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 2.)

Vona je v²ak nedostupná
kousek ?? má
nikdo ji moc nezajímá
nikdo ji nemá

Petr kabrada / Petr kabrada

Da¬ ºivotu jsem odevzdala
nic jsem si nenechala
zem¥ uº je pro m¥ malá
co jsem se naplakala 2x
M·j ºivot byla ctnost
se slabým sv¥tlem
pro tu mou krásu
v²echno bylo peklem 2x
Nem¥la jsem se narodit
a nem¥la jsem ºít
te¤ m¥ nikdo nedokáºe
nedokáºe ach mít rád mít 2x
Krásn¥j²í spopluºa£ky
m¥ necht¥ly znát
kluci se mi vysmívali
musela jsem se prát 2x
Odcházím dobrovoln¥
to chci jen °íct
a vzkázat t¥m krásn¥j²ím
ºe krásy mají ctít 2x
Nem¥la jsem se narodit
a nem¥la jsem ºít
te¤ m¥ nikdo nedokáºe nedokáºe
ach mít rád mít 2x
2x

✦ Rocková princezna
Petr kabrada / Zastávka Mile£
Live (1984, 6.)
Kdopak u nás nejlíp tan£í
v na²em stylu rock
kdopak nejlep²í je stále

Ta rocková princezna
kaºdý ji chce znát
kaºdý oko zmalovaný
jinou barvou má
Ta rocková princezna
nau£nici má
°et¥zy má kolem pasu
kdopak na ni má 2x
Kaºdý ji chce ...
pun£ochy vºdy jiný barvy
vona nosívá
Ta rocková princezna
minisukni má
°et¥zy má kolem pasu
kdopak na ni má 2x

✦ Tancujem reggae
Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 23.)
Já nevím pro£ mé t¥lo
takhle tancuje
podivná hore£ka
te¤ se mnou lomcuje
Tancuju reggae
tancuju hop sem hop tam
2x
Basa bru£í kytara
si hraje trhan¥
na sále to se mnou háºe
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✦ V Plzni se nic ned¥je

nemám nemám den
Tancuju reggae
tancuju hop sem hop tam
2x

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 16.)

Jedna píse¬ za druhou
jako voda jde
na parketu dobrá hudba
m¥ p°idrºuje

Bez toho 2x
nejde nic 2x
uva°it 2x
bez toho nejde nic

Tancuju reggae
tancuju hop sem hop tam
2x

Sirky vem pak zapal
dej bacha 2x
opatrn¥ 2x
je tam propanbutan

Koukám se kolem divn¥
po sále
jak s lidma hore£ka
takhle lomcuje
Tancuju reggae
tancuju hop sem hop tam
2x
Bob Marley Specials
UB40 Harry Grant
Madness a Selecter
Zastávka Mile£

V Plzni se nic ned¥je 8x
Plamen 2x
vy²lehnul 2x
pane Boºe
n¥komu bouchnul byt
Lidi£ky 2x
pomocte 2x
jsem zasypanej cihlama
n¥komu bouchnul byt
V Plzni se nic ned¥je 8x

✦ Vexlák

Tancuju reggae
tancuju hop sem hop tam
2x
Vlní se vlní
vlní se vlní
Caine i celý
Kuli£kový loºisko
Tancuju reggae
tancuju hop sem hop tam
2x
a je²t¥ jednou
Tancuju reggae
tancuju hop sem, hop tam
2x

✦ Turek Lá¤a

Petr kabrada / Petr kabrada
Live (1984, 8.)

Lá¤a leºí v p²enici
na hlav¥ .. koníci
£epice je modrá
on je taky modrej
Lá¤o neleº v p²enici
po²típaj t¥ koníci
a sundej si £epici
kdyº leºí² v p²enici

Petr kabrada / Petr kabrada
Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 10.)

Travolto b¥º
hele puj£ mi n¥jakou pomádu
p·jdem dneska do Sportu?
to je jasný
nemá² n¥jaká bony?
mám
kolik?
celej pakl
dvacet tisíc
to je jasný
zkusim ud¥lat disko
mám nový mrkvá£e
Vid¥l jsem disko
dneska hodn¥ blízko
dv¥ krásný vexlandy
cítil jsem se nízko
Co je s tím h°ebenem?
a ty bony
to je jasný
má² rozcuchanou patku
Cht¥li na mn¥ whisky
já nem¥l penízky
já chudej d¥lní£ek
nem·ºu d¥lat disko
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Né nechci

♠

Garageland
(The Clash / The Clash)

neo neo neo neo punk 4x

Chce² si ºi´ po svojom

✦ Zastávka Mile£

4

❧

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Chemikálie

Petr kabrada / Petr kabrada

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Janko

Zzzzzzz Mmmmmmmm (1984, 11.)

4

♠

5

❧

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

Joººin a Marcela

Je to zlé

a Déma Pes

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

a David Bowí

♠

Kam krá£a² £love£e
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

To jsou
Zastávka Mile£

Kde je Josef Mengele?

co hrajou 2x

3

❧

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

2x

♠

Kde ste boli?

hrajou dál

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

3x

Ke¤ sa v²etci zjednotíme

Zóna A

3

❧

5

❧

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
M.H.D.
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

64 písní

♠

Má ´a rád
A.I.D.S.

3

❧

2

♠

3

❧

(Branislav Alex / Branislav Alex)

Maniak

Bandiera Rossa
(Zóna A / Carlo Tuzzi)

Alex

/

Branislav

Alex,

Peter

Schredl)
Bratislava

3

❧

2

❧
♠

(Jaroslav Lederleitner, Miroslav Lederleitner /
Jaroslav Lederleitner, Peter Schredl)

♠

Muº s koºu²inovým límcom

♠

Na tom ni£ nie je
Peter Schredl)
Nádherné diev£a

2

♠

Nech ºijeme!

5

♠

3

❧

3

♠

(udovít Gálka / udovít Gálka)

vít Gálka, Peter Schredl)

♠

Co jste ha²i£i

Nezmením sa!
(Branislav Alex / Peter Schredl)

(- / lidová)
2

♠

Schredl)

(Branislav Alex / -)
Ohrozený druh

(Branislav Alex, Jaroslav Lederleitner / Peter

3

❧

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

D.P.M.B.

♠

Odváºna jazda zakázanou zónou

(Jaroslav Lederleitner, udovít Gálka / Peter

♠

Otvárajte kasíno

Schredl)

(Ervin Kliment / Ervin Kliment)
3

❧

Pakáre¬

4

♠

5

♠

2

♠

(Branislav Alex / Peter Schredl)

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Dlho som po£úval

Pivo
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Dostanem sa hore

♠

Mlados´ je rados´

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

(Branislav Alex, Jaroslav Lederleitner / udo-

Diev£a zo anghaja

❧

(Jaroslav Lederleitner / Jaroslav Lederleitner,

Cesta nikam

ervená armáda

2

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

(Branislav Alex / Branislav Alex)

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

Cigánsky problém

♠

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Byrokracia

2

(Branislav Alex, Peter Schredl / Peter Schredl)
Má² moje £íslo

Bezcenné predstavy
(Branislav

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

4

❧

Po£íta£

(Svetozár Korbe© / Peter Schredl)

(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
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Polka
2 ❧
(Jaroslav Lederleitner, Peter Schredl / Peter
Schredl)
Posledný mohykán
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Potopa
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

6 ❧

Pravda neexistuje
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Pre£o je ºivot taký?
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

3 ❧

Prekvapenie
3 ❧
(Branislav Alex, Peter Schredl / Peter Schredl)
Prepadáva£
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

3 ❧

Psycho
2 ♠
(Laco Vincze, Ras´o tiglic / Peter Schredl)
Puf a Muf
(Branislav Alex / Branislav Alex)
Samotár
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)
Sex vládne svetu
(Svetozár Korbe© / Peter Schredl)

3 ❧

♠
3 ❧

♠

Zni£te autá
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

✦

A.I.D.S.

Branislav Alex / Branislav Alex
Koncertné vykopávky a rarity (1987, 16.)

✷ Útok na ²picu hitparády (1988, 3.)
✸ Live Praha (1988, 6.)
Nový mor zas ©udstvo kosí A.I.D.S.
koho chytí zomrie´ musí A.I.D.S.
v²etci vedci to skúmajú A.I.D.S.
ºiadne lieky v²ak nemajú A.I.D.S.
A.I.D.S. 4x

✷ ❀✸ : Organizmus postihnutý A.I.D.S.
vírusmi je napadnutý A.I.D.S.
imunitu ©ahko stratí A.I.D.S.
ºivot sa ti chlap£e kráti A.I.D.S.
: Organizmus postihnutý A.I.D.S.
vírusmi je napadnutý A.I.D.S.
v²etci vedci to skúmajú A.I.D.S.
ºiadne lieky v²ak nemajú A.I.D.S.

❬ ✎❪

❬✷✁✸✎❪

A.I.D.S. 4x

Spomienka na Karola
(udovít Gálka / udovít Gálka)

♠

Sú£as´ stroja
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Tie dni sú pre£
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

❀✸ : A.I.D.S. 4x

Tvoja mama hovorí
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Útek z reality
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

3 ❧

✦

Útok na ²picu hitparády
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

3 ♠

Uº to má za sebou
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

2 ❧

V 20. storo£í
3 ❧
(Svetozár Korbe© / Miroslav Kole£áni, Peter
Schredl)

Zomrie starý zomrie mladý A.I.D.S.
a nikto si s tým nevie rady A.I.D.S.
vravia ºe je to trest boºí A.I.D.S.
a celé ©udstvo vykynoºí A.I.D.S.

Bandiera Rossa

Zóna A / Carlo Tuzzi
Live Bratislava (1985, 12.)

✷ Koncertné vykopávky a rarity (1987, 12.)
Avanti o popolo
alla riscossa
bandiera rossa 2x
Avanti o popolo
alla riscossa
bandiera rossa
trionfera

V krajine nev²edných chví©
(Branislav Alex / Branislav Alex)

2 ❧

Viem, ºe je to ´aºké
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

2 ❧

Vstúpte do armády
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

4 ❧

V²etko je dnes O.K.
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

2 ❧

Evviva il communismo
e la liberta...

V²etko je prázdne
(- / Peter Schredl)

3 ❧

...

Závere£ná
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

3 ♠

Bandiera rossa
la trionfera
3x
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❬✷②❪

✦ Bezcenné predstavy
Branislav
Schredl

Alex

/

Branislav

3x
Alex,

V Bratislave sú krásne diev£atá
Bratislava je aj na kr£my bohatá
v Bratislave sa majú v²etci radi
s´ahujte sa sem ja dobre vám radím

Peter

Live Bratislava (1984, 4.)

✷ Zóna A (1985, 6.)
✸ The greatest shits 84-86 (1988, 2.)

Nech ºije
❀✷ : Bratislava

Perfektne lesklý je polno£ný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
: bezstarostné a bezcenné
✷ ❀✸ : a neskuto£né a bezcenné

: 2x

✷ : 4x
✷✁✸✍
✍

Nikdy by som nechcel

✷ ❀✸ : nikde inde ºi´

isté ulice
námestia nádherné
kultúrne pamiatky
sídliska moderné

No£né úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skuto£nos´ v²ak je sná¤ zakliata

Nech ºije
❀✷ : Bratislava

e snívam to dobre vie²
aj tak mi nepomôºe²
pre m¬a je noc to £o pre iných de¬
pre m¬a je ºivot stále len sen

✸✍
✁✷✍
✁✸②

✸ : Bratislava...
✷ : 4x

Perfektne lesklý je polno£ný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
: bezstarostné a bezcenné
✷ ❀✸ : a neskuto£né a bezcenné

✷✁✸✍
✍

e snívam to dobre vie²
aj tak mi nepomôºe²
pre m¬a je noc to £o pre iných de¬
pre m¬a je ºivot stále len sen

Pluje krásny Dunaj
obloha jasná
no£ní ºivot
Bratislava krásna
Krásnemu i zlému
máme sa výborne
kaºdý sa raduje
z vysokej úrovne
Nech ºije
Bratislava
4x

No£né úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skuto£nos´ v²ak je sná¤ zakliata

❬ ✘❪ ❬✸②❪

✦ Byrokracia

✦ Bratislava

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Live Bratislava (1984, 7.)

✷ Koncertné vykopávky a rarity (1987, 8.)

Live Bratislava (1984, 2.)

✷ Live Bratislava (1985, 3.)
✸ Koncertné vykopávky a rarity (1987, 2.)

Nemám rád v²etko £o je zlé
nemám rád v²etko zastaralé
na £o sú nám veci nepotrebné
: ...
✷ : v moje vlaste £o je pevné

Na zemi je jedno krásne miesto
je to Bratislava na²e skvelé mesto
v²etci ©udia sa tu fakt dobre majú
a s ve©kou úctou si o tom rozprávajú

❬ ✎❪ ❬✷②❪

nech ºije 3x

: Nech ºije
Bratislava

✎
✷✁✸✎

: v inom mieste ºi´
nikdy by som nechcel
v inom mieste by´

e snívam to dobre vie²
aj tak mi nepomôºe²
pre m¬a je noc to £o pre iných de¬
pre m¬a je ºivot stále len sen

✸ : Bratislava

✸✍
✁✷✍
✷✎✸②
✎✸②

✸ : Bratislava...

❬✷✘❪ ❬✸✎❪

Ó byrokracia
úplatkárstvo
protekcia
Nemám rád ludi ludi pre ni£
na £o sú nám ©udia tohto typu
spá©me týchto parazitov

827

✷✎
✎

ukáºme cestu novým typom

drahé ako tvoja ro£ná výplata

Ó byrokracia
úplatkárstvo

Dôchodok invalidný poberajú

protekcia

zato ºe tak hlúpo vyzerajú

2x

mnoºia sa tu ako králiky
plnia stránky £iernej kroniky

✦ Cesta nikam

Cigánsky problém
vyrie²i´ treba

Jaroslav Lederleitner, Miroslav Lederleitner /

cigánsky problém

Jaroslav Lederleitner, Peter Schredl

sa týka aj teba

Live Teplice (1993, 10.)

o sme to za £udný ²tát
ke¤ sa necháme okráda´

ialený pocit

biely £lovek ´aºko robí

telo znovu si pýta

a cigánka deti rodí

a budí ´a v noci
tria²ka ´a chytá

Tebe strhnú hrubé dane
cigán sa smeje a kradne

Presta´ chce²

ºije z detských prídavkov

vraví² si naposledy

dos´ bolo ²tátnych výdavkov

vraví² si e²te raz
si úplne bledý
E²te raz 3x
na cestu do neba
e²te raz 3x
na cestu do pekla

Cigánsky problém
vyrie²i´ treba
cigánsky problém
sa týka aj teba
2x

ialený pocit

✦ Co jste ha²i£i

telo znovu si pýta
a budí ´a v noci
tria²ka ´a chytá

- / lidová
Presta´ chce²
vraví² si naposledy

Live Teplice (1993, 6.)

vraví² si e²te raz
si úplne bledý
E²te raz 3x
na cestu do neba
e²te raz 3x
na cestu do pekla
Darmo s tebou teraz mykám
vníma² iba cestu nikam
krv sa ti uº v ºilách varí
návrat sa ti nepodarí
Tak si teda dostal
£o si chcel
4x

✦ Cigánsky problém
Branislav Alex, Jaroslav Lederleitner / udovít Gálka, Peter Schredl

✷

Co jste hasi£i
co jste d¥lali
e jste nám ten pívo
pívo pivovárek
sho°et nechali
2x
Sho°et nechali
i tu hospodu
My sta°í mazáci
sta°í ulejváci
máme pít vodu
2x
Vodu nepijem
my pijeme rum
pívo pijou báby
víno starý ºáby
my pijeme rum

V²etko je dnes O.K.? (1989, 7.)

Do ²koly a na vojnu nechodia

✦ ervená armáda

ty £o sa s tmavou koºou narodia

Jaroslav Lederleitner, udovít Gálka / Peter

prstene a re´aze zo zlata

Schredl

Punk's not dead (1990, 1.)
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✷

✦

Punk's not dead (1990, 2.)
Live Teplice (1993, 19.)

Diev£a zo angha ja

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Dnes sa vidíme naposledy
máme v o£iach slzy
sme spolu uº ve©a liet
tak ma to teraz mrzí
Cítim sa tak bezpe£ne
v tvojom mocnom náru£í
£o si po£nem bez teba
Ivan ruský poru£ík
ervená armáda

✷
✸

Live Bratislava (1985, 9.)
Zóna A (1985, 3.)
The greatest shits 84-86 (1988, 4.)

Ja ©úbim diev£a zo anghaja

✷ ❀✸ :

Je ve©mi pekná

❬ ✘❪

ma hnedé o£i
ja celý de¬ sa

neodchádzaj pre£

kvôli nej to£ím

v²etci ´a tu máme radi

2x

tak nám neute£
2x

Ja ©úbim diev£a zo anghaja

Bez teba sme stratení

Má £ierne vlasy

a nik nás neochráni

na nose pehy

moºno nás aj prepadnú

a pery plné

západní chuligáni

plné nehy

❬ ✘❪

2x
Milujeme Ivana
: Ja ©úbim diev£a zo anghaja

ale on musí domov
prekliate je zlep²enie
medzinárodných vz´ahov

Na nose pehy

❬✷✁✸✘❪
❬✷✁✸✘❪

má modré o£i
ervená armáda

ja celý de¬ sa

neodchádzaj pre£

kvôli nej to£ím

v²etci ´a tu máme radi
tak nám neute£

Má £ierne vlasy

2x

na nose pehy

Ahoj...

Ja ©úbim diev£a zo anghaja

✦

❬✷✁✸②❪

Má hlúpe re£i

D.P.M.B.

pýta sa ºe £i
nepoznám cestu

Branislav Alex, Jaroslav Lederleitner / Peter

do anghaja

Schredl

2x

The greatest shits 84-86 (1988, 9.)

✸:

❀✷ :

Uº opä´ stojím na zastávke
nálada na bode mrazu
rozmý²©am na výhovorke
ke¤ spoj sa objaví zrazu
D.P.M.B. 3x

Pôjdem za ¬ou do anghaja
Ja ©úbim diev£a zo anghaja

Nesmiem ju strati´
musím si kúpi´
mapu íny
2x

´astní ©udia nastupujú

✦

autobus nikde nestojí
za£ína im to by´ £udné
pre£o ich vezie k mäsiarovi

Dlho som po£úval

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

D.P.M.B. 3x
Koncertné vykopávky a rarity (1987, 4.)
Problém uº je vyrie²ený
a kríza je prekonaná

Dlho som po£úval

po£et cestujúcich klesá

ºe musím dobrý by´

a obchody sú plné masa

ra£ej vºdy ustúpi´
s nikým sa nevadi´

D.P.M.B. 3x

2x
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❬ ✁✷✎❪
❬✸✎❪

Dlho som po£úval
teraz uº viem
ºe ústupkami
sa tam nedostanem
2x
Nedostanem
Dlho som pozeral
na ©udí beºiacich 2x
teraz uº nepatrím
k tým v kúte stojacim 2x
2x
Dlho som pozeral
teraz uº viem
ºe ústupkami
sa tam nedostanem
2x

Zasa fára² do bane
✷ ❀✸ ❀✹ : ºe bude² predák sníva²
: ... vidie´ v novinách
✷ ❀✸ ❀✹ : chce² sa vidie´ v novinách
a tak zopár ton pridá²
❀✷ ❀✸ : Ja usilovne pracujem
a na £o je to dobré?
ve¤ ja to niekam dotiahnem
: a dostanem sa hore
✷ ❀✸ : a navºdy ostanem dole
✹ : Ty usilovne pracuje²
a na £o je to dobré?
ve¤ ty to niekam dotiahne²
a navºdy ostane² dole

✦ Garageland

Nedostanem
Dlho som po£úval
rady tých múdrej²ích 2x
teraz uº ani ja
nebudem hlúpej²í 2x
2x
Dlho som po£úval
teraz uº viem
ºe ústupkami
sa tam nedostanem
2x
Nedostanem 5x

✦ Dostanem sa hore

Svetozár Korbe© / Peter Schredl

✷
✸
✹

Live Bratislava (1985, 8.)
Potopa (1986, 2.)
Koncertné vykopávky a rarity (1987, 13.)
The greatest shits 84-86 (1988, 3.)

Sedia v kanceláriách
ºe robia sa robia
na platy sa s´aºujú
a ²éfov sa boja

The Clash / The Clash
Live Teplice (1993, 21.)

Back in the garage
with my bullshit detector
carbon monoxide making sure
it's eective
People ringing up
making oers for my life
but I just wanna stay
in the garage all night
We're a garage band
we come from garageland
Meanwhile things are hotting up
in the West End alright
contracts in the oces
groups in the night
My bummin' slummin' friends
have all got new boots
an' someone just asked me
if the group would wear suits
We're a garage band
we come from garageland

Ja usilovne pracujem
a na £o je to dobré?
ve¤ ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

I don't wanna hear about
what the rich are doing
I don't wanna go to where
the rich are going

Sú vo výskumných ústavoch
a usilovne bádajú
na£o sú ich výskumy
dodnes márne hádajú

They think they're so clever
they think they're so right
but the truth is only known
by guttersnipes

Ja usilovne pracujem
a na £o je to dobré?
ve¤ ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

We're a garage band
we come from garageland
... (svahil²tina)
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②
✷✁✸✁✹✍
✍
❬✹✎❪
✷✁✸✍
✍
❬ ✁✷✁✸✎❪

✦ Chce² si ºi´ po svojom

✦ Janko

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

V²etko je dnes O.K.? (1989, 5.)

Útok na ²picu hitparády (1988, 1.)

✷ Live Praha (1988, 4.)
✸ Potopa (1990, 2.)
✹ Live Teplice (1993, 2.)

✷ Potopa (1990, 11.)
✸ Akce Punk (1990, 13.)
✹ Live Teplice (1993, 16.)

Chce² si ºi´ po svojom
chce² si robi´ £o chce²
❀✷ : no s týmto postojom to nedosiahne²

Janko ºil na malej dedine
v dobrej rodine kaºdého mal rád
hral aj v miestnej disko skupine
ke¤ ho povinne povolal ²tát

✹ : s týmto postojom to nedosiahne²
✸ : svojim £akaním to nedosiahne²

✸✎✹✍
✁✷✍✸✎
✁✷✁✹✎

nikdy nedosiahne² 2x
❀✷ : to £o tak ve©mi chce²

✸ ❀✹ : a tak ma po£úvaj

✸✁✹✎
✁✷✎

❀✸ : Daj sa do boja 8x
✷ : Daj sa do boja 4x

✷✁✹✍
✁✸✁✹✍
✁✷✁✸✍

✹ : Daj sa do boja...

✷ ❀✸ : Chce² si ºi´ po svojom

❬ ✎❪

Zraz brancov bol v miestnom kine
o ôsmej hodine odchádza vlak
posledný krát objíme² milú
a za chví©u sa jej vráti chlap
Na vojne v²ak Janko mal smolu
ke¤ mu nohu rozmliaºdil tank
tak v civile prestal pi´ kolu
dal sa na pivo a je z neho punk

✦ Je to zlé

chce² si robi´ £o chce²
no týmto postojom to nedosiahne²
nikdy nedosiahne² 2x
a tak ma po£úvaj

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

❬ ✎❪ ❬✹②❪

Daj sa do boja 8x
: 2x

❬✷✁✸✎❪ ❬✹②❪

✦ Chemikálie

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Potopa (1986, 3.)

Ke¤ ráno vstane² sú tu chemikálie
a je ich viac kaºdou minútou chemikálie
pomaly ´a poºierajú chemikálie
a ºiadnu ²ancu ti nedajú chemikálie
Uº ke¤ sa narodí² cíti² chemikálie
aj v ²kole sa o nich u£í² chemikálie
a v práci ich vyrába² chemikálie
ale ke¤ skape² neucíti² uº chemikálie

✷
✸
✹
✺

Live Bratislava (1984, 1.)
Live Bratislava (1985, 2.)
Zóna A (1985, 1.)
Zóna A (1985, 13.)
The greatest shits 84-86 (1988, 16.)

Uº si zasa celá znudená
zle sa mi na teba pozerá
vôbec ni£ ´a nebaví
a si celkom bez nálady
Je to je to je to zlé
je to je to s tebou zlé
2x
Si znudená a pomaly sa vle£ie²
si studená aj ke¤ sa na slnku pe£ie²
❀✸ ❀✹ ❀✺ : si znechutená lebo nude neute£ie²

✷ : si znudená lebo nude neute£ie²

✷✍
✁✸✁✹✁✺✍

si znudená ale zachráni´ sa nevie²

Sú v kaºdom súste potravy
sú v ovzdu²í aj v tebe
2x

Je to je to je to zlé
je to je to s tebou zlé
4x

Nechcem ich nemám ich rád chemikálie
hovoril som to snad uº tisíckrát
chemikálie
proti nim ni£ nepomáha chemikálie
v nových ?? uº prichádzam
do krematória

Uº si zasa celá znudená
zle sa mi na teba pozerá
vôbec ni£ ´a nebaví
a si celkom bez nálady
Je to je to je to zlé
❀✷ ❀✹ ❀✺ : je to je to s tebou zlé

✸ : je to je to s tebou zlé...
❀✷ ❀✹ ❀✺ : 4x
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✸✍
✁✷✁✹✁✺✍
✸②

✦ Kam krá£a² £love£e

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Potopa (1986, 4.)

Kam krá£a² £love£e
kam vedú tvoje kroky
nemá² toho sná¤ dos´
ve¤ hrabe² plné roky
Má² dve autá krásnu vilu
daj si pokoj aspo¬ chví©u
má² jachtu aj ve©kú chatu
ma´ tak polku tvojho platu

a operuje na Kramároch
: odstrá¬te ho prosím vás

✷ ❀✸ : odha©te ho prosím vás

Kde je Josef Mengele?
kde je? 2x
kde je Josef Mengele?
neviem kde je
Kde je Josef Mengele?
kde je? 2x
kde je Josef Mengele?
2x

✦ Kde ste boli?

Kam krá£a² £love£e
kam vedú tvoje kroky
ºe nemá² toho sná¤ dos´
ve¤ hrabe² plné roky
Má² známosti plnú Blavu
a starostí plnú hlavu
robí² celé dni aj noci
niet ti rady a niet pomoci...
Kam krá£a² £love£e
kam vedú tvoje kroky
£o toho sná¤ dos´
ve¤ hrabe² plné roky

✦ Kde je Josef Mengele?
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Potopa (1986, 8.)

✷ The greatest shits 84-86 (1988, 6.)
✸ Potopa (1990, 5.)
Kde je Josef Mengele
kde sa zloduch skrýva
nikto nemá tu²enie
kde to zviera býva
Popíja sná¤ oranºádu
na Floride v Miami
iní majú presnú správu
ºije v Paraguaji
Kde je Josef Mengele?
kde je? 2x
kde je Josef Mengele?
neviem kde je
Kde je Josef Mengele?
kde je? 2x
kde je Josef Mengele?
Moºno ºije v Taliansku
videli ho v Zürichu
moºno ho Pinochet chráni
presúva sa potichu
Moºno zomrel v Brazílii
a moºno ºije ved©a nás

✷✁✸✍
✍

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Live Teplice (1993, 12.)

Kaºdý je dnes hrdina
a Stalinova obe´
kaºdý £ervených preklína
a tla£í tla£í sa hore
Kde ste boli ke¤ sa blýskalo
kde ste boli ke¤ hrmelo
kde ste boli ke¤ sa blýskalo
kde ste boli a kam chcete ís´
kam chcete ís´
Kaºdý je dnes hrdina
a Stalinova obe´
kaºdý £ervených preklína
a tla£í tla£í sa do neba
Kde ste boli kokoti ke¤ sa blýskalo
kde ste boli ke¤ hrmelo
kde ste boli kokoti ke¤ sa blýskalo
kde ste boli kokoti a kam chcete ís´
kam chcete ís´
Kam chcete ís´ 4x
kam

✦ Ke¤ sa v²etci zjednotíme
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Útok na ²picu hitparády (1988, 6.)

✷ Live Praha (1988, 11.)
✸ Potopa (1990, 16.)
Koncert dneska odpadá
pre£o to je záhada
vôbec ni£ sa nedarí
v hlavách krúºia obavy
Ale aj tak stále hráme

✷ ❀✸ : a e²te v sebe dos´ síl máme

: lacno im svoj skalp nedáme
a ni£ nás nezastaví
❀✸ : ºiadne hlúpe zákazy

832

✎
✷✁✸✎
✷✎

✷ : zakáºeme zákazy

✦

✁✸✎

Koncertné vykopávky a rarity (1987, 5.)

Ko©ko s©ubov ko©ko slov
ko©ko sprostých podvodov
no my e²te vºdy máme dos´ síl

Má ´a rád 4x
On ti v²etko dá ti s©úbi
v²etko s©úbi ni£ nedá
potom cíti² ºe ´a ©úbi
potom ??

Koncert dneska odpadá
aj tak je skvelá nálada
ºe zajtra sa to podarí
nemáme ºiadne obavy

Má ´a rád 8x

Ke¤ sa v²etci zjednotíme
a spojíme tak zví´azíme
na²a hudba predsa prerazí

✦

Potopa (1986, 5.)

✷ The greatest shits 84-86 (1988, 15.)

2x

V noci sa vºdy túlam sám
so svojou tajnou zá©ubou
za pivo prezradím vám
to £o robím s ob©ubou

M.H.D.

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✷
✸
✹
✺

Maniak

Branislav Alex, Peter Schredl / Peter Schredl

Ke¤ sa v²etci zjednotíme
a spojíme tak zví´azíme
na²a hudba navºdy zví´azí

✦

Má ´a rád

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Máme e²te vºdy dos´ síl
preºili sme ve©a chví©
e²te stále máme dos´ síl

Som maniak 3x
som
som zabijak 3x
som

Live Bratislava (1984, 3.)
Live Bratislava (1985, 4.)
Zóna A (1985, 2.)
The greatest shits 84-86 (1988, 1.)
Live Praha (1988, 7.)

Uº opä´ striehnem v noci temnej
a chvejem sa vzru²ením
zmocním sa diev£inky jemnej
´aºko sa s ¬ou oºením

Na zástavke kaºdé ráno stojím MHD
ºe nepríde môj spoj sa bojím MHD
autobus a elektri£ka me²ká MHD
²kolu zasa dozaista zme²kám MHD

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Kone£ne uº v dia©ke svetlá vidím MHD
❬ ✎❪
ako som sa dostal to sa divím MHD
v²etci nervózni ©udia sa tla£ia MHD
m¬a sa ale také cesty pá£ia MHD
: Zo ²koly je cesta ve©mi ru²ná MHD ❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪
sle£na £o ma kopla je v²ak slu²ná MHD
dobre tomu kto sa v aute vozí MHD
lep²ie tomu kto len pe²o lozí MHD

Som maniak 3x
som
som zabijak 3x
som
S m¯tvou sa oºeni´ nedá
preto idem za druhou
v láske mám v²ak asi smolu
aj ona je uº m¯tvolou

MHD 4x

Som maniak 3x
som
som zabijak 3x
som

Zo ²koly je cesta ve©mi ru²ná MHD
sle£na £o ma kopla je v²ak slu²ná MHD
dobre tomu kto sa v aute vozí MHD
lep²ie tomu kto len pe²o lozí MHD

V noci sa vºdy túlam sám
so svojou tajnou zá©ubou
za pivo prezradím vám
to £o robím s ob©ubou

MHD 4x

Som maniak 3x
som
som zabijak 3x
som
2x
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✦ Má² moje £íslo

mlados´ je rados´
kaºdý ti pú²´a ºilou
mlados´ je rados´
s ohromnou perspektívou

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Live Bratislava (1984, 8.)

✦ Muº s koºu²inovým límcom

✷ Koncertné vykopávky a rarity (1987, 7.)
Má² moje £íslo
a viem to isto
ºe nezavolá²
£akám na ten tón
a je to betón
ºe nezavolá²

Branislav Alex / Branislav Alex
V²etko je dnes O.K.? (1989, 2.)
Dlhé roky sa uº so mnou hrá
na ²ialenú hru tie¬ov
album mojich snov si prezerá

S tým svojím správaním
si veru £udná
s tým cudným £akaním
si veru nudná

Muº s koºu²inovým límcom 2x
Stále bdie nad mojim ºivotom
pred v²etkým zlým ma chráni
stal sa asi mojim otrokom

Mám tvoje £íslo
a viem to isto
ºe nezavolám
£aká² na ten tón
a je to betón
ºe nezavolám

Muº s koºu²inovým límcom 2x
Nechápem to ale mám ho rád
jeho kroky sú vºdy na blízku
a pomôºe mi zahna´ z noci strach

✷ : S tým svojím správaním
som veru £udný

Muº s koºu²inovým límcom 2x

✦ Na tom ni£ nie je

Má² moje £íslo
a viem to isto
ºe nezavolá²
£akám na ten tón
a je to betón
ºe nezavolá²
Po£kám aº ´a omrzí
tvoje £akanie
po£kám aº ´a omrzí
tvoje ve£né nie

✦ Mlados´ je rados´
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Live Teplice (1993, 13.)
Ke¤ si mladý
tak si vinný
6x
Mlados´ je rados´
s ohromnou perspektívou
mlados´ je rados´
kaºdý ti pú²´a ºilou
2x
2x
Mlados´ rados´ 4x
Mlados´ je rados´
s ohromnou perspektívou

Jaroslav Lederleitner / Jaroslav Lederleitner,
Peter Schredl
Live Teplice (1993, 15.)

❬ ②❪

Oni boli priatelia
oni boli susedia
boli to milí ©udia
pomohli ti vºdy
Nie je to dávno
e²te chodili aj k nám
nie je to dávno
e²te hlavu na to dám
Na tom predsa ni£ nie je
tak to chodí vo svete
to £o bolo uº nie je
tak £o mi na to poviete tak £o
Teraz sme nepriatelia
£ítal som to v novinách
vyhna´ zabi´ je ich treba
toto je cesta vládou zvolená
o na tom ºe prednedávnom
chodili aj k nám
£o na tom ºe prednedávnom
rad²ej zabúdam
Na tom predsa ni£ nie je
tak to chodí vo svete
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to £o bolo uº nie je
tak £o mi na to poviete tak £o
3x

✦

Nádherné diev£a

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✷
✸
✹
✺

Live Bratislava (1985, 7.)
Zóna A (1985, 12.)
Koncertné vykopávky a rarity (1987, 10.)
The greatest shits 84-86 (1988, 7.)
Live Praha (1988, 8.)

Pozeral som raz
na cestu z obloka
tu mi jedno diev£a
padlo do oka
Srdce rozbú²ilo sa mi
ako zvon
pozeral som za ¬ou
ako za slnkom
Nádherné diev£a
so strapatou hrivou
4x
zelenou
Neskôr som ju stretol
e²te nieko©ko ráz
nikdy pokope nevidel som
to©ko kras

v²etci sa radujeme
spolo£ne budujeme
na²u spolo£nos´
2x
Obchody preplnené
kvalitným tovarom
nech ºijeme
kaºdý sa po ve£eroch
preh¯¬a v peniazoch
nech ºijeme
Len stále vpred
mocným pre rados´
v²etci sa radujeme
spolo£ne budujeme
na²u spolo£nos´
2x
Sídliská vyzdobíme
krásnymi heslami
nech ºijeme
spievame budujeme
ni£ nás nezastaví
nech ºijeme
Len stále vpred
mocným pre rados´
v²etci sa radujeme
spolo£ne budujeme
❀✷ : na²u spolo£nos´

✸ : na²u spolo£nos´...

2x

✦

Bol som do nej za©úbený
stra²ne uº
ale ona nie je diev£a
ale muº
Nádherné diev£a
so strapatou hrivou
4x
zelenou
2x

✦

Nech ºijeme!

udovít Gálka / udovít Gálka
V²etko je dnes O.K.? (1989, 8.)

✷ Potopa (1990, 8.)
✸ Live Teplice (1993, 20.)
Máme sa v²etci dobre
nám uº ni£ nechýba
nech ºijeme

Nezmením sa!

Branislav Alex / Peter Schredl
V²etko je dnes O.K.? (1989, 4.)

✷ Potopa (1990, 12.)
✸ Akce Punk (1990, 12.)
Nezmením sa 2x
nie
nepredám sa 2x
nie
a nevzdám sa 2x
nie
a nezradím vás 2x
nie
Nezmením sa 3x
nie
2x
2x

V²etci uº v²etko máme
blahobyt prekvitá
nech ºijeme

Mnohým ©u¤om sa nepá£i
ºe sa nám stále nerá£i
by´ ako oni
takí ako oni

Len stále vpred
mocným pre rados´

e vraj uº sme vy²li z módy
nemoderní nepotrební
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✸✍
✁✷✍

Za©udníme oceány
zostaneme na svete sami
: pre zvieratá nieto miesta ve¤

tak ako oni
presne ako oni

✷ ❀✸ : pre zvieratá nieto miesta

Nám sta£í ºe nás to baví
a ºe nás nemajú radi
ti idioti
otravní idioti

budujeme nové mestá

: Sme premnoºený druh

✷ ❀✸ : Sme ohrozený druh
druh ohrozený

Nezmením sa 2x
nie
nepredám sa 2x
nie
a nevzdám sa 2x
nie
a nezradím vás 2x
nie

sme premnoºený druh
druh premnoºený
: sme ohrozený druh
druh ohrozený
4x

✦ Otvárajte kasíno

Nezmením sa 3x
nie
2x

Ervin Kliment / Ervin Kliment
Útok na ²picu hitparády (1988, 10.)

2x

Láska to je vám vec £udná
zav²e máva ubolenú tvár
niekedy je celkom nudná
raz je z nej mlieko potom cmar

✦ Odváºna jazda zakázanou zónou
Branislav Alex / -

Dlho na ¬u rôzne lieky skú²am
v²etko pre jej spásu du²e dám
jednu my²lienku za druhou zhá²am
aº tu zrazu hop a uº to mám

Útok na ²picu hitparády (1988, 7.)
(instrumentální)

Otvárajte kasíno
dostal som chu´ na víno
nalejte mi silné £ervené
nech ma slabos´ preklína
ponorím ju do vína
víno to je pre ¬u stvorené

✦ Ohrozený druh
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Koncertné vykopávky a rarity (1987, 15.)

✷ Útok na ²picu hitparády (1988, 9.)
✸ Live Praha (1988, 3.)

A ke¤ jeden pohár bude málo
dám si nalia´ e²te takých pár
aº ma pri ¬om zastihne i ráno
to mi bude hej a v o£iach ºiar

V²ade kam sa pozrie² deti
v²ade detí ako smetí
a ¤al²ie sa rodia stále
je to síce pekné ale

Otvárajte kasíno
dostal som chu´ na víno
nalejte mi silné £ervené
nech ma slabos´ preklína
ponorím ju do vína
víno to je pre ¬u stvorené

udí ve©a jedla málo
nie£o by sa spravi´ malo
preplnený vidiek mestá
na zemi uº nieto miesta
Sme ohrozený druh

✷ ❀✸ : druh ohrozený

sme premnoºený druh
druh premnoºený
: sme premnoºený druh
druh ohrozený
2x
Príli² sa tu rozrastáme
na následky málo dbáme
ve¤ mi nie£o vymyslíme
a aj vesmír za©udníme

✷✁✸✍
✍

2x

✦ Pakáre¬

✘
✘
✷✁✸✘
✷✁✸✘

Branislav Alex / Peter Schredl
Útok na ²picu hitparády (1988, 5.)

✷ Live Praha (1988, 9.)
✸ Potopa (1990, 6.)
✹ Live Teplice (1993, 11.)
Pakáre¬
ºivot je pakáre¬...
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✷✁✸✍
✍
✘
✘
✷✁✸✘
✷✁✸✘

✦ Pivo

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✷
✸
✹
✺

Zóna A (1985, 4.)
The greatest shits 84-86 (1988, 14.)
Live Praha (1988, 12.)
Potopa (1990, 7.)
Live Teplice (1993, 18.)

Ráno na obed aj ve£er
pivo 4x
malé ve©ké svetlé tmavé
pivo 4x
muºi ºeny deti starci
pivo 4x
doma v práci za volantom
pivo 4x
Pivo to je zradný nápoj
obsahuje tvrdý náboj
pivo je zákerný nápoj
2x
Na zdravie aj na vracanie
pivo 4x
na oslavu aj na ºia©
pivo 4x
za drobné aj za výplatu
pivo 4x
na rodinné rozvracanie
pivo 4x
Pivo to je zradný nápoj
obsahuje tvrdý náboj
pivo je zákerný nápoj
2x

po£íta£ má na v²etko právo
po£íta£ nevidí tiec´ krv z rán
Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
Nemôºe² lenivie´
nemôºe² chcie´
nemôºe² myslie´
nemôºe² bdie´
Nemôºe² plaka´
nemôºe² sa smia´
nemôºe² skáka´
ani pauzu si da´
Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
Po£íta£
po£íta£
po£íta£
po£íta£

Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
2x

✦ Polka

Jaroslav Lederleitner, Peter Schredl / Peter
Schredl

Pivo...
Pivo to je zradný nápoj
obsahuje tvrdý náboj
pivo je zákerný nápoj
2x

✦ Po£íta£

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Zóna A (1985, 8.)

✷ Koncertné vykopávky a rarity (1987, 1.)
Po£íta£
po£íta£
po£íta£
po£íta£

ti ukáºe cestu
ti vyráta plat
ti ur£í nevestu
nikdy nedostane mat

ti ukáºe cestu
ti vyráta plat
ti ur£í nevestu
nikdy nedostane mat

Na v²etko je program
a na v²etko plán
ni£ nemôºe² robi´
celkom sám
Po£íta£ ´a vyradí hravo
po£íta£ je aj rakiet pán

Útok na ²picu hitparády (1988, 4.)

✷ Potopa (1990, 14.)

Kedysi som nemal rád
vôbec ºiadnu polku
nechcel som ju tancova´
zdala sa mi zlá
Hovoril som ºe na ¬u
tancujú sedláci
Len sedláci a vidláci
stále do kola
2x
Potom som sa zoznámil
v²ak s dedinskou holkou
za©úbil som sa do nej
je moja jediná
S ¬ou sa u£ím tancova´
tú sedláckú polku
S holkou stále dokola
tralalala
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2x
: Odvtedy uº tancujeme

✷ : Teraz v²etci tancujeme

✷✎
✎

len dedinskú polku
na pogo sme zabudli
nudné sa nám zdá

✷ ❀✸ ❀✻ : a nepozná uº z©utovanie

a vracia zlé zaobchádzanie
Voda v²etko zaplavuje
a zmýva ©udské hriechy
ke¤ na túto ©udskú ²pinu
uº nesta£ili rieky
2x

Na zábave zbalíme
kaºdú sedlácku holku
A tancujeme do rána
tralala
2x

✷ : A teraz v²etci

Stále pr²í a voda stúpa
príroda je zrazu krutá
❀✹ ❀✺ : nepozná uº z©utovanie

❬ ②❪

Bolo to ve©mi potrebné
a pri²lo to v pravý £as
dajme si bozky posledné
ve¤ potopa je tu zas

✦ Posledný mohykán

✦ Pravda neexistuje

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Live Teplice (1993, 9.)
Nikto uº neodporuje
nikto sa nevzpiera vláde
nikto sa nesnaºí by´ sám sebou pre£o
Nikto uº neprovokuje
kaºdý rad²ej pochoduje
a drºí krok s módou z televízie
Posledný rebel
posledný mohykán
2x
On nemá ºiadne idoly
pozná len vlastné zákony
nemení názory zo d¬a na de¬ jak ty
Hore sú z neho zhrození
a chcú ho vidie´ pri zemi
ako sa plazí a prosí o milos´
Posledný rebel
posledný mohykán
4x

✦ Potopa
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✷
✸
✹
✺
✻

Potopa (1986, 1.)
Koncertné vykopávky a rarity (1987, 14.)
The greatest shits 84-86 (1988, 10.)
Live Praha (1988, 1.)
Potopa (1990, 1.)
Live Teplice (1993, 1.)

Live Teplice (1993, 4.)
Ja stále po£úvam
o tom £o správne je
o tom kto má pravdu
a kto vôbec nie
Nové argumenty
tie staré vyvrátia
a to £o vraví druhý
celkom zatratia
Na£o h©ada´ pravdu
ke¤ len jedna je
a to tá ºe pravda
neexistuje
2x
Stále h©adá² pravdu
a pýta² sa kde je
na to sa ti ja ale
len zasmejem
Pravdu si predsa musí
nájs´ kaºdý sám
pravda je len ve©ký
a nechutný klam
Na£o h©ada´ pravdu
ke¤ len jedna je
a to tá ºe pravda
neexistuje
2x
Neexistuje 4x

Po£úval som dnes rádio
ºe zatopené je aj Tokio
ºe situácia je zúfalá
a nádej na záchranu pramalá
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✷✁✸✁✻✍
✁✹✁✺✍

✦ Pre£o je ºivot taký?

Dostal som od Ady list
ºe uº spa´ nemieni prís´

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Pí²e ºe sa nevráti
ºe sa vo svete nestratí
pí²e ºe sa nevráti

V²etko je dnes O.K.? (1989, 3.)

✷ Potopa (1990, 15.)
✸ Live Teplice (1993, 8.)

✷ ❀✸ : a opú²´a ma
: a nestratí sa

Igor má rád Evu
Eva jeho nie
a tak preto Igor
stále smutný je

✸ : 2x
: Dostal som od Ady list
ºe uº spä´ nemieni prís´

Oi oi oi...

✷✁✸✍
✍

✷ : pre£o je ºivot taký smutný?
❀✷ : pre£o? 4x
✸ : pre£o? 7x

Live Bratislava (1984, 5.)

✁✸②
✸✍
✁✷✍

Potopa (1986, 9.)

✷ ❀✸ : ºe uº spa´ nemieni prís´
Pí²e ºe sa nevráti
ºe sa vo svete nestratí
pí²e ºe sa nevráti

✷ ❀✸ : a opú²´a ma

✸✎
✁✷✎
✷✁✸✍
✍

: nevráti sa

✎
✷✁✸✎

❀✸ : Zaºil som dnes prekvapenie

❬✷✎❪

je mi z neho na zbláznenie

✷ : 2x
Oi oi oi...

Prepadáva£ prepadáva
len bohatých ©udí
prepadáva£ prepadáva
by´ dobrým ho nudí

❬ ✎❪

a pe¬azí zbaví
prepadáva£ prepadáva
lebo ho to baví

✷ The greatest shits 84-86 (1988, 11.)
✸ Live Praha (1988, 10.)

: ºe uº spä´ nemieni prís´

✷ Live Bratislava (1985, 5.)
✸ Zóna A (1985, 9.)

✷ ❀✸ : Prepadáva£ ´a prepadne

Branislav Alex, Peter Schredl / Peter Schredl

✸ : ... od Ady list

❬✷✘❪

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✦ Prekvapenie
Zaºil som dnes prekvapenie
je mi z neho na zbláznenie
❀✷ : dostal som od Ady list

❬✸✎❪

✦ Prepadáva£

úrad ho vak núti
a tak preto Bra¬o
stále pije a smúti

Pre£o je ºivot taký smutný?
pre£o je ºivot mladých smutný?

❬ ✎❪ ❬✷✘❪

Pí²e ºe sa nevráti
ºe sa vo svete nestratí
pí²e ºe sa nevráti
a nestratí sa

Imro chce ís´ do Viedne
úrad vraví nie
a tak preto Imro
stále smutný je
: Bra¬o nechce by´ vojak

✎
✷✁✸✎

Oi oi oi...

Eva chce ma´ Vojta
Vojto Evu nie
a tak preto Eva
stále smutná je

✷ ❀✸ : Bra¬o nechce na vojnu

❬ ✁✸②❪

❬ ✁✸✎❪ ❬✸✘❪
❬ ✘❪ ❬✸②❪

: Prepadáva£ ´a prepadne
ale nezastrelí
prepadáva£ prepadáva
je chlapík veselý
On bohatým berie
a chudobným dáva
polícia nevie
kde ten mladík spáva
Ukrýva sa v kanáloch
a opustených domoch
tam ho nikdy nenájdu
ani za sto rokov
Prepadáva£ prepadáva
v noci a aj vo dne
prepadáva£ ´a prepadne
ale nezabodne
Prepadáva£ ´a prepadne
ale nezastrelí
prepadáva£ ´a prepadne
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❬✷✁✸✎❪

je chlapík veselý

✸ Live Teplice (1993, 17.)

On bohatým berie
a chudobným dáva
polícia nevie
kde ten mladík spáva

Dve malé ma£iatka
zabávali deti
poznal ich celý svet
no teraz uº ich niet

Ukrýva sa v kanáloch
a opustených domoch
tam ho nikdy nenájdu
ani za sto rokov

Volali sa Puf a Muf
a nepoznali hnev
kaºdý im bol kamarát
a kaºdý ich mal rád

Prepadáva£ prepadáva
celkom ako Jáno²ík
jeho nedolapí
ani ºandárov ??

✸ : Puf a Muf 4x
❀✸ : a deti

Sko£í do kríkov
vala²kou zamáva
peniaze alebo ºivot
tak sa on zabáva
On bohatým berie
a chudobným dáva
polícia nevie
kde ten mladík spáva
Ukrýva sa v kanáloch
a opustených domoch
tam ho nikdy nenájdu
ani za sto rokov
...

: Puf a Muf...

✷ : Puf a Muf 4x

Kde sú malé ma£iatka
£o zabávali deti?
poznal ich celý svet
no teraz uº ich niet

✷ ❀✸ : Puf a Muf 8x
: Puf a Muf...
a deti

✦ Samotár

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Laco Vincze, Ras´o tiglic / Peter Schredl
Zóna A (1985, 11.)
Live Bratislava (1984, 6.)

Psycho nie je psychopat
vyzerá tak £asto krát
Psycho je nevlastný brat
Psycho to je kamarát
Psycho...
Psycho má koºenú bundu
a na koºe ??
obidvaja sa vykrúcajú
svorne v rytmu tanga
Psycho...
2x

Si ²´astný ºe ´a osud spravil £lovekom
ºia© uº ale príde² na to aº vekom
e to ²´astie smola je
a v²ak celí svet ´a podvádza
nevie² na £o ti ²kola je
a mlados´ nenávratne odchádza
Si pán tvorstva 2x
tak pre£o sa tak nespráva²
ve¤ si pán tvorstva si pán tvorstva
ale ostatným iba zavadzia²
?? £o iným jasné je
a chodí² rad²ej sám uli£kami tmavými
ignoruje² to £o iným sväté je
a ukrýva² si to pod vie£kami svojimi

✦ Puf a Muf

Ve¤ si pán tvorstva si pán tvorstva
tak pre£o sa tak nespráva²
ve¤ si pán tvorstva si pán tvorstva
a ostatným iba zavadzia²

Útok na ²picu hitparády (1988, 8.)

e to ²´astie smola je
a v²ak celí svet ´a podvádza

Branislav Alex / Branislav Alex

✷ Potopa (1990, 4.)

❬ ✁✸✎❪

Vyrástli a dospeli
uº na hru nie je £as
nie je £as na zábavu
to vie uº kaºdý z nás

✦ Psycho
✷ Koncertné vykopávky a rarity (1987, 9.)

❬✷✎❪ ✸✍
✍
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❬ ✎❪
❬✷✁✸✎❪

✦ Spomienka na Karola

nevie² na £o ti ²kola je
a mlados´ nenávratne odchádza

udovít Gálka / udovít Gálka
Si pán tvorstva 2x
tak pre£o sa tak nespráva²
ve¤ si pán tvorstva si pán tvorstva
ale ostatným iba zavadzia²

V²etko je dnes O.K.? (1989, 9.)
Ja by som ´a diev£a ©úbil
keby si sa trochu smiala
má² stále má²
celý de¬ váºnu tvár

Lebo rozmý²©a² si samotár...

✦ Sex vládne svetu

Vie² dobre ºe nie som skúpy
na poh©ady ktoré pália
skús usmia´ sa
ve¤ je to vzácny dar

Svetozár Korbe© / Peter Schredl
Live Bratislava (1985, 10.)

Smiech zaºne ti lí£ka
smiech schová ºia©
do tvojho sníka dá ti dar
dar ktorý v nás rozhojdá
£ardá² s¯dc

✷ Zóna A (1985, 5.)
✸ The greatest shits 84-86 (1988, 5.)
Sex vládne svetu
to vie kaºdý dnes
sex vládne svetu
tak diev£a nebu¤ pes

Smiech zohreje ústa
smiech je ná² dar
ºia©-svätá busta
nech vtedy hrá
kapela chýrna
pogo dvoch s¯dc

Sex vládne svetu
láska je ved©aj²ia
sex vládne svetu
ty si sná¤ v£eraj²ia

Ja by som ´a diev£a ©úbil
keby si sa trochu smiala
má² stále má²
celý de¬ váºnu tvár

Uº od útleho veku
sex v telke sleduje²
uº od útleho veku
tajne onanuje²
Uº od útleho veku
✸ : na iné nemyslí²
uº od útleho veku
ni£ iné nerobí²
❀✷ : uº od útleho veku
na iné nemyslí²
Sex dneska vládne svetu
sex svetu vládne
3x
pre£o je to tak asi
nikto neuhádne
Sex uº nás ovládol
a pobláznil nám hlavy
sex uº nás ovládol
ni£ iné nás nebaví
Sex uº nás ovládol
ovláda celý svet
sex uº nás ovládol
ve¤ lep²ieho ni£ niet
Sex dneska vládne svetu
sex svetu vládne
3x
pre£o je to tak asi
nikto neuhádne

✁✷✘
✁✷✘

Dobre vie² ºe nie som skúpy
na poh©ady ktoré pália
skús usmia´ sa
ve¤ je to vzácny dar

✸✘
✸✘

✦ Sú£as´ stroja
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Live Teplice (1993, 5.)
Stále si pamätám
na svoj prvý de¬ v ²kole
s pla£om som utekal
ale chytili ma dole
koly sú väznice
a u£itelia v nich stráºia
deptajú a trestajú
a na tom sa bavia
Slobodu ti berú ke¤ si mladý mladý
nesmie² robi´ to £o ´a baví
chcú ´a spravi´ sú£as´ou stroja
robi´ smie² len £o ti dovolia
Spomínam si aj
na svoj prvý de¬ na vojne
myslel som si vydrºím
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to aj ja pokojne
Dva roky bez zmyslu
boli ale príli² ve©a
ak vybo£í² z radu
hne¤ na teba niekto strie©a
Slobodu ti berú ke¤ si mladý mladý
nesmie² robi´ to £o ´a baví
chcú ´a spravi´ sú£as´ou stroja
robi´ smie² len £o ti dovolia
Ja nechcem by´ sú£as´ou stroja
nechcem
4x
Slobodu ti berú ke¤ si mladý mladý
nesmie² robi´ to £o ´a baví
chcú ´a spravi´ sú£as´ou stroja
robi´ smie² len £o ti dovolia 3x

✦ Tie dni sú pre£
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Live Teplice (1993, 3.)
Tie dni ke¤ si bol ²´astný
sú dávno v nenávratne
dni ke¤ si sa mal dobre
sa uº nevrátia nikdy
Tie dni sú pre£ 3x
aká² ºe sa nie£o stane
dúfa² ºe niekto príde
£aká² ºe ti nie£o vyjde
a sníva² o tom £o vyhrá²
Ale nikto nepríde
ale ni£ ti nevyjde
nikdy ni£ nevyhrá²
²´astia sa nedo£ká²
Tie dni sú pre£ 7x

✦ Tvoja mama hovorí
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Koncertné vykopávky a rarity (1987, 3.)
Tvoja mama hovorí
diev£a mám ´a rada
tvoja mama hovorí
som na v²etko sama
Tvoja máma hovorí
diev£a viac sa u£
ale ty si myslí²
mama ticho uº
Tvoja mama hovorí
tvoja mama sa stará

myslí to s tebou dobre
ale ty si mladá
2x
Tvoja mama hovorí
kde sa porád túla²
tvoja mama hovorí
ani na krok von
Tvoja mama hovorí
komu zase volá²
tvoja mama hovorí
znad to nieje on
Tvoja mama hovorí
tvoja mama sa stará
myslí to s tebou dobre
ale ty si mladá
2x
Tvoja mama hovorí
v²etka peniaz berie²
tvoja mama hovorí
diev£a viac sa u£
Tvoja mama hovorí
ºe sa drzo díva²
ale ty si myslí²
mama ticho uº
Tvoja mama hovorí
tvoja mama sa stará
myslí to s tebou dobre
ale ty si mladá
8x

✦ Útek z reality
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je dnes O.K.? (1989, 6.)

✷ Potopa (1990, 10.)
✸ Live Teplice (1993, 7.)

Sadne² si a stla£í² vypína£ 2x
a hne¤ sa inde ocitá² 2x
vzná²a² sa vo vesmíre 2x
alebo zdrhá² v hroznej tme 2x
Ale ve¤ toto nie je ºivot tvoj
ve¤ toto vôbec nie si ty
ale ve¤ toto nie je ºivot tvoj
ale útek z reality
Spí² s ¤al²ou prekrásnou ºenou 2x
a vyhráva² boj s presilou 2x
topí² sa v prachoch a v zlate 2x
problémy sú v²etky v aute 2x
Ale ve¤ toto nie je ºivot tvoj
ve¤ toto vôbec nie si ty
ale ve¤ toto nie je ºivot tvoj
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: ale útek z reality...

✷ ❀✸ : ale útek z reality
Z reality 8x

✦

✷✁✸✍
✍
❬ ②❪

✷ : Ty to má² pred sebou

Ty to má² pred sebou
a o ni£ nestojí²
ty to má² pred sebou
vlastne uº za sebou má²

Útok na ²picu hitparády

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✦

Chceme ma´ peniaze a ve©a slávy
chceme sa dosta´ na ²picu hitparády
dajte nám moºnos´ rýchlej kariéry
ve¤ my sme ²anca budúcej éry

Potopa (1986, 7.)

✷ The greatest shits 84-86 (1988, 8.)
✸ Live Praha (1988, 2.)
V dne²nej dobe kaºdý vie
ºe ºivot ve©mi ´aºký je
©udia beºia neviem kam
❀✸ : a ja sa iba prizerám

Útok na ²picu hitparády...

✷ : a ja iba prizerám

Technika tá v²etko riadi
©udský faktor sa vyradí
kamera nás sleduje
©udia ja vás varujem

Uº to má za sebou

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Live Bratislava (1985, 6.)

✷ Potopa (1986, 10.)

loveku sa vyplatí
strati´ v²etky zásady
v£eraj²ok sa nevráti
a zajtraj²ok sú záhady

Uº to má za sebou
a nikam nevozí
uº nemá starosti
spokojne si leºí

✷ : o ni£ sa nebojí

Uº to má za sebou
: a o ni£ nestojí

Technika tá v²etko riadi
©udský faktor sa vyradí
kamera nás sleduje
©udia ja vás varujem

✷✍
✍

✷ : a ni£ ho netrápi

✷✎
✎

✷ : ni£ ho neprekvapí

✷✎
✎

uº to má za sebou
: o ni£ sa nebojí

: Uº to má za sebou
a nikam nebeºí
uº to má za sebou
pokojne si leºí
Telo má studené
zatla£ené o£i
deti ti sa hádajú
zle sa na nej to£í
: 2x

V 20. storo£í

Svetozár Korbe© / Miroslav Kole£áni, Peter
Schredl

Ak chcete peniaze a ve©a slávy
zaho¤te £es´ aj svoje ideály
dáme vám moºnos´ rýchlej kariéry
ve¤ vy ste ²anca budúcej éry

Uº to má za sebou
a o ni£ nestojí
uº to má za sebou
: uº sa nebojí

❬ ②❪

Uº to má za sebou za sebou 4x

Útok na ²picu hitparády (1988, 2.)

✷ Live Praha (1988, 5.)
✸ Potopa (1990, 3.)

✦

❬ ②❪

a nikam nebeºí²
ty to má² pred sebou
spokojne si leºí²

❬✷②❪

V dvadsiatom storo£í
sa svet naopak to£í
v dvadsiatom storo£í
nás pokrok zotro£í
Technika tá v²etko riadi
©udský faktor sa vyradí
kamera nás sleduje
©udia ja vás varujem
Vládne túºba po moci
pomoc je pojem neznámy
©udia sú len otroci
pokrok ten ich omámil
Technika tá v²etko riadi
©udský faktor sa vyradí
kamera nás sleduje
©udia ja vás varujem

✷②
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✷✍
✁✸✍

✦

✦

V krajine nev²edných chví©

Branislav Alex / Branislav Alex

Potopa (1986, 11.)

✷ The greatest shits 84-86 (1988, 17.)

Potopa (1986, 6.)

✷ The greatest shits 84-86 (1988, 12.)

Videl som ju
ako tam s ním stála
a zdalo sa mi
akoby sa ho bála

No£né ticho pretína a ²um
²um korún starých stromov
tichý a m¯tvy mesa£ný spln
posieva cestu hrozbou
: Tmavé rúcha ne£estných síl

✷ : ierne rúcha ne£estných síl

✷✍
✍

no£ného krá©ovstva stráºi
zahalia krajinu nev²edných chví©
kam vkro£i´ sa neodváºi²
Len smr´ ktorá nepozná strach
sa po nociach s vetrom preteká
dusivý a m¯tvolný pach
: z jej kamenných srdci vyteká

✷ : z jej kamenného srdca vyteká

✷✍
✍

✷ : z jej kamenného srdca vyteká

Tak som povedal
: po¤ sem moja malá

✷✍
✍

✷✍
✍

ierne rúcha ne£estných síl
no£ného krá©ovstva stráºi
zahalia krajinu nev²edných chví©
kam vkro£i´ sa neodváºi²

✷ : svoje tajomstva skrývajú

: a tam dole vidí² nedá sa ºi´

✷ : a kdesi dole odkia© niet návratu

✷ : z jej kamenného srdca vyteká

2x

✷ : po¤ sem milá malá

✷✍
✍

bu¤ moja
a ja budem tvoj

: Videl som ju
ako tam s nim stála
a zdalo sa mi
akoby sa ho bála
Tak som povedal
po¤ sem moja malá
bu¤ moja
a ja budem tvoj

✷✍
✍
✷✎
✎

objasnenia odpo£ívajú

Len smr´ ktorá nepozná strach
sa po nociach s vetrom preteká
dusivý a m¯tvolný pach
: z jej kamenných srdci vyteká

✷✎
✎

Viem ºe to je ´aºké
poveda´ mu cho¤
ke¤ ´a má rád
4x

2x

Náhrobných kame¬ov krvavé ²títy
: v²etka tajomstva skrýva

: Bol som ²´astný

ke¤ so mnou tancovala
skákala
a krásne sa smiala

a kdesi dole odkia© niet návratu
objasnenia odpo£ívajú
Len smr´ ktorá nepozná strach
sa po nociach s vetrom preteká
dusivý a m¯tvolný pach
: z jej kamenných srdci vyteká

✷②
✷✎
✎
②

Viem ºe to je ´aºké
poveda´ mu cho¤
ke¤ ´a má rád
4x

✷ : ´astný som bol

No£né ticho pretína ²um
²um korún starých stromov
tichý a m¯tvy mesa£ný spln
posieva cestu hrozbou

✷ : svoje tajomstva skrývajú

Prial som si
aby mu povedala
: uº mizím pre£
ja uº iného mám

✷ : uº ´a nechcem
iného rada mám

2x

Náhrobných kame¬ov krvavé ²títy
: v²etka tajomstva skrýva

Viem, ºe je to ´aºké

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

✷ : Ke¤ odi²iel
tak trochu zosmutnela
a asi myslela
na to £o robí on
Asi sa o neho
aj trochu bála
ja som vedel
ºe ma £aká e²te boj

✷✍
✍

Viem ºe to je ´aºké
poveda´ mu cho¤
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❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

❬ ②❪

ke¤ ´a má rád
4x

✦

V²etko je dnes OK
v²etko je all right
kaºdému je dobre
kaºdému je fajn

Vstúpte do armády

Dnes sa kaºdý smeje
a dobre zabáva
teplé slnko hreje
je skvelá nálada

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Live Bratislava (1985, 11.)

✷ Zóna A (1985, 10.)
✸ Koncertné vykopávky a rarity (1987, 11.)
✹ The greatest shits 84-86 (1988, 13.)

✷ : My nerebelujeme

Dáme vám peniaze
zadarmo ºrádlo
dáme vám vzdelanie
aj spodné prádlo

2x

Dáme vám moºnos´
rýchlej kariéry
ve¤ my sme záruka
budúcej éry

My nerebelujeme
lebo dobre ºijeme
£estne pracujeme
a potom sa opijeme

❀✷ ❀✸ : Vstúpte do armády 3x
✹ : Vstúpte do armády 12x

✹✍
✁✷✁✸✍

roz²írte na²e rady

❀✸ : Dáme vám vzdelanie
aj spodné prádlo
2x
✷ : Dáme vám peniaze

❬✷✎❪ ❬✹②❪

❬ ✁✸✎❪ ❬✹②❪

zadarmo ºrádlo
dáme vám vzdelanie
aj spodné prádlo

❀✷ ❀✸ : Dáme vám moºnos´
rýchlej kariéry
ve¤ my sme záruka
budúcej éry
Vstúpte do armády 12x
roz²írte na²e rady

❬✹②❪

: V²etko je dnes OK
v²etko je all right
kaºdému je dobre
kaºdému je fajn
Dnes sa kaºdý smeje
a dobre zabáva
teplé slnko hreje
je skvelá nálada
My nerebelujeme
lebo dobre ºijeme
£estne pracujeme
a potom sa opijeme

❬✷②❪

2x

✦

❬✹②❪

V²etko je prázdne

- / Peter Schredl

Dáme vám hodnostné
aj £es´ a slávu
uniformy slávnostné
zelenú hlavu

✷ Zóna A (1985, 7.)
✸ Potopa (1990, 13.)

Dáme vám moºnos´
rýchlej kariéry
ve¤ my sme záruka
budúcej éry

vôkol mojej hlavy
tá nie je prázdna
sú v nej obavy

Vstúpte do armády 12x
roz²írte na²e rady
2x

✦

V²etko je dnes O.K.

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
V²etko je dnes O.K.? (1989, 1.)

✷ Potopa (1990, 9.)

❬ ②❪

lebo dobre ºijeme
£estne pracujeme
a potom sa opijeme

Live Bratislava (1985, 1.)

✷ ❀✸ : V²etko je prázdne

❬ ②❪

V²etko je prázdne
okolo m¬a
v²etko je chladné
a bez oh¬a
V²etko je prázdne 2x

✷ : Prázdne sú rieky
a prázdne sú sady
prázdni sú ©udia
a prázdne sú hrady
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❬ ✁✸✘❪

✦ Zni£te autá

Prázdne sú domy
a prázdna je cesta
vedúca cez prázdno
do môjho mesta

❀✸ : Prázdne sú rieky

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

...

a prázdne sú sady
prázdni sú ©udia
a prázdne sú hrady

Zni£te autá 2x
autá 2x
v²etky autá 2x
autá 2x
2x

V²etko je prázdne 2x
Prázdne sú miesta
v autobuse
prázdna je rakva
pri funuse

Berú nám ºivot
máme z nich strach
robia z nás m¯tvoly
autá sú ná² vrah

Prázdne je v²etko
okrem na²ich hláv
tie sú plné strachu
a ve©kých obáv

❀✸ : V²etko je prázdne 2x
✷ : V²etko je prázdne 4x

✦ Závere£ná

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Útok na ²picu hitparády (1988, 11.)

✷ Potopa (1990, 17.)
✸ Live Teplice (1993, 14.)

Koncertné vykopávky a rarity (1987, 6.)

❬✷✘❪

✷✍
✁✸✍

Zni£te autá 2x
autá 2x
v²etky autá 2x
autá 2x
2x
Berú nám £as
ni£ia prírodu
zni£te ich prosím vás
v mene ©udského rodu
Zni£te autá 2x
v²etky autá 2x
2x

Kaºdý ve£er spolu chodíme
a vodíme sa za ruky
spolo£ne sa nudíme
a ty chce² odo m¬a záruky
e na²a láska nikdy neskon£í
ºe je nekone£ná
ja v²ak za£ínam ma´ obavy
ºe je tu závere£ná
Uº je to tu 3x
závere£ná
2x
Nemôºem ti uº predstiera´
to ºe ´a ©úbim
neplatí uº dávno to
£o som ti s©úbil
Nemôºem ti uº predstiera´
to £o nie je pravda
nemôºem ti uº dáva´ nie£o
£o je dávno pre£
Uº je to tu 3x
závere£ná
2x
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Kapely a nahrávky

AK Plech
Barbus
Bradavice
Brachyblast
Bratrova svatba
elní náraz
Davová psychóza
Do °ady!
E!E
Funus band
Hotová v¥c
Hrdinové nové fronty
I.P.B.
Kóta 22
Krach
Kudy kam
Lord Alex
Mladé rozlety
Modrý tanky
Nát¥rová hmota
NVÚ
Smrt mladého sebevraha
St°edn¥ rychlé ²ípy
anov
Telex
T°i sestry
Zelení kanibalové
Zem¥ºlu£
Znouzectnost

AK Plech
▲

1986

Live Plze¬

✦ Live Plze¬

Bradavice

Plze¬
1986

Live | 1986

Nahráno: live listopad 1986. Plze¬, klub Oko.

▲▲
▲▲
▲▲
▲

Milo² Anetta  g, voc
Tomá² Hrubý  bg
Petr Nosek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Válka je hnusná
Disco
Mrtvý m¥sta
D¥vka
I don't care
Brusle
Kája Gott
Vále£ný ²ílenství
Hrozný fámy
M¥stský dít¥ napadený krysama

Barbus
♠

1986 - 1988

Prvé vydanie

✦ Prvé vydanie

1:21
2:00
3:01
2:12
2:31
2:15
2:24
2:42
1:52
3:18

23:36

Bratislava
1987

Nahráno: 28. °íjna 1987. Bratislava, zku²ebna kapely Krach.
Maro² Veselovský  voc
Robo Schönhauser  bg
Erik Dritomský  g
Miroslav imboch  ds
Anarchia tu a dnes
Zázrak
Be²tia
Oklamaný svet
Narodeniny
Vsetci sme...
Niekto

Live
Live
Live
Live
Live
Live
Live

Letkov
Letkov
Letkov
Letkov
Boºkov
Horní B°íza
t¥pánovice

Plze¬
1984
1986
1987
1988
1988
1990
1991

✦ Live Letkov
Live | 1984

Demo | 1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1978 - *

1:53
2:12
2:03
2:59
2:32
1:52
3:05

16:36

Nahráno: live 1984. Letkov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Mluvené slovo
Marie
Mluvené slovo
Otrok satan·
Mluvené slovo
Plze¬ská
Mluvené slovo
Semafor
Mluvené slovo
The great woman
Mluvené slovo
Pohlavní akrobat
Mluvené slovo
Hrab¥ a jeho peníze
Mluvené slovo
Budík
Mluvené slovo
Pohárová st°eda
Mluvené slovo
Erika je sexy
Mluvené slovo
Kunovjanka
Mluvené slovo
Mladej zlobí
Mluvené slovo
Modrá krev
Mluvené slovo
Pozor revizor
Mluvené slovo
Lahvový pivo
Mluvené slovo
Znám moc

5:11
3:06
3:14
1:42
3:35
2:07
3:36
3:10
4:56
2:53
2:39
2:59
3:21
3:14
4:01
2:58
6:26
3:57
1:13
2:36
6:24
3:26
4:47
2:54
2:05
1:58
1:07
2:00
1:15
2:14
4:17
2:49

1:42:10

✦ Live Letkov
Live | 1986

Nahráno: live 31. prosince 1986. Letkov.
1. Mluvené slovo
2. Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka
3. Mluvené slovo
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0:42
3:10
3:37

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Modrá krev
Mluvené slovo
Já musím být zbojník
Hov¥zí p°ední
Mluvené slovo
Lahvový pivo
Mluvené slovo
Nudipláº
Mluvené slovo
ekni jednou ne
Ne²t¥kej nemá to cenu
Mluvené slovo
Kunovjanka
Mluvené slovo
Emblém doby
Mluvené slovo
Blaºena
Mluvené slovo
Improvizace
Tálinský rybník
Mluvené slovo
Znám moc
Bradavice

2:40
1:27
4:09
3:31
1:06
2:28
6:14
3:34
3:40
5:37
2:57
1:03
4:16
1:20
3:19
1:13
3:09
4:51
8:21
2:46
0:28
2:34
4:10

1:22:22

✦ Live Letkov
31:27
3:19
0:59
2:42
1:18
2:37
2:11
2:46
5:22
3:45
4:48
3:33
3:39
4:07
4:54
4:34
4:13
1:35
3:38
1:59

1:33:26

✦ Live Letkov

7:29
5:32
6:09
4:38
3:15
3:48
3:13
4:51
2:58

1:31:41

✦ Live Boºkov
Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka
Kopá£
Holky z na²í ulice
Sb¥ra£ka nádobí
Rumový pralinky
Polibky
Cikánská Madona
Posunova£
Dráty
Maza£ka kolejí
V Hradci Králové ºijí homosexuálové
Rudý Právo
Zavírací hodina
Vojáci z povolání
Kunovjanka
Bradavice

2:41
3:07
2:38
3:39
3:03
2:30
5:09
4:05
1:47
3:56
2:37
4:29
4:39
2:17
2:37
3:44

52:58

✦ Live Horní B°íza
Live | 1990

Nahráno: live 1990. Horní B°íza.

Live | 1988

Nahráno: live 24. prosince 1988. Letkov.
1. Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka
2. Pohárová st°eda

6:20
3:40
3:42
3:54
2:50
6:26
3:25
9:17
3:05

Miroslav Vacek  g, voc
Ladislav Lan²tof  voc
Josef Kotora  ds

Nahráno: live 3. kv¥tna 1987. Letkov.
Mluvené slovo
Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka
Mluvené slovo
Modrá krev
Mluvené slovo
Lahvový pivo
Mluvené slovo
Znám moc
Mluvené slovo
Nudipláº
Mluvené slovo
Tren£anský párek s fazolí
Mluvené slovo
?
Emblém doby
Mluvené slovo
Blaºena
Mluvené slovo
Hov¥zí p°ední
Kunovjanka

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Marie
Dráty
Erika je sexy
Parohá£i
Polibky
Cikánská Madona
Rumový pralinky
Mluvené slovo
V Hradci Králové ºijí homosexuálové
Mluvené slovo
Maza£ka kolejí
Kopá£
Sb¥ra£ka nádobí
Holky z na²í ulice
Mluvené slovo
Kunovjanka
Bradavice
Znám moc

Nahráno: live 1988. D·m Miroslava Ha²ka.

Live | 1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4:01
3:08

1.
2.
3.
4.
5.
6.

850

Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka
Polibky
Baláºová Katka
?
Tohle dít¥ není moje
Kalhotky za°íznutý

2:49
2:42
3:00
3:24
4:17
3:16

7.
8.
9.

Cht¥la
?
?

3:33
3:55
3:28

30:24

✦ Live t¥pánovice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Live | 1991

Demo | 1988

Miroslav Vacek  g, voc
??  g
Josef Kotora  ds

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka
Kopá£
Polibky
Holky z na²í ulice
Cikánská Madona
Maza£ka kolejí
Cht¥la
Mrazni£ka Calex
Baláºová Katka
Kdyº já jsem slouºil
Koºní odd¥lení
Zlatovlasí andílkové z restaurace
Pod kopcem
Kalhotky za°íznutý
Pohárová st°eda
Rudý Právo
V Hradci Králové ºijí homosexuálové
Sb¥ra£ka nádobí
Modrá krev
Lahvový pivo
Kunovjanka
Bradavice
Koºní odd¥lení

3:12
4:04
2:49
3:28
5:34
4:43
3:29
4:09
3:07
3:47
4:56
3:42
3:09
2:51
5:15
3:32
4:55
4:00
3:37
3:03
4:19
5:13

1:26:54

Brachyblast

♠♠

1984 - 1992

1987
1988

✦ RM 004
Demo | 1987

Tomá² Franek  voc
Ale² Juran  g
Marcel Kolondra  bg
Gabin Juran  ds, g

Nahráno: 1988.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº,
v rámci kompilace RM 012.

1987.

Vydáno

1988.

Vydáno

Tomá² Franek  voc
Ale² Juran  g
Marcel Kolondra  bg
Gabin Juran  ds, g
1.
2.
3.

Holka
Konec sv¥ta
New York

1:04
1:41
1:24

4.
5.
6.

edý mor
Takoví lidé
Fuck of

1:08
0:54
0:28

7.
8.
8.
9.
11.

ena v £erném
Hn¥v
H°bitov
Evakuace
Vlasta

Bratrova svatba

▲▲
▲

Haví°ov

RM 004
RM 012

Nahráno: b°ezen 1987.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº,
v rámci kompilace RM 004.

0:57
1:01
0:56
3:38
1:02
1:29
2:30

11:33

✦ RM 012

Nahráno: live 1991. t¥pánovice.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ena v £erném
New York
Takoví lidé
Drsná planina
Zm¥na
Holka
Hardford

1985 - 1989, 2000 - *
Live Brno
Live Ostrava
Live

✦ Live Brno

0:47
1:34
2:15
2:18
1:30

15:03

Frýdek-Místek
1987
1987
1987

Live | 1987

Nahráno: live 10. °íjna 1987. Brno, klub Na Staré
osad¥.
Vydáno:
(CD) - Trumpet, 2008.
Sancho  g, voc
Toma²isko  g, voc
Bro¬a  bg
Har´as  ds
1.
2.
3.
4.
5.

851

Lví£ek
Tanky
Kulturní d·m
Pr²elo
Otrok - pokrok

0:42
2:37
1:39
1:39
2:44

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kaluºe
Starý Harper
Frýdecký ²pitál
Tan£írny
Kamínky
Vlaky
Doma ve F-M
Motýli
Je práv¥ ²est

1:47
1:54
1:52
2:40
3:56
2:55
2:08
2:26
3:52

32:51

✦ Live Ostrava

✦ Demo

Demo | 1989

Nahráno: 1989.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Den veliký kocoviny
Zázra£né dít¥
Hv¥zda
Jeskyn¥
Vekslák jede na hory
Kroky
Píse¬ brance

2:52
2:02
2:17
4:42
1:43
3:25
3:03

20:04

Live | 1987

Davová psychóza

Nahráno: live 1987. Ostrava. Jedná se o kompilaci nahrávek, £áste£n¥ v£etn¥ Brna.

1987 - *

Sancho  g, voc
Toma²isko  g, voc
Bro¬a  bg
Har´as  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lví£ek
Kulturní d·m
Otrok - pokrok
Pr²elo
Kaluºe
Starý Harper
Frýdecký ²pitál
Tan£írny
Kamínky
Vlaky
Motýli
Tanky
Je práv¥ ²est

0:39
1:30
2:23
1:34
1:40
1:44
2:33
1:41
2:55
2:52
2:10
2:32
3:17

27:30

♠♠
▲❧❧❝
❧
✦ Zkou²ka

Bratislava

Zkou²ka
Demo
Punk's not dead
Live Bratislava
Antropofóbia
Svet ºaluje

1987
1989
1990
1990
1991
1992

Demo | 1987

Nahráno: live 1987. Bratislava, zku²ebna.
1.
2.
3.

Sleeping way
?
Christiánia

4.

Územná devastácia

✦ Live

2:14
2:52
2:39
2:29

10:14

✦ Demo

Live | 1987

Demo | 1989

Nahráno: live 1987. Nahráno v rámci festivalu
Rockfest.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturní d·m
Pr²elo
Otrok - pokrok
Kaluºe
Motýli
?
?

elní náraz
♠

1984 - 1989
Demo

1:15
1:36
2:35
1:45
2:17
1:27
2:29

13:24

Praha

Nahráno: 1989.
Jano Kassa  voc
Marcel Ducho¬  g, voc
Roman Hlobe¬  bg
Martin ebe¬  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1989

852

Ties¬ové volanie
Spravodlivos´
To som ja
V²etko mi je jedno
Radujme sa, veselme sa
Nová doba
Problémy
555
15 000 000
Davová psychóza

2:43
2:23
2:30
2:52
2:20
2:48
1:29
1:31
2:43
2:10

11.
12.
13.
14.

Na kolenách
Územná devastácia
Svet
Cesta spä´

✦

2:17
2:49
3:35
3:51

36:01

Punk's not dead

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.
10. Ties¬ové volanie
11. To som ja

✦

Jano Kassa  voc
Marcel Ducho¬  g, voc
Roman Hlobe¬  bg
Martin ebe¬  ds
2:38
1:36
2:25
1:58
2:29
1:39
2:47
1:14
2:42
2:51
2:36
2:47
2:16

29:58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Antropofóbia

Jano Kassa  voc
Marcel Ducho¬  g, sb
Roman Hlobe¬  bg, sb
Martin ebe¬  ds, p (1)

Svet ºaluje
Terror reklamy
Kult osobnosti
Kto je na jeho strane
Môj hlas
Agresia
Homodebilis
Konzument
Inkvizícia
Megalománia
Boutique dog
Masaker
Závislos´-boles´
Kto je zodpovedný
Skuto£ná vec
Bomberhead
Poslúchaj alebo zdochni
Veselé dni pokrytecké

4:02
2:15
1:51
0:56
1:58
3:17
2:08
2:48
1:46
1:28
0:27
2:18
2:24
1:33
3:25
1:59
1:51
2:40

39:06

Do °ady!

Album | 1991

Nahráno: 1991. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(LP) - Opus, 1991.
(MC) - Opus, 1991.
(CD) - Opus, 1991.

Svet ºaluje

Album | 1992

Jano Kassa  voc
Martin ebe¬  ds
Marcel Ducho¬  g
Roman Hlobe¬  bg

Nahráno: live 1990. Bratislava, Ovsi²t¥.

✦

3:16
2:22
2:59
2:30
3:32
1:52
1:33
2:36
4:31
2:46
3:08
2:26
2:30
1:32
2:29

40:02

Nahráno: 1992.
Vydáno:
(CD) - Masaryk's, 1992.

Live Bratislava

Je to pre£
Uba pa uba pa
To som ja
Na kolenách
Radujme sa, veselme sa
Problémy
Fidel Castro
V²etko mi je jedno
Územná devastácia
Nová doba
Psí ºivot
Ties¬ové volanie
Davová psychóza

Depresia
Spravodlivos´
Ties¬ové volanie
To som ja
Svet
Diev£atko
555
Radujme sa, veselme sa
Mozgová paralýza
15 000 000
Dnes je správny de¬
Armáda
Christiánia
Problémy
Davová psychóza

✦

3:03
2:42

5:45

Live | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1987 - *

❧❧❝❝
▲❧
▲▲
♠❧❝
❧

Rebelie - Punk'n'Oi!
Akce Punk
Live Boºt¥tice
Join the army?!
Live
Live Strakonice
Czechcore again 90-91
Amnestie
Vojenský 3-nápravový speciál

853

Praha
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1995
2002

Vydáno:
(LP) - Artson, 1992.
(MC) - Artson, 1992.
(CD) - Strilek Records, 2000.

✦ Rebelie - Punk'n'Oi!

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-10,14-19) leden - únor 1990. Praha, studio
Kampa.
✂ (11-13) live 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
18. Tak se p°idej!
19. Nikomu nic

3:57
3:56

7:53

✦ Akce Punk

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-13) live 19. dubna 1990. Praha, Lucerna.
✂ (14-16) 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.
14. Radio Jerevan

4:27

4:27

✦ Live Boºt¥tice

Live | 1990
Nahráno: live 11. listopadu 1990. Boºt¥tice.
Pavel Vimr  voc
Vladimír Volman  g, voc
Milan Vl£ek  bg
Jan t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Do °ady!
Dost nám to vadí
Nikomu nic
Ob£ane
ampus
Shönes Prag
Tak se p°idej!
Radio Jerevan
Televizní mae
V²ichni

2:22
2:09
3:29
2:44
2:27
3:18
3:59
4:33
2:26
2:33

30:00

✦ Join the army?!

Album | 1991
Nahráno: duben - kv¥ten 1991. Praha, studio
Tape It Easy.

Pavel Vimr  voc
Vladimír Volman  g, voc
Milan Vl£ek  bg
Jan t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Do °ady!
Dost nám to vadí
Ob£ane
ampus
Hlava
Pogobál
Tak se p°idej!
V²ichni
Federální vládo
Se slevou
For stupids
Gastarbeiter
Nikomu nic

3:02
1:52
3:04
2:31
4:21
1:56
4:19
3:12
3:08
2:34
4:04
4:03
3:50

41:56

✦ Live

Live | 1991
Nahráno: live 1991.
Pavel Vimr  voc
Vladimír Volman  g, voc
Milan Vl£ek  bg
Jan t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tak se p°idej!
Do °ady!
Dost nám to vadí
Nikomu nic
Pogobál
Ob£ane
Federální vládo
Amnestie
Hlava
Pro stupidy
Gastarbeiter

4:14
4:06
1:53
3:19
2:02
4:31
3:37
5:04
4:16
4:42
3:36

41:20

✦ Live Strakonice

Live | 1991
Nahráno: live 21. srpna 1991. Strakonice.
Pavel Vimr  voc
Vladimír Volman  g, voc
Milan Vl£ek  bg
Jan t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.

854

Do °ady!
Dost nám to vadí
Pogobál
Ob£ane

2:44
1:42
1:52
2:57

5. Amnestie
6. Pro stupidy

✦

3:43
3:32

16:30

Czechcore again 90-91

Demo, kompilace | 1991
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
23.
24.
25.
26.

Televizní mae
Se slevou
Do °ady!
Gastarbeiter

✦

1:57
2:10
2:31
3:37

10:15

❧
❧

✦

3:44
2:34
1:42
2:41
1:42
2:25
2:16
4:25
3:10
3:48
1:25
2:27

32:19

P°íbram
1988
1989
1990
1992
1993

Oby£ejní poserové

Demo | 1988
Nahráno: °íjen 1988. Ho°ovi£ky, kulturní d·m.
3:40
3:47
2:26
3:55
4:04
3:11
4:52
3:23
5:45
3:55
5:23
2:03

46:24

Vojenský 3-nápravový speciál

Album | 2002
Nahráno:
(1-8,10-12) 2001. Studio Moscow. Na✂
hrávka zachycuje repertoár p°edch·dce skupiny Do °ady!, skupinu V3S, z let 1983 - 1986.
✂ (9) live 1986.
Vydáno:
(CD) - Strilek Records, 2002.
Petr Rajtora  voc
Vladimír Volman  g, voc

Oby£ejní poserové
Live Praha
Punk's not dead
E!E
Poslouchej

❧❝

Miroslav Svoboda  voc
Vladimír Volman  g, voc
Lud¥k Pýcha  bg
Jan t¥pán  ds
Ruská realita
Jednoho dne
Stát
Amnestie
istý ruce
New Age
V¥ci, který nezm¥ní²
Chcíplej pes
Mrtví
Patokem
No name
Nemám rád konzervy

Konec Interhotelu
Máme strach
Karanténa
Normáln¥
Krást a brát
Televizní mae
Ani hnout!
Radio Jerevan
Shönes Prag
´astnej novej rok
Fan club
Hv¥zdy

E!E
1987 - *
♠
▲

Nahráno: 1995. Bílina, M¥stské divadlo.
Vydáno:
(MC) - Strilek Records, 2000.
(CD) - Strilek Records, 2000.

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amnestie

Album | 1995

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Milan Vl£ek  bg
Dan M¥stka  ds

Bo°ivoj eho°  voc, bg
Petr Bakalerov  g, voc
Petr Mottl  bg
Robert Kyselo  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

855

Vále£nej idiot
Lidová demokracie
Stop disko
Mickey Mouse
Krásná holka
Pogo
Fuck o skins
íro
Krysy
Vadí nevadí
Panká£
Ideál
Caligula
Mr²ina
Hele holka
Vlá£ek
Borovský
Sem úpln¥ normální
Funkcioná°
Kuf°í£ek
Humusák
Mírová propagace
Lochotín
Naivní

3:12
2:18
1:52
1:23
2:11
2:18
1:46
2:27
1:57
2:41
2:16
2:12
2:56
1:41
1:32
2:34
2:02
2:07
2:01
1:27
3:25
1:45
2:16
2:58

25.
26.
27.
28.

Práce
Bre£ím
Vysoký jalovec
Soc. dem. 1. máj

✦

1:58
3:24
1:24
2:20

1:02:23

Live Praha

Live | 1989

Nahráno: live 27. °íjna 1989. Praha, klub Delta.
Bo°ivoj eho°  voc
Petr Bakalerov  g, voc
Petr Stawarz  g
Petr Mottl  bg
Robert Kyselo  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Na²tvaná
Mí²a
Práce
Pepík
Sem úpln¥ normální
Humusák
Jsem proti
Lidová demokracie
Pelikáni
Borovský
Ideál
Pogo
Krásná holka
Bre£ím
Drá£ek
Vadí nevadí
íro
Nám¥stek

✦

2:31
2:50
2:10
3:50
2:37
3:47
2:23
2:40
3:23
2:32
2:20
2:30
2:31
3:28
2:44
1:39
3:05
4:03

51:03

Punk's not dead

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.

✦

Bo°ivoj eho°  voc
Petr Bakalerov  g, voc
Petr Stawarz  g
Petr Mottl  bg
Robert Kyselo  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Humusák
Jsem proti
Nám¥stek
Krysy
Zuby
Tak mi dej
Kreten hop
Na²tvaná
Práce
Panká£
Kapavka
Úlet
Krásná holka
Pogo
Nic novýho nerozjíºd¥t

✦

4:03
2:07
3:44
2:02
2:25
3:10
2:55
2:20
1:58
1:58
2:46
3:18
2:07
2:22
2:26

39:41

Poslouchej

Album | 1993

Nahráno: 1993.
Vydáno:
(*MC) - rma Petra Jaro²e, vlastní náklad,
1993.
(*CD) - rma Petra Jaro²e, vlastní náklad,
1993.
Bo°ivoj eho°  voc
Petr Bakalerov  g, voc
Petr Stawarz  g
Petr Mottl  bg
Roman Vojtí²ek  ds

Album, kompilace | 1990

6. Pepík
7. Nic novýho nerozjíºd¥t

Vydáno:
(*LP) - rma Petra Jaro²e, vlastní náklad,
1992.
(*MC) - rma Petra Jaro²e, vlastní náklad,
1992.
(*CD) - rma Petra Jaro²e, vlastní náklad,
1992.

3:56
2:40

6:36

E!E

Album | 1992

Nahráno: b°ezen - duben 1992. Studio Avik.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Kuf°í£ek
R.R.N.R.L.
Kle²
Poslouchej
Rozko£hlava
Sem úpln¥ normální
Pepík
íro
Pelikáni
Ryk a Tádo
Hujer
Psina
Vlá£ek
D¥lník
Lidová demokracie
Mí²a

2:37
3:24
3:19
2:27
1:56
2:10
3:28
2:41
2:47
2:42
2:59
2:29
2:50
3:01
2:25
2:49

17. No£ní m·ra
18. Dý Pr·plesk

3:30
2:29

50:03

Funus band

❧

1987 - 1990

Písek

Pohádky z mechu a kapradí

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1989

✦

Pohádky z mechu a kapradí

Nahráno: live 1987 - 1989.
Vydáno:
(MC) - Funus band, vlastní náklad, 1989. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou kapely Zamrzlý
mozky pod názvem Pohádky z mechu a kapradí / Rozd¥lej vohýnek.
(CD) - Funus band, vlastní náklad, 2007. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou kapely Zamrzlý
mozky pod názvem Pohádky z mechu a kapradí / Rozd¥lej vohýnek.
Imro  voc
Lud¥k Kajtman  g
P.D.úmen  bg
Sysel  ds
Kulturní národ
Ji°ina
Rakovina
Zahyneme
Romance
Aktuality
Punklór
Seru na armádu
Válka
Nechceme!!!
Balada
Ladisovo ve£ery
Na diskárn¥
Koncentrák

1:50
2:19
2:54
2:25
2:56
1:56
1:49
1:54
2:04
2:03
1:48
2:03
2:15
1:34

15. edok
16. Devastace

Hotová v¥c

▲♠❝
✦

2:55
1:57
1:29
3:40
3:18
2:43
3:58
1:10
3:30

24:40

Rock-session

Demo, kompilace | 1991

Album | 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

?
Lalala
Zabíja£ková
Sá¬ková
Petr 3
Poºár
Nad¥je
Nev¥ra
Propaganda

1:57
1:59

33:46

Pelh°imov

Live Jind°ich·v Hradec
Rock-session

Live Jind°ich·v Hradec

Live | 1991

Nahráno: live 1991. Jind°ich·v Hradec.

1991
1991

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.
10. Bourání Berlínké zdi

1:07

1:07

Hrdinové nové fronty

♠▲
♠♠
▲▲
♠♠
▲▲

1985 - 1988

Válka
Live Rockfest 87
Oby£ejní hrdinové
Hororový v¥k
Live Stojice
Live Rockfest 88
D·m na demolici
Nová drákulománia
D·m na demolici - videoklip
Live Brno
Live Ostrava

✦

Jihlava
1986
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988

Válka

Demo | 1986

Nahráno: £erven 1986. Studio Rats H.N.F..
Vydáno:
(3CD) - Monitor-EMI, 2008. Vydáno spole£n¥ s nahrávkami Hororový v¥k, Oby£ejní
hrdinové, D·m na demolici a Nová drákulománia pod názvem Na barikádách z popelnic 1985-1988. Vydání vynechává tituly
(7,9,11,12,13,14,18).
Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

857

Fiakr smrti
Barikády nový fronty
Dºínový idiot
Zelený stra²idlo
Do boje!
Jen po£kej, zajíci!

4:27
3:06
2:04
3:57
3:33
1:11

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sylis
Sv¥t se posral
Sexuální galeje
iju jako ²tvanec
Anglický punk
Hyperaktivní d¥ti
Oranºový agent
Skinheadský punk
Tyg°í ºert
Válka
Heavy metal je hnusnej
Punkrockoví vále£níci
Tanky

✦ Live Rockfest 87

2:36
3:17
2:30
7:21
3:22
3:35
5:25
1:48
5:54
4:13
2:16
1:39
4:31

1:06:45

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oby£ejní hrdinové
Nep°ítel
Nenávist
Bombardéry
Loutka
Zlo
Punk a pogo
Skinheadská noc
as barikád
Do boje!
Provokace
Sv¥t se posral
Skinheadský punk

✦ Oby£ejní hrdinové

3:29
5:09
4:18
4:32
3:46
4:05
3:49
2:18
3:20
2:23
2:35
3:18
1:43

44:45

Demo | 1987

Nahráno: zá°í 1987. Studio Rats H.N.F..
Vydáno:
(3CD) - Monitor-EMI, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Válka, Oby£ejní hrdinové, D·m
na demolici a Nová drákulománia pod názvem
Na barikádách z popelnic 1985-1988.
Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.

Hororový v¥k
Einstein·v mozek
Prokletí lidstva
Konec století

6:43
3:55
3:29
4:20

18:27

✦ Live Stojice
Live | 1987

Nahráno: live 3. °íjna. Stojice.
Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds

Demo | 1987

Nahráno: srpen 1987. Studio Rats H.N.F..
Vydáno:
(3CD) - Monitor-EMI, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Válka, Hororový v¥k, D·m na
demolici a Nová drákulománia pod názvem Na
barikádách z popelnic 1985-1988. Vydání vynechává tituly (5,8,11,16) a mluvenou a zvukovou pasáº p°ed titulem (1).
Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
1. Oby£ejní hrdinové

4:25
3:21
3:49
5:26
3:46
5:42
4:11
4:57
2:41
2:37
4:58
4:12
3:18
4:06
1:39
2:06

1:05:15

✦ Hororový v¥k

Live | 1987

Nahráno: live 24. dubna 1987. Praha, malý
sál Paláce kultury. Nahráno v rámci festivalu
Rockfest. Známé také pod názvem Live in Pakul 87 s podtitulem Reálný punk kontra reálný
hn·j.

Nep°ítel
Nenávist
Bombardéry
Rituál smrti
Loutka
Sebevraºda
Smrt je vít¥z
Ob¥ti války
Zlo
as barikád
Maska
Vzpoura
Punk a pogo
M·j národ
Skinheadská noc
Provokace

4:01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

858

Oby£ejní hrdinové
Nep°ítel
Nenávist
Bombardéry
Vále£ný území
Zlo
Punk a pogo
M·j národ
Loutka
Ob¥ti války
Skinheadská noc
Sv¥t se posral
Provokace

2:11
3:57
3:16
3:09
3:49
2:17
2:56
3:36
3:13
3:55
1:40
2:14
1:49

14. Sylis
15. Do boje!
16. Jen po£kej, zajíci!

2:22
2:49
0:58

44:11

✦

Nová drákulománia

Demo | 1988

Nahráno: live duben 1988. Praha, malý sál Paláce kultury. Nahráno v rámci festivalu Rockfest.

Nahráno: srpen 1988. Studio Rats H.N.F..
Vydáno:
(MC) - Heretic Records, 1988.
(3CD) - Monitor-EMI, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Válka, Hororový v¥k, Oby£ejní
hrdinové a D·m na demolici pod názvem Na
barikádách z popelnic 1985-1988. Toto vydání
vynechává titul (10).

Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds

Petr t¥pán  g, ks, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds

✦

Live Rockfest 88

Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tanky
Provokace
Ma²ina války
Bombardéry
Jen po£kej, zajíci!
Hyperaktivní d¥ti
Pochod hrdin·
Punkrocková generace
Skinheadská noc
Operace
Punk a pogo
D·m na demolici
Sv¥t se posral

✦

4:27
1:57
3:02
3:46
1:05
3:55
4:56
3:42
1:57
5:29
3:37
2:41
3:05

43:39

5.
6.
7.
8.
9.
10.

✦

D·m na demolici

Nahráno: £ervenec 1988. Studio Rats H.N.F..
Vydáno:
(3CD) - Monitor-EMI, 2008. Vydáno spole£n¥
s nahrávkami Válka, Hororový v¥k, Oby£ejní
hrdinové a Nová drákulománia pod názvem Na
barikádách z popelnic 1985-1988. Toto vydání
vynechává titul (6).
Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
Blokáda mozku
Ma²ina války
Chemická továrna
Deprese
Vále£ný území
Proti tob¥ zástup
Závod s £asem
Bída
Operace
Pochod hrdin·
M¥sto ve válce
Punkrocková generace
D·m na demolici

Prolog
Tu²ení
Gotický román
erná m²e za Adriana (na mu£idlech)
Vlci
Ob°ad za mrtvé
Morion (b·h války)
Sochy
Nová drákulománia
Epilog

1:20
3:11
5:33
9:15
4:52
4:29
2:57
3:01
6:48
1:03

42:29

D·m na demolici - videoklip

Ostatní | 1988

Demo | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.

Nahráno: 1988. Praha, eskoslovenská televize
Barrandov, podzemní garáºe. Nato£eno v rámci
sout¥ºe Rockfest 1988. Jedná se o jediný ociální
a profesionální obrazový záznam skupiny. Klip se
nakonec nevysílal a dostal se na obrazovku televize aº po roce 1989.
Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
1. D·m na demolici

3:12
2:35
2:45
4:19
5:08
7:54
4:39
4:33
4:08
4:05
6:09
3:04
2:12

54:43

✦

2:12

2:12

Live Brno

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Brno, klub Musilka.
Petr t¥pán  voc, g
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.
5.

859

Tanky
Provokace
Ma²ina války
Loutka
Bombardéry

4:41
2:23
2:51
3:49
4:32

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jen po£kej, zajíci!
Hyperaktivní d¥ti
Pochod hrdin·
Sv¥t se posral
Operace
Skinheadská noc
Punk a pogo
Oby£ejní hrdinové

2:11
3:21
4:04
3:21
4:38
1:53
3:15
3:03

44:02

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Svoboda
Kovárna
Policejní au´áky
Great rock'n'roll swindle
God save the Queen
Slip out
Sex and violence
California
To sv¥t se posral
Next generation

1:52
2:14
1:33
2:33
3:17
2:37
1:45
1:21
2:26
3:50

36:54

✦ Live Ostrava
✦ Svoboda

Live | 1988

Demo | 1991
Nahráno: live 11. prosince 1988. Ostrava, klub
alák.
Petr t¥pán  g, voc
Leo² Kostelecký  bg
Pavel t¥pán  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Intro
Provokace
Ma²ina války
Chemická továrna
Bombardéry
Deprese
Pochod hrdin·
Operace
Punkrocková generace
Skinheadská noc
Punk a pogo
D·m na demolici
Sv¥t se posral

3:30
2:11
2:54
2:49
4:35
4:48
4:42
4:49
3:13
2:23
4:43
2:27
2:52

45:56

Nahráno: 1991. Písn¥ (8,11)
na kompilaci Skin'songs vol. I.

vydány

ífák  voc
Jaroslav Machek  g
Josef Studecký  bg, voc
Zden¥k T·ma  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Svoboda
Budvárek
Parazit
Hospoda
Svoboda
A tak uº ho sejmi
Viva skinheads
Jednota

9.
10.
11.
12.

ernej mor
Invaze
Kobylky
Go go go Hooligens

I.P.B.
1984 - 1990, 1991

byly

1:42
2:13
2:41
2:33
2:06
2:38
2:09
3:23
2:57
2:56
2:47
2:39

30:44

✦ Skin'songs vol. I

Mladá Boleslav

Album, kompilace | 1992
▲ Live Mladá Boleslav
♠ Svoboda
❧❝ Skin'songs vol. I

1990
1991
1992

✦ Live Mladá Boleslav

Live | 1990

Nahráno: live 14. £ervna 1990. Mladá Boleslav,
D·m kultury ROH.
Bo°ivoj Rochovanský  voc
Jaroslav Machek  g
Josef Studecký  bg
Zden¥k T·ma  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Boj
Nanynka
Potahy
Anarchie
Hospoda

3:03
4:58
0:44
2:01
2:40

Nahráno:
✂ (1-3,5-7,9,11,12,14) live 29. £ervna 1991.
Bzenec.
Následující
navazující
kompilace
Skin'songs vol. II z roku 1994 a Skin'songs
vol. III z roku 1996 se uº nepoda°ilo vydat
legáln¥ a byly ²í°eny jako porevolu£ní hudební
samizdat.
✂ (4,10) 1991.
✂ (8) live zá°í 1991. Sokolov.
✂ (13) kv¥ten 1991. Praha, studio Free+Ball.
Vydáno:
(LP) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
(MC) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
4. Kobylky
10. Jednota

860

2:45
3:17

6:02

Kóta 22
1986 - 1987
♠ Demo
▲ Live Bratislava
✦

✦

1986
1986

Demo

Nahráno: 1986.
Vlado  voc
Martin Zvada  g
Marcel Ducho¬  bg
Martin ebe¬  ds
Kaºdý sa pozerá na teba
Prehrali ºivot
?
Jano
Klavirista
Val£ík na rozlú£ku
?
Potkany
Exhaláty
Kr£már

11.
12.
13.
14.

ím som bol
Koniec
Pôjde² pre£
A je to

✦

Nahráno:
✂ (1-13,18) zá°í 1987. Zku²ebna.
✂ (14-17) °íjen 1986. Zku²ebna.
Peter Gulá²  voc
Miroslav Lederleitner  g
Rigo  bg (1-13,18)
Abyno  bg (14-17)
Fero Borbely  ds (1,8-13)
Kiko  ds (2-7,14-18)

Demo | 1986

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Na²a vec

Demo | 1987

Bratislava

2:13
1:29
0:51
1:30
1:53
2:14
2:47
1:11
1:49
2:09
1:33
2:42
2:02
1:12

25:35

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zavyjám na mesiac
D¥ti kliatby
Prachy
Bratislavské diev£ata
V²etko je prázdné
Tvoja mama hovorí

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

iadná budúcnos´
Nálet
B¥h
Ona
E²t¥ je £as
Som skaºený
Zavyjám na mesiac (pt. II.)
Grázel
Peter
Prepadáva£
Zlod¥j
Smetiar

Live Bratislava

1987 - 1999

Nahráno: live 1986. Bratislava.
Vlado  voc
Martin Zvada  g
Marcel Ducho¬  bg
Martin ebe¬  ds

♠ Poslední ²ance
▲ Live
♠ V lidu je síla
♠ Hele, vole, ºenská

Intro
Kaºdý sa pozerá na teba
Prehrali ºivot
Invázia
Klavirista

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ahostajný
Exhaláty
Psychadelika
Kto s koho
Nie je v²etko zlato £o sa bly²ti
?

2:07
2:29
2:44
4:17
1:51
2:32
3:24
4:54
3:32
1:40
2:30

32:00

Krach
1986 - 1988
♠ Na²a vec

4:46
2:23
2:37
2:06
2:39
1:58
3:03
2:16
3:38
2:44
1:42
2:16

44:23

Kudy kam

Live | 1986

1.
2.
3.
4.
5.

1:30
2:44
1:20
2:09
1:22
3:10

Bratislava
1987

✦

Plze¬
1988
1988
1989
1991

Poslední ²ance

Demo | 1988

Nahráno: 1988.
Tomá² Jícha  g, voc
Jakub rogl  g
Petr Jane£ek  bg
Ji°í Va¬ourek  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

861

Bubení£ek
?
?
Vosy
?
?
?

3:06
2:21
1:58
1:47
1:55
2:39
3:33

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

?
?
Má milá
?
?
?
?
?
?
Je nám celkem jedno
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

✦

3:24
1:08
1:48
2:35
2:23
1:11
4:15
1:35
1:59
2:29
2:41
0:49
1:45
1:29
2:11
2:02
2:13
1:47
2:24
2:08

59:35

Live

Live | 1988

Nahráno: live 1988.
Tomá² Jícha  g, voc
Jakub rogl  g
Petr Jane£ek  bg
Ji°í Va¬ourek  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cht¥l by jsi
Buduj vlast
Rock and roll
Atomová válka
Loutky
Pomluvy a fámy
Hrdina socialistické práce
Bubení£ek
Svoboda
Prom¥na
V prdeli je síla
Spokojenost
Nemoc
Vzpomínky
Pop music
Televizní lid
Metal
Kudy kam
Cigarety a alkohol
Opu²t¥ný
Bier song

✦

V lidu je síla

Demo | 1989

Nahráno: 1989.

1:58
1:48
1:24
1:30
3:19
3:58
1:22
2:46
2:58
2:38
2:00
3:34
1:08
3:42
2:22
1:18
1:34
2:38
1:42
1:33
1:08

46:20

Tomá² Jícha  g, voc
Jakub rogl  g
Petr Jane£ek  bg
Ji°í Va¬ourek  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nenávist
Ruka ruku meje
ijeme v divnym sv¥t¥
My nechcem armádu
Tak dost
Hrdina socialistické práce
Hardcore je b¥s
Proti v²em
Práce
Narod £eká
Zabiju ji
Pomluvy a fámy
Miluju svou vlast
Dejte nám mír
Coca-cola
P·jdem si hrát
Co nám to vykládaj
....
lutobílý taxík
Kudy kam
.....
Automobil
Výslech
Sv¥t je divnej
M¥jme se rádi
TV hry
Buduj vlast
Bojovníci
Punkerka
Válka
Je lep²í za£ínat
Cigarety a alkohol
Plze¬ský Prazdroj
V²ichni proti v²em
Sly²ela jsem
Zákaz
Nest°ílejte
Hej ²up
Metal
Nenávist 2
Vále£nej zlozvyk
Válka je tu zas

✦

1:57
2:12
1:25
1:35
2:44
1:11
1:52
1:38
2:46
2:49
1:23
2:49
1:54
3:24
2:02
1:38
3:02
1:12
1:34
2:02
2:41
3:00
2:04
3:02
1:11
1:21
2:06
2:37
2:16
1:40
3:26
1:46
1:57
1:40
1:55
0:58
2:04
1:38
1:24
2:31
1:00
1:43

1:25:09

Hele, vole, ºenská

Demo | 1991

Nahráno: 1991.
Tomá² Jícha  g, voc
Jakub rogl  bg
Ji°í Va¬ourek  ds, voc
1.
2.
3.
4.

862

B¥º pry£
Divnej sen
Bol²evník
Malom¥²´ák

2:00
2:06
1:49
5:18

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

V¥ra
Náb°eºí
D¥de£k·v mejdan
Panoptikum
Panoptikum
Jana
P°edseda
Naivka
Nebudu kou°it
Romance pro Robina
Eva
Veronika
50. léta
Bufe´ák

Lord Alex

1988 - 1991, 2001 - *

♠♠
♠♠
♠

3:17
2:01
1:59
0:58
1:16
1:37
4:21
2:10
0:54
1:31
1:51
1:47
1:42
2:10

38:47

Láska a mier
Odpus´ mi kamarat
Ke¤ kvety rozkvitnú
Príli² ve©a váºnych
Ja aj tak viem
Som slabý
´astie
Nenechávaj ma tu
Pokrok
Moºno
Pre koho zomrie²?
Niekto

2:42
2:54
3:26
3:05
2:03
3:02
1:17
3:31
3:25
2:34
3:42
2:23

34:04

✦ iadne pravidlá
Demo | 1989

1988
1989
1989
1990
1991

✦ Dni a noci
Demo | 1988

Nahráno: live 15. zá°í 1988. Zku²ebna.
Maro² Veselovský  voc
Miroslav Lederleitner  g, voc
Peter Gulá²  bg
Miroslav imboch  ds
Mesto
Ja niesom ja
Smr´ nudou
Uº ma pozná²
Zástup
Kontrola
o skrývá tvoja tvár?
Málo citu
Ke¤ si mladá
Dni a noci
V²etci sme...
Pravidlá

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bratislava

Dni a noci
Láska a mier
iadne pravidlá
Krvavý odchod
Nepochopeni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Peter Gulá²  bg
Miroslav imboch  ds

2:05
2:11
2:33
2:04
1:30
2:29
2:55
1:59
2:58
2:33
1:47
2:06

27:10

✦ Láska a mier
Demo | 1989

Nahráno: 1989. Zku²ebna kapely Davová psychóza.

Nahráno: 1989.
Maro² Veselovský  voc
Du²an Palko  g
Peter Gulá²  bg, voc
Miroslav imboch  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pravidlá
Zostávam sám
Láska a mier
Nenechávaj ma tu
Tak to má by´
Moºno
Chýba mi ºivot
Pre koho zomrie²?
Tvoje slzy
Niekto
Nepochopený
Ja niesom ja

✦ Krvavý odchod

2:04
3:00
2:33
3:10
4:35
2:32
2:14
3:58
2:18
2:02
3:44
1:52

34:02

Demo | 1990

Nahráno: live 1990.
Maro² Veselovský  voc
Du²an Palko  g
Jan£i Rebro  g
Peter Gulá²  bg, voc
Miroslav imboch  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maro² Veselovský  voc
Miroslav Lederleitner  g, voc

863

Cho¤´e... (Hudba I.)
Penový bojovník
Krvavý príchod
? (Hudba II.)
Ty
Bastardi
Koniec (Vládcovia Zeme)

6:34
2:01
3:16
4:08
5:04
4:15
3:51

29:09

✦ Nepochopeni
Demo | 1991

Nahráno: 1991. Jedná se o výb¥r z dem Dni a
noci, Láska a mier, iadné pravidlá, Krvavý odchod a n¥kolika ºivých koncert· sestavený kapelou.
Maro² Veselovský  voc
Miroslav Lederleitner  g, voc
Du²an Palko  g
Jan£i Rebro  g
Peter Gulá²  bg, voc
Miroslav imboch  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Muº hovoriaci pravdu
Ja aj tak viem
Smr´ nudou
Niekto
Zostávam sám
V²etci sme...
Pravidlá
Chýba mi ºivot
Zástup
Tak to má by´
Penový bojovník
o skrývá tvoja tvár?
Láska a mier
Bastardi
Ja niesom ja
Moºno
Krvavý príchod
V²etci sme...
´astie
Pre koho zomrie²?
Pravidlá
Nepochopený
Tvoje slzy
V²etci sme...
Koniec (Vládovia zeme)

Mladé rozlety
♠♠
▲

1987 - 1990
Düsseldorf
MR II
Live

✦ Düsseldorf

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

✦ MR II
2:18
2:06
2:34
2:00
3:01
1:48
4:31
2:11
1:32
4:38
1:50
2:30
2:23
1:31
2:05
2:12
2:34
1:37
1:35
4:06
1:59
4:02
2:24
2:35
1:47

1:01:49

Bratislava
1988
1989
1990

Nahráno: 1989.
Peter Deák  g, voc
Peter Gulá²  bg
Martin tevko  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Paranoid
Petrºalská dráma
Uniformy
Som znechutený
Nie je mi dobre
Bratislava
Cenzury
Dziny dziny
port
MR II
Vybraná spolo£nos´

✦ Live

Peter Deák  g, voc
Peter Gulá²  bg
Martin tevko  ds
2:08

3:27
2:03
2:27
1:34
2:27
3:11
2:09
3:05
2:24
4:01
1:48

28:36

Live | 1990

Nahráno: live 1990.
Peter Deák  g, voc
Peter Gulá²  bg
Martin tevko  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Paranoid
port
Dziny dziny
Uniformy
Rad²ej budem sám

Modrý tanky

Nahráno: 1988.

1:48
2:21
3:41
2:38
3:56
1:58
3:00
1:41
1:58
2:15
3:25

30:49

Demo | 1989

Demo | 1988

1. Düsseldorf

Kariera
MR
Omyl
Vybraná spolo£nos´
Depresia
Vypadni
Tak sa mi ºije
Disco funky
Bitka
Only for white
My nie sme provokatéri

♠▲
♠▲

864

1986 - 1991

Beznad¥j?
Live
V²echno ²patn¥, zpátky na stromy!
Live Praha

3:17
2:40
2:51
2:29
2:09

13:26

Praha
1987
1988
1988
1989

✦

Václav Kunc  ks, voc
Jan Gregar  g
Luká² Brou£ek  bg
Patrik Eler  ds

Beznad¥j?

Demo | 1987

Nahráno: prosinec 1987. Studio Vítkova kvarteta.
Václav Kunc  ks, voc
Jan Gregar  g
Luká² Brou£ek  bg
Patrik Eler  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Modrý tanky
Agent z popelnic
Veselohra na schodech
Veselohra v blázinci
Slávie
Veselohra na h°bitov¥
Láska?
Beznad¥j
M¥²´áci
Deutsche, deutsche Bier
Tak co tu chce
Vzpoura
Moje cesta p°es Rubikon
Poh°ební se²lost
Zulajda

✦

2:32
3:54
2:12
2:28
3:54
1:24
3:55
2:00
2:29
2:56
1:08
3:01
5:42
3:03
4:50

45:28

Live

Live | 1988

Nahráno: live 1988.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1988.
Václav Kunc  voc
Jan Gregar  g
Luká² Brou£ek  bg
Patrik Eler  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M¥²´áci
Konverzace v ulici
Veselohra na schodech
Vzpoura
Poh°ební se²lost
V²echno je ²patn¥
Moje cesta p°es Rubikon
Láska?

✦

V²echno

²patn¥,

2:26
3:42
2:26
2:37
3:26
4:19
5:13
3:31

27:40
zpátky

na

stromy!

Demo | 1988
Nahráno: 1988. Praha, soukromé studio. Kapela
byla nespokojena se zvukem nahrávky a snaºila
se nahrávku stáhnout a distancovat se od ní.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

V²echno je ²patn¥
Král Krysa
ivý cíle
Válka
Dezertér
Konverzace v ulici
Koloseum
Intelektuál
Divoká hranice
Vlá¤a smrdí
Nechci
Panká£i
To byla vzpoura
Záv¥re£ná

✦

4:21
3:14
6:22
2:38
4:01
3:28
4:12
1:55
3:31
1:14
2:05
3:32
2:43
0:49

44:05

Live Praha

Live | 1989

Nahráno: live 6. °íjna 1989. Praha, ofín.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

▲

M¥²´áci
ivý cíle
Beznad¥j
Poh°ební se²lost
Punker junior
Panely
Deutsche, deutsche Bier
Veselohra v blázinci
Veselohra na schodech

Nát¥rová hmota
1984 - *

1:56
5:54
1:38
2:44
1:25
0:26
2:14
2:13
2:04

20:34

Hradec Králové

Live D°íte£

✦

1988

Live D°íte£

Live | 1988

Nahráno: live 23. dubna 1988. D°íte£.
Ladislav Janá£ek  bg, voc
Jind°i²ka Vacková  voc
Lud¥k Paprskár  g
Pavel Král  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Evropskej £lov¥k
Kde
Vykradenej
?
Oko
Pr·m¥rnej
Nechci t¥
Leºím
Mor

2:03
2:46
2:06
1:59
1:56
2:30
1:23
2:18
2:42

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A´ si zvanej
?
rádlo
?
Playboy
?
Reparát

NVÚ
1987 - *

... ºe je magor
Obchází m¥ dokola
Live Hlízov
♠ Tak jsme do²li
♠❝ Mosh v esku
♠

♠
❧❝

2:21
1:47
2:18
2:19
3:07
3:31
3:29

38:35

Hradec Králové
1988
1990
1991
1991
1991

✦ ... ºe je magor

Demo | 1988
Nahráno:
✂ (1-6,8-21) 1988 - 1989. Nový Bydºov, zku²ebna.
✂ (7) live 1989. Olomouc.
Vydáno:
(*MC) - Insane Society Recs., 2001. Vydáno
spole£n¥ s bonusem 5 písní z roku 1997 nazvaných Fajf anti - brou£ích songs.
(*CD) - Insane Society Recs., 2001. Vydáno
spole£n¥ s bonusem 5 písní z roku 1997 nazvaných Fajf anti - brou£ích songs.
t¥pán Málek  voc
Renata Pavlí£ková  ks, voc
Pavel Doleºal  g
Ale² Vost°esz  bg
Robert Molín  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nep°ichází v úvahu
Magor
St°ílej!
Marabu
Prodejná holka
Jsou sami
Nebojte se prasat
Nový sm¥ry
Neber to!
Krysy
Skinheads
Ivane!
Ranní rychlík
Rock'n'roll schwindell
P°evrat
Primá°
Zlod¥j z Prioru
Kdyby
Samý cvoci
Uml£eli psa
Dejavu

✦ Obchází m¥ dokola

Demo | 1990
Nahráno: srpen 1990. Nový Bydºov, zku²ebna.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1992.
t¥pán Málek  voc
Pavel Doleºal  g
Ale² Vost°esz  bg
Ji°í Franc  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ivane!
Krysy
Ranní rychlík
Magor
Tutá£
Viva la revolution
Zam£ená hlava
Bez rizika
Jsou sami
Zlod¥j z Prioru
Anarchistická lidová
Nebojte se prasat
Marabu
Bajka
Rock'n'roll schwindell
P°istup blíº
Úvahátörr lahvátörr

3:13
1:43
1:11
1:31
0:06
1:45
1:33
1:52
2:14
1:46
3:33
1:22
1:26
0:55
2:59
1:47
3:08

32:04

✦ Live Hlízov

Album, kompilace | 1991
Nahráno: live 16. b°ezna 1991. Hlízov.
Vydáno:
(*MC) - F.P.I., 1991.
(CD) - Falcon Products, 2007.

3:30
1:27
2:02
2:16
1:27
2:14
1:27
2:12
1:17
1:51
1:19
1:12
0:57
2:52
1:10
2:04
2:14
3:35
0:33
1:36
1:29

38:44

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zam£ená hlava
Jsme sami III
Spermdream
Marabu
Novej Bydºov
Ranní rychlík

1:44
2:36
1:40
2:15
2:03
0:57

11:15

✦ Tak jsme do²li

Demo | 1991
Nahráno: kv¥ten 1991. Nový Bydºov, zku²ebna.
Vydáno:
(*MC) - N.V.Ú., vlastní náklad, 1991.
t¥pán Málek  voc
Pavel Doleºal  g
Ale² Vost°esz  bg
Ji°í Franc  ds

866

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rudej cirkus
Jsme sami III
Hnusná hra
Spermdream
Novej Bydºov
Moskva - Litva 91
Mysli na m¥, aº bude² pod ním
Teti£ka
Sereme na stát
Fuck Novák
Homage a normahl
Nádraºí
Neber to!
Fa²ounci
Kalamajka

✦

3:34
2:35
1:46
2:08
1:58
2:30
3:07
1:31
3:11
1:41
0:59
3:34
0:37
3:11
2:35

34:57

Mosh v esku

Demo, kompilace | 1991

Jind°ich Spilka  voc
Roman Morocz  g
Borek Fridrich  bg
Ji°í ier¬ava  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
3:08
2:16

5:24

1985 - 1986

✦

♠

✦

1987
1988

Live | 1987
Nahráno: live 27. £ervna 1987. Oskava.
Vydáno:
(*MC) - S.T.C.V., 1987.

✦

1986

Demo

Nahráno: 1986. ivotice.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno
v rámci kompilace RM 012.
Lubo² Nýzner  voc
Václav Vysoklad  g
Old°ich Juran  bg
Pavel P°e£ek  ds

Live Oskava

1. Prázdniny
2. Pro£ nechci ºít
3. Nic nechci v¥d¥t

Haví°ov

Demo | 1986

Vala²ské Mezi°í£í

Live Oskava
Smrt mladého sebevraha

Demo

♠

Smrt mladého sebevraha
▲

1:18
0:40
1:13
2:21
1:14
1:02
1:26
1:47
1:22
1:22
2:03
1:09
2:19
1:34
1:35
1:37
4:04

28:06

St°edn¥ rychlé ²ípy

8. Rudej cirkus
14. Marabu

1987 - 1989

V²echno
Prázdniny
Pro£ nechci ºít
Nic nechci v¥d¥t
Rezavé ojnice
Panká£i
Je²t¥ to nekon£í
Smrt mladého sebevraha
Nejsou a nebudou
V²echno je to
Láska
Spadla na m¥ noc
Nepoznávám
Z touhy touha
Snad jsem to v¥d¥l
Kdo jsi
Je tady sv¥t

0:42
1:20
2:22

4:24

1.
2.
3.
4.
5.

anov

1987 - 2008

Smrt mladého sebevraha

Demo | 1988
Nahráno:
✂ b°ezen 1988. Hranice, soukromé studio.
✂ £erven 1988. ivotice.
Vydáno:
(MC) - Black Point, date.

Hrdina
lov¥k
Usínej
Stará garda
Dej mi v²echno

Live
Konec sv¥ta - Live
Live Praha
▲ Live Osvra£ín
▲ Live Praha
♠ Demo
♠❝ Sv¥tu knír + 7 nanuk·
▲
♠
▲
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1:42
2:02
3:09
1:19
1:26

9:38

Teplice
1987
1988
1988
1988
1989
1989
1989

▲▲
▲❧❧❝❝
▲❧
▲▲
❧
✦

Live Sokolov
Live Praha
Rebelie - Punk'n'Oi!
Live Ostrava
Akce Punk
Live Záh°eb
Konec sv¥ta
Live Praha
Live Boºt¥tice
On the shit

1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1992

Live

Nahráno: live podzim 1987.
Pavel Bá£a  bg, voc
Karel Kalousek  g, voc
Petr ermák  g, voc
Pavel Kyselka  ds
Moskva slzám nev¥°í
Voják ve v¥zení
Romance
Moon Over Marin
Prohlídka
?
Výstavba
Stepping stone
Police Story
?
Hopsavka
Revoluce

✦

2:36
3:31
2:57
3:35
2:00
3:49
1:28
2:14
1:37
3:27
2:13
1:46

31:13

Konec sv¥ta - Live

Demo | 1988

Nahráno: live 1988.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zm¥na 1990
Taky
Výstavba
O nás
Hopsavka
Zm¥na 1990
Voják ve v¥zení
Romance
?
Pro£!
Carlos
Revoluce
Moskva slzám nev¥°í
God save the Queen
Je²t¥ tady nejsme
Stab your back
Rock'n'roll swindle
Stepping stone
Soviety union

2:05
6:04
1:31
2:49
1:52
1:59
3:24
1:46
1:33
1:51
2:03
1:45
2:07
2:58
2:14
1:18
4:45
2:43
1:39

46:26

Live Praha

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Praha, Kulturní d·m Opatov.
Radovan Uhlí°  voc
Karel Kalousek  g, voc
Pavel Bá£a  bg, voc
Julius Horváth  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Live | 1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

✦

Fucking world
Romance
Soviety union
Pro£!
Zm¥na 1990
Zlatý cihly
Moskva slzám nev¥°í
O nás
Konec sv¥ta
Voják ve v¥zení

✦

1:28
1:30
3:28
1:54
1:15
2:00
2:17
2:36
2:39
3:19

22:26

Live Osvra£ín

Live | 1988

Nahráno: live 3. zá°í 1988. Osvra£ín.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Soviety union
Zm¥na 1990
Výstavba
God save the Queen
Blekou²i
O nás
Konec sv¥ta
Krysy
Prohlídka
Moskva slzám nev¥°í
Fucking world
Zm¥na 1990
Budoucnost
Uº je to tady zase
O nás
Krysy
Prohlídka
Voják ve v¥zení
Soviety union

✦

3:17
2:01
1:11
2:44
2:02
2:45
3:03
2:00
2:17
2:51
1:29
1:56
2:13
6:36
2:39
1:53
1:47
2:54
2:59

48:37

Live Praha

Live | 1989

Nahráno: live 28. ledna 1989. Praha, Kulturní
d·m Opatov.
1.
2.
3.
4.

868

Naser si
Uº je to tady zase
Konec sv¥ta
Naser si

0:48
10:54
2:28
2:04

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Moskva slzám nev¥°í
Na b¥ºícím pásu
Prohlídka
Voják ve v¥zení
Zm¥na 1990
O nás
Výstavba
Soviety union

2:08
2:59
1:41
3:10
2:39
2:32
1:08
3:24

35:55

✦ Demo

Demo | 1989
Nahráno: 1989.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prasata
Romance
Prohlídka
Moskva slzám nev¥°í
Soviety union
Naser si
Nový sm¥r
Uº nás maj

2:54
1:31
1:53
2:16
3:42
1:53
2:14
1:42

18:05

✦ Sv¥tu knír + 7 nanuk·

3:20
3:32

6:52

✦ Live Sokolov

Live | 1989
Nahráno: live 16. zá°í 1989. Sokolov, Sportovní
hala. Nahráno v rámci festivalu Rockmise.
Zm¥na 1990
O nás
?
Taky
Soviety union

✦ Live Praha

Live | 1989
Nahráno: live 6. °íjna 1989. Praha, ofín.
Radovan antr·£ek  bg, voc
Karel Kalousek  g, voc
Milan Pi²t¥k  ds

2:20
2:08
1:48
2:19
3:13

11:48

✦ Rebelie - Punk'n'Oi!

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-10,14-19) leden - únor 1990. Praha, studio
Kampa.
✂ (11-13) live 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
11. Na b¥ºícím pásu
12. Prasata
13. O nás

3:19
2:44
2:10

8:13

✦ Live Ostrava

Live | 1990

Radovan antr·£ek  bg, voc
Karel Kalousek  g, voc
Milan Pi²t¥k  ds

Nahráno: live 1989. Sokolka.

1.
2.
3.
4.
5.

Neverending story II
Moskva slzám nev¥°í
Naser si
Ani£ka
D¥ti

Nahráno: live 3. b°ezna 1990. Ostrava.

Demo, kompilace | 1989

13. Na b¥ºícím pásu
14. Soviety union

1.
2.
3.
4.
5.

2:06
2:40
1:55
5:21
3:32

15:34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Neverending story II
Naser si
Prohlídka
Hysterie 1990
Revoluce
Výstavba
Nový sm¥r
Je²t¥ tady nejsme
Leti²t¥
Voják ve v¥zení
Zm¥na 1990
D¥ti
Taky
Nevíme
Prasata
Nahnáno
Konec sv¥ta
Porno
Na b¥ºícím pásu
Romance
What for
Ple²ouni
Ani£ka
Bombofon
Moskva slzám nev¥°í
O nás
Soviety union
Brou£ek

2:22
1:54
3:57
3:34
2:00
1:19
2:11
1:52
2:46
3:48
2:10
3:29
5:08
1:28
2:51
2:54
2:55
1:44
3:28
1:43
3:14
1:43
2:23
1:58
2:17
2:23
3:49
3:18

1:14:38

✦

Akce Punk

✦

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-13) live 19. dubna 1990. Praha, Lucerna.
✂ (14-16) 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.
8. Moskva slzám nev¥°í
9. O nás

✦

2:04
2:19

4:23

Live Záh°eb

Live | 1990
Nahráno: live 5. kv¥tna 1990. Záh°eb, Jugoslávie,
SKUC Pauk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leti²t¥
Na b¥ºícím pásu
Prasata
Bombofon
Moskva slzám nev¥°í
O nás
Ani£ka
Soviety union

✦

2:41
3:21
2:40
1:50
2:13
2:20
2:20
1:51

19:16

Konec sv¥ta

Album | 1990
Nahráno: 21. - 25. kv¥tna 1990. Ústí nad Labem,
studio Alfa.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
(MC) - Globus International, 1990.
(CD) - Globus International, 1990.
Radovan antr·£ek  bg, voc
Karel Kalousek  g, voc
Milan Pi²t¥k  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D¥ti
Voják ve v¥zení
Bombofon
Konec sv¥ta
Prohlídka
Moskva slzám nev¥°í
Ani£ka
Leti²t¥
Nevíme
Nahnáno
Naser si
Hysterie 1990
Bez citu
Nový sm¥r
Romance
Soviety union

Live Praha

Live | 1990

4:19
3:52
1:56
2:56
1:45
2:16
2:17
2:46
1:28
2:54
1:46
3:30
3:21
2:08
1:34
3:44

42:32

Nahráno: live 1990. Praha, Lucerna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Voják ve v¥zení
Naser si
Hysterie 1990
D¥ti
Bez citu
Konec sv¥ta
Leti²t¥
O nás
?
Na b¥ºícím pásu
Nahnáno
Prasata
Moskva slzám nev¥°í
Soviety union

✦

5:17
1:42
3:29
3:40
3:06
2:47
2:30
2:20
1:55
3:15
2:52
2:42
1:49
0:43

38:07

Live Boºt¥tice

Live | 1990
Nahráno: live 11. listopadu 1990. Boºt¥tice.
Radovan antr·£ek  bg, voc
Karel Kalousek  g, voc
Milan Pi²t¥k  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Voják ve v¥zení
Naser si
Konec sv¥ta
Krysy
Moskva slzám nev¥°í
D¥ti
Na b¥ºícím pásu
Prasata
Brou£ek
Hysterie 1990
Ani£ka
O nás

✦

3:43
1:54
2:45
4:34
2:04
3:33
3:28
3:12
3:26
4:21
2:37
2:24

38:01

On the shit

Album | 1992
Nahráno: b°ezen 1992. D¥£ín, studio Ekop.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 2016.
(MC) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 1992.
Radovan antr·£ek  bg, voc
Karel Kalousek  g, voc
Milan Pi²t¥k  ds
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

No fun
Brou£ek
Hej hou
Krysy
Neverending story
Balada o ²estnáctileté
Idioti
lem
Zlatý vo£i
What for
Vlastenec
Na b¥ºícím pásu
Taky
Neverending story II

Telex

1987 - 1990

▲▲
♠❧❝
❝
♠❧❝
✦ Live eské Bud¥jovice
Live eské Bud¥jovice
Live Praha
eznickej krám
Epidemie
Punk's not dead
Czechcore again 90-91

2:52
3:24
1:48
4:38
2:04
2:33
1:43
3:56
3:13
2:37
5:12
3:26
5:57
2:55

46:18

1989
1989
1989
1990
1990
1991

Nahráno: live 21. ledna 1989. eské Bud¥jovice.
Tituly (4,8,9,16,17,19,20) pocházejí z repertoáru
skupiny Novodur.
Karel Bou²a  voc
Martin t¥pánek  g
Zby²ek Malinovský  g
Martin Horský  bg
Milo² Vondrá²ek  ds
Kluci jdou do války
La la la
Dneska ráno v ²est
Nákupy
Sehni h°bet
Kam vítr tam plá²´
eznickej krám
Valuty
Zlatý slavík
Chromovaná jehla
Co t¥ nepálí
Lidi, d¥ti, kanibali!
Hanba lidstva
Zlatá mládeº
Kámo²
Továrna na tvý sny
Kde se²?
4 minuty
Ti co by jen vál£ili
Protekce
Do práce jde

Live | 1989

Nahráno: live 6. °íjna 1989. Praha, ofín.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

eznickej krám
La la la
Mírnej pokrok
Prom¥ny
Umírající nosi£ vody
Zlatá mládeº
Skateboardová R·ºena
Rakovina
Lidi, d¥ti, kanibali!
Samý kecy
Do práce jde

Strakonice

Live | 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

✦ Live Praha

2:34
1:54
1:17
1:31
2:14
2:22
1:49
1:52
1:28
1:24
1:37
1:23
1:16
2:17
1:09
2:26
1:32
2:58
3:44
2:12
4:40

43:39

3:23
1:56
3:30
3:52
1:48
2:40
1:21
2:54
1:23
1:15
3:10

27:12

✦ eznickej krám
Demo | 1989

Nahráno: 1989. Strakonice, soukromé studio.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1992.
(2CD) - Telex, vlastní náklad, 2002. Vydáno
v rámci kompilace v nákladu 100 kus·. P·vodní nahrávka obsahuje úpravy - p°ed písní
(1) je vloºeno dodate£né slovo z koncertu, p°ed
písní (2) je vypu²t¥na zn¥lka a píse¬ (25) je
rozd¥lena na dv¥ samostatné písn¥. Píse¬ (7)
má alternativní název Masna a píse¬ (22) má
alternativní název Mrtvej nosi£ vody. Písn¥ (6,
24) pocházejí z repertoáru skupiny Novodur.
Karel Bou²a  voc
Martin t¥pánek  g
Zby²ek Malinovský  g
Martin Horský  bg
Milo² Vondrá²ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Kam vítr tam plá²´
Zlatá mládeº
La la la
Skateboardová R·ºena
Rakovina
Zlatý slavík
eznickej krám
4 minuty
Pe£ený holuby
Co t¥ nepálí
Brigáda
Lidi, d¥ti, kanibali!
Generace
Mírnej pokrok
Kámo²
Prom¥ny
Chromovaná jehla
Dneska ráno v ²est
Pob¥hlice

3:04
2:16
1:58
1:05
4:19
1:45
2:21
3:38
4:35
2:02
3:53
1:29
3:33
3:00
1:10
3:10
2:21
1:12
1:29

20. Temelínská
21. Realita
22. Umírající nosi£ vody
23. Sehni h°bet
24. Továrna na tvý sny
25. Samý kecy
26. Do práce jde
27. Kluci jdou do války
28. Ty tvý komedie

2:14
2:19 T°i sestry
2:38 1985 - *
Praha
2:02
2:15 ▲
1:07 ▲ Rockfest
1988
3:29 ▲ Live Praha
1988
2:19 ❝ Live Praha
1989
2:53 ❧❝ Rebelie - Punk'n'Oi!
1990
 Akce Punk
1990
1:09:36 ▲❧ Live Horní Radou¬
1990
❧ NaLivekovárn¥
to je ná°ez
1990
▲
Haví°ov
1991
▲❧ Alká£
✦
Live Jablonec
1991
je nejv¥t²í kocour aneb n¥kolik písní o
Album, kompilace | 1990
lásce
1991
Nahráno: 28. kv¥tna - 8. £ervna 1990. Ostrava, ✦
studio Citron.
Live | 1988
Vydáno:
(LP) - Multisonic, 1990.
(MC) - Multisonic, 1990.
Nahráno: live 1988. Nahráno v rámci festivalu
1. Skateboardová R·ºena
0:58 Rockfest.
2. Zabijáci
1:51
kapely
1:26
3. Lidi, d¥ti, kanibali!
1:16 1.2. Text
lé£ivé byliny
2:15
 3. Sbírejte
stavy
2:31
4:05 4. Divný
Bylo mi blb¥
2:41
5. Brouk
2:21
6. Pistole
1:43
✦
7. Bolest
1:53
8. Nechci do ústavu
2:33
Album, kompilace | 1990
9. Metalice
1:32
10. Had stupid
2:04
Nahráno: 1990.
11. Texty o au´ácích
0:47
Vydáno:
12. Kovárna II
1:27
(LP) - Punc, 1990.
13. Kovárna I
2:47
(MC) - Punc, 1990.
14. Limo life
3:16

29:16
12. Revoluce
2:12
13. Umírající nosi£ vody
1:37
 ✦
3:49
Live | 1988
✦
Nahráno: live 1988. Praha.
Demo, kompilace | 1991
1. Motyka
1:09
Vydáno:
2.
P¥²í
zóna
1:59
(*MC) - ot records, 1991.
3. Na kovárn¥ to je ná°ez
1:15
4. Budape²´
3:14
2:46
3. Rakovina
4:14 5.6. edok
stavy
2:19
20. Masna
1:47 7. Divný
1:05
21. Mírnej pokrok
3:28 8. Metalice
0:50
 9. Avanti
stupid
1:33
9:29 10. Had
Nechci do ústavu
1:54
11. Kdyº jí bylo 18
2:37
12. Poly²
2:13
13. Londýn, Kolín
1:29
14. Kovárna I
3:59

28:22
Epidemie

Rockfest

Punk's not dead

Live Praha

Czechcore again 90-91
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✦ Live Praha

✦ Live Horní Radou¬

Live | 1989

Live | 1990

Nahráno: live 8. února 1989. Praha, Junior klub
Na Chmelnici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Motyka
Metalice
Divný stavy
edok
P¥²í zóna
Na kovárn¥ to je ná°ez
Budape²´
Kdyº jí bylo 18
Poly²
Kovárna II
Skinhead
Francouzská
Sny o láhvích sody
Kovárna I
Had stupid

3:10
1:14
2:50
2:09
2:07
2:50
3:38
2:13
2:32
0:51
1:41
2:29
2:18
3:51
2:35

36:28

Nahráno: live 25. £ervence 1990. Horní Radou¬.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Album | 1990

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-10,14-19) leden - únor 1990. Praha, studio
Kampa.
✂ (11-13) live 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
1:48
2:12
1:43

5:43

✦ Akce Punk

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-13) live 19. dubna 1990. Praha, Lucerna.
✂ (14-16) 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.
1. Kino Zdar
2. Sny o láhvích sody
3. Budape²´

2:13
1:53
2:06
3:31
2:16
2:36
2:27
0:53
2:38
3:25
2:38
1:19
4:04
3:24

35:23

✦ Na kovárn¥ to je ná°ez

✦ Rebelie - Punk'n'Oi!

4. Ztráta imunity
5. Nuselský Horky
6. Nechci do ústavu

Uniform
Kino Zdar
Poly²
Kenda
P¥²í zóna
Na kovárn¥ to je ná°ez
ivot je takovej
Texty o au´ácích
Bylo mi blb¥
Budape²´
Víde¬
Metalice
Kovárna I
Amprnál

1:57
2:06
3:17

7:20

Nahráno:
✂ léto 1990. St°íbrná Skalice - Hradec, studio
Propast.
✂ léto 1990. Praha, hostinec Na Staré kovárn¥.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(CD) - Monitor, 1990.
Franti²ek Moravec  voc
Lud¥k Pallat  g
Tomá² Doleºal  bg
Jakub Male£ek  bg
Ji°í Brábník  ds
Tomá² Karásek  acc
Franti²ek Sahula  g, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Ztráta imunity
V¥ci divnej spád maj
Divný stavy
Kino Zdar
Poly²
Bába
Nuselský Horky
Kenda
Sovy v mazutu
ivot je takovej
Kdyº jí bylo 18
Sny o láhvích sody
Texty o au´ácích
Budape²´
Metalice
Nechci do ústavu
Kovárna I
Kovárna II

1:42
1:22
2:12
2:12
2:13
3:04
2:23
3:09
2:33
3:01
2:14
1:57
0:41
4:20
1:31
1:50
3:51
0:33

40:48

✦

Live Haví°ov

Live | 1991

Nahráno: live 2. b°ezna 1991. Haví°ov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ztráta imunity
V¥ci divnej spád maj
Divný stavy
Kino Zdar
Uniform
P¥²í zóna
Bylo mi blb¥
Bába
Branickej král
Poly²
Kenda
Na kovárn¥ to je ná°ez
Klafunda
Nuselský Horky
ivot je takovej
Sny o láhvích sody
Víde¬
Texty o au´ácích
Budape²´
Metalice
Nechci do ústavu
Kovárna I
Sovy v mazutu
Had stupid
Don't drink & drive
ivot je takovej

✦

1:48
1:11
2:29
1:59
2:13
1:56
2:09
3:04
2:37
2:02
3:23
3:06
4:12
2:21
2:09
2:02
1:51
0:34
3:07
1:13
1:46
3:51
2:59
2:12
3:06
5:18

1:04:38

Live Jablonec

Live | 1991

Nahráno: live 1991. Jablonec.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ztráta imunity
V¥ci divnej spád maj
P¥²í zóna
Uniform
ABCD
Divný stavy
Klafunda
Kino Zdar
Bylo mi blb¥
Kenda
Branky body vte°iny
edok
Na kovárn¥ to je ná°ez
Nuselský Horky
ivot je takovej
Don't drink & drive
Janova láska
Francouzská
Zelená
Bába
Sny o láhvích sody
Víde¬

2:29
1:17
1:54
2:12
2:37
2:18
1:18
1:43
2:11
3:22
2:18
1:57
2:13
2:26
2:33
2:10
3:47
3:05
3:08
3:13
2:08
2:00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Texty o au´ácích
Budape²´
Metalice
Kovárna I
Nechci do ústavu
Had stupid
Amprnál
Sovy v mazutu

0:40
3:05
1:18
3:51
1:37
2:46
2:55
3:16

1:11:47

✦

Alká£ je nejv¥t²í kocour aneb n¥kolik písní o lásce

Album | 1991
Nahráno: léto 1991. St°íbrná Skalice - Hradec,
studio Propast.
Vydáno:
(LP) - Reex Records, 1991.
(MC) - Reex Records, 1991.
(CD) - Reex Records, 1991.
Franti²ek Moravec  voc
Lud¥k Pallat  g
Tomá² Doleºal  bg
Ji°í Brábník  ds
Tomá² Karásek  acc
Ji°í Spurný  bnj
Franti²ek Kacafírek  vln
Petr Neustadt  sax
Petr Ackermann  tb
Petr Janda st.  voc
Petr Janda ml.  zvuk
Marta Jandová  voc
Jan Karásek  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P¥²í zóna
Ta na²e rytmika
ABCD
Bylo mi blb¥
Tane£ní pr·mysl
Na kovárn¥ to je ná°ez
Francouzská
Had stupid
Bílej jezdec - pozor jez!
Zelená
Janova láska
Krámy
Letní den
Ve£írek
Don't drink & drive
Amprnál
Deset £ernejch piv

Zelení kanibalové
1987 - 1991

♠❧❝
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... a nad¥je se zhroutila
Epidemie

2:07
2:03
2:23
1:58
0:18
2:04
3:15
1:37
3:02
3:03
3:57
1:35
1:38
2:29
2:06
1:46
2:48

38:09

Strakonice
1990
1990

✦

✦

... a nad¥je se zhroutila

Nahráno: live 1988. Brno, klub K°enová.

Nahráno: 1990.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Válka
Uº nikdy
?
?
?
Dreams
?
?
M¥sta
Mrtvej voják
?
?
?
?
?
Za£átek konce
?
Krvavej sport
?
?
?
Krvavý polibek

✦

3:41
2:34
1:00
0:53
1:58
1:31
1:22
0:39
4:35
1:14
0:42
1:01
0:11
2:22
2:31
0:55
2:15
1:01
2:16
1:41
2:46
2:53

40:01

Epidemie

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 28. kv¥tna - 8. £ervna 1990. Ostrava,
studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Multisonic, 1990.
(MC) - Multisonic, 1990.
7. Mrtvej voják
8. Válka
9. Za£átek konce

Zem¥ºlu£
1986 - *

▲▲
♠▲
♠♠❝

Live Brno
Live Praha
Perspektiva
Live Pardubice
Fajn, bezva, prima
Czechcore again 90-91

Live Brno

Live | 1988

Demo | 1990

1:20
2:39
1:30

5:29

Pavel Zachoval  bg, voc
Tomá² B¥lka  g, voc
Martin Male£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mladá a krásná
Atomový cirkus
Toto v²echno
Protek£ní úsp¥ch
Auto
Kdo stojí na chodníku
Nová doba
Sliby
Strach

✦

1:53
2:23
1:44
1:55
1:40
1:55
2:21
2:02
2:35

18:28

Live Praha

Live | 1989

Nahráno: live 1989. Praha, Junior klub Na
Chmelnici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Svátky zlod¥j·
Pod leti²t¥m
Co dál
Mladá a krásná
Marta
Fajn, bezva, prima
Svatá panna
Toto v²echno
Atomový cirkus
Nová doba
Nucený výsek
Cesta ke ²t¥stí
Sliby
Strach

✦

1:54
1:47
2:01
1:52
2:08
1:19
1:49
1:37
2:31
2:27
1:49
2:25
1:45
2:17

27:41

Perspektiva

Demo | 1990

Brno
1988
1989
1990
1990
1990
1991

Nahráno: 9. dubna 1990. Brno, soukromé studio.
Vydáno:
(MC) - Zem¥ºlu£, vlastní náklad, 1990.
Pavel Zachoval  bg, voc
Ji°í Novák  g
Martin Male£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
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Nucený výsek
Perspektiva
Protek£ní úsp¥ch
2 roky ºivota
Ruská ruleta

2:48
1:15
1:48
2:03
2:00

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a²ek
Svátky zlod¥j·
Armády sv¥ta
S prstem
Tancuj pogo
Co dál
To se mi jen zdá
Program mocných
Pod leti²t¥m
Ten stát
A.R.O.
Kreténi
Svoboda

✦

2:30
1:52
3:09
1:44
2:17
1:55
2:10
1:47
1:55
1:48
5:22
2:34
1:52

40:49

Live Pardubice

Live | 1990

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

✦

Nahráno: live 1990. Pardubice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fajn, bezva, prima
Tancuj pogo
Svátky zlod¥j·
Toto v²echno
Marta
Protek£ní úsp¥ch
Perspektiva
Program mocných
Kdo stojí na chodníku
Mladá a krásná
a²ek
Ruská ruleta
Pod leti²t¥m
F.K.Jundrov
Auto
Nucený výsek
Strach
Kultura
Co dál
To se mi jen zdá
S prstem
Sliby

✦

0:59
2:20
1:53
1:39
3:11
1:56
1:23
1:47
1:26
1:47
2:50
2:37
1:59
1:36
1:57
1:10
2:19
2:39
2:02
2:34
1:52
1:45

43:41

Fajn, bezva, prima

Demo | 1990

Nahráno: 22., 23. a 25. listopadu 1990. Studio
CS sound Jalovec.
Vydáno:
(LP) - Zem¥ºlu£, vlastní náklad, 1990. Limitovaný náklad, desky byly £íslovány.
Pavel Zachoval  bg, voc
Karel Florian  g
Martin Male£ek  ds
1. Fajn, bezva, prima
3. Svátky zlod¥j·

Marta
Toto v²echno
Cesta ke ²t¥stí
Kdo stojí na chodníku
Kultura
Mladá a krásná
Protek£ní úsp¥ch
Nucený výsek
Perspektiva
a²ek
S prstem
Program mocných
Co dál
Ten stát
Sliby
Ruská ruleta
Svoboda
Rovnou

2:18
1:31
2:22
1:42
2:12
1:44
1:42
2:41
1:16
2:22
1:42
1:42
1:51
1:49
1:36
2:07
1:33
2:34

37:39

Czechcore again 90-91

Demo, kompilace | 1991

Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
1. A.R.O.
9. Dva roky prázdnin
10. Kreténi

Znouzectnost
1986 - *

▲♠
▲♠❝

5:18
2:03
2:33

9:54

Plze¬

Live Plze¬
1986
Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
1987
Live Dasnice
1988
Plze¬ ºije - Live in Dý²ina
1988
Já tu jsem
1988
Dra£í setba
1988
Live Praha
1988
Happy X-mas
1988
Obludný Neználek
1989
Punk's not dead
1990
Odrhova£ky a baladajky
1990
Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus
1992
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky
1992
Mé království
1993
Live
1993

▲♠
♠❧❝
❧❧❝
❧❧
▲
✦

Live Plze¬

Live | 1986

Nahráno: live listopad 1986. Plze¬, klub Oko.
1:09
1:46

Petr kabrada  g, voc
Jaroslav Mat¥jovský  g, voc
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Old°ich Neumann  bg, voc
Joººin  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pouºitý
Nenávist
No vexl
Ho°í
Veselé Vánoce
Surrealismus

7.
8.
9.
10.

Vemte si p°íklad z Rychlejch íp·
Ticho
Ko£ka
No disco

✦

Vítejte

v

3:01
2:39
1:54
3:29
2:07
3:17

blázinci,

hraje

3:10
2:42
2:05
2:02

26:26

2.
3.
4.
5.

ekání na vítr
No vexl
Podzim
Dohromady

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vemte si p°íklad z Rychlejch íp·
Divný v¥ci
Ticho
Ti z gumy
Prodava£ iluzí
?
Dra£í setba
Krysa°
Já tu jsem

✦

vám

Nahráno: 21. - 22. února 1987. Plze¬, soukromé
studio.
Vydáno:
(*MC) - Sisyfos records, 1987.
Petr kabrada  g, voc
Jaroslav Mat¥jovský  g, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Joººin  ds
Pouºitý
Nenávist
No vexl
Ho°í
Po stupních p°ání
Veselé Vánoce
Máma nadává
Pokaºená snídan¥
Surrealismus
Ticho

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vemte si p°íklad z Rychlejch íp·
Dohromady
Podzim
Dotknout se slunce
Divný v¥ci
Tak brácho
Ko£ka
No disco

✦

3:30
2:46
1:32
4:11
3:43
1:36
1:32
1:34
3:10
3:41
2:35
2:16
2:23
1:16
2:48
1:39
1:53
2:45

44:50

Live Dasnice

Nahráno: live 1988. Dý²ina. Jedná se o nekompletní záznam z festivalu s podtitulem Na podporu krajské odpadkové hudby. Nahrávka obsahuje i kompletní záznam skupiny Loºisko, vyskytující se ob£as samostatn¥ pod názvem LOuISKO lyve na pásu.

✦

1:43
2:02
2:15

6:00

Já tu jsem

Ostatní | 1988
Nahráno: 1988. Nahráno jako amatérský videoklip.
Petr kabrada  g, voc
Bowí  g, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc
1.

Já tu jsem

✦

3:08

3:08

Dra£í setba

Ostatní | 1988

Nahráno: 1988. Nahráno jako amatérský videoklip.
Petr kabrada  g, voc
Bowí  g, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc

Nahráno: live 20. února 1988. Dasnice.
Petr kabrada  g, voc
Bowí  g, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc
Pro£?

Plze¬ ºije - Live in Dý²ina

23. Ti z gumy
24. Rockremroll
25. Dra£í setba

Live | 1988

1.

2:29
3:16
3:32
1:10
2:16
3:08
1:55
2:59
2:21

35:27

Demo, kompilace | 1988

Znouzectnost

Demo | 1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3:42
1:49
3:33
2:09

1.

1:08
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Dra£í setba

2:24

2:24

✦

Petr kabrada  g, voc
Alena Málková  sax, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc

Live Praha

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Praha, klub Opatov.
Petr kabrada  g, voc
Bowí  g, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc
1.

ekání na vítr

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vemte si p°íklad z Rychlejch íp·
Dra£í setba
Poslední p°ání
Veteráni I. sv¥tový
Pohádka
Mé království
Prodava£ iluzí
Krysa°

✦

4:49
2:39
1:56
2:57
3:21
2:18
2:48
2:10
3:43

26:41

Happy X-mas

Demo | 1988

Nahráno: live 17. prosince 1988. Plze¬, kostel Dr.
Karla Farského.
Vydáno:
(*MC) - Sisyfos records, 1988.
Petr kabrada  g, voc
Bowí  g, voc
Alena Málková  voc (9)
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc
1.
2.
3.

Hleda£i poklad·
Ztracená zem
Mé království

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Údolí slepc·
Prodava£ iluzí
Dotknout se slunce
Taºní ptáci
Crusade
Pouºitý
Divný v¥ci
Tak brácho
Dra£í setba
Posel

✦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Obludný Neználek
Padesátý léta
Podzim
Jsi skv¥lej kus
P°evrat v Banánové republice
Smlouva
Cht¥l bych se toulat...
Poslední p°ání
Pohádka
Prodava£ iluzí
Veteráni I. sv¥tový
No£ní m·ry
Crusade
Lhostejní
Krysa°
Sv¥domí (zpov¥¤)
Pouºitý
Jak z toho ven
Pasáº
Pro£ není kam jít

0:52
2:53
2:47
2:11
3:44
1:29
3:38
5:23
3:30
2:01
3:26
3:57
3:43
2:46
3:03
1:49
3:27
1:55
3:35
3:51

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Údolí slepc·
Surrealismus
M¥sta se bou°í
Tak brácho
Dra£í setba
And¥l smrti
Kolo se to£í

3:41
3:40
2:41
1:28
2:18
4:11
1:59

28.
29.
30.
31.

ekání na vítr
Ti z gumy
Ko£ka
Posel

2:51
1:48
2:12
2:28

32. Vemte si p°íklad z Rychlejch íp·
33. Rockremroll

2:26
2:42
2:17
3:07
2:48
2:27
3:50
3:38
3:31
3:31
1:43
2:10
2:55

37:05

✦

Punk's not dead

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.
8.
9.

Krysa°
P°evrat v Banánové republice

✦

Obludný Neználek

Demo | 1989

Nahráno: kv¥ten 1989. Plze¬, soukromé studio.
Vydáno:
(*MC) - Sisyfos records, 1989.
(*2CD) - Sisyfos records, 1999.

2:38
2:23

1:34:18

3:02
3:34

6:36

Odrhova£ky a balada jky

Album | 1990

Nahráno: podzim 1990. Plze¬, soukromé studio.
Titul (22) pochází z repertoáru skupiny Zastávka
Mile£.

878

Vydáno:
(MC) - Sisyfos records, 1997.
(CD) - Sisyfos records, 1997.

Vydáno:
(LP) - Globus International, 1992.
(MC) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 1992.

Petr kabrada  g, voc
Alena Málková  sax, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc

Petr kabrada  g, voc
Alena Málková  sax, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Já ti nerozumím
Nula IQ John
M¥sto Londýn
Vilík
Bajka
Pavouk
Figurka
Nový £asy
Kdyº...
Koniá²
Naruby
Smutnej klaun
Návraty
plouch
Vra´ se zpátky
Rotace
30 st°íbrných
Stardust
Krátká a veselá (o umírání)
Rostou ceny
Zdi a mosty
Bu¬ky

3:59
2:39
2:23
2:35
2:29
2:54
3:10
2:08
2:02
5:47
2:58
2:39
2:21
1:46
2:39
1:49
2:14
3:01
2:38
1:41
3:57
3:22

1:01:11

✦

Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia BLA-BLA plus

Nahráno: 1992. Studio Avik.
Vydáno:
(MC) - Avik, 1992.
(CD) - Avik, 1992.
Intro
Dohromady
Bläckm.tälovä s pou£ením
Ho°í
Pokaºená snídan¥
Jdu dobývat sv¥t
Outro

✦

Ukolébavky
loutky

pro

1:09
1:39
2:00
5:30
1:09
2:15
1:21

15:03
ne(v)hodné

Album | 1992
Nahráno: podzim 1992. Plze¬, studio Avik.

Loutky
Stroj £asu
Hamlet
Ukolébavka
13. pátek
Potvora
Soudce Luncheon
Cesta od h°bitova
Hlubina
Víde¬
Svátek dalekohledu
Brouci
Jazzabell
Homo homini lupus
Nevd¥k sv¥tem vládne

✦

2:18
1:28
2:04
2:46
1:22
3:49
2:34
3:16
2:43
1:58
1:47
2:19
3:02
3:10
4:25

39:01

Mé království
Album | 1993

Nahráno: £erven 1993. Plze¬.
Vydáno:
(MC) - Globus International, 1993.
(CD) - Globus International, 1993.
Petr kabrada  g, voc
Alena Málková  sax, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc

Album, kompilace | 1992

1.
2.
6.
11.
14.
17.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Zlatý h°ebík noci
Lhá°
Ohnivá kola
V¥trné mlýny
Babylon
ernej ²erif
Osm dvojek
Slune£nej den
Námo°ník v lahvi
Cesta nikam
Ikarus
And¥l
Elektrická sesle
Deprese na druhou
Stín
Hádej
Poklad krále Zimy
Mé království
Král blázn·
O bázlivém králi
Pauza
Balada o Divokém západ¥

4:15
3:13
3:03
1:26
2:13
2:00
2:40
2:41
2:46
1:52
4:06
3:11
2:28
2:09
1:19
3:19
2:57
1:52
2:50
2:09
0:27
6:48

59:44

✦ Live

Live | 1993

Nahráno: live 1993.
Petr kabrada  g, voc
Alena Málková  sax, voc
Old°ich Neumann  bg, voc
Jaroslav Mat¥jovský  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Námo°ník v lahvi
Stín
Hádej
Spole£nost p°átel ºehu
Poklad krále Zimy
O bázlivém králi
Hleda£i poklad·
Mé království
ár pozdního léta
Zlatý h°ebík noci
ernej ²erif
Ohnivá kola
Ikarus
Elektrická sesle
Divný v¥ci
Já tu jsem
Alegorie
V¥trné mlýny
Král blázn·
Babylon

2:38
1:08
3:10
2:54
3:00
2:12
2:30
2:18
2:14
3:20
2:23
3:16
3:37
2:39
3:16
2:20
2:10
1:39
2:46
2:20

51:50
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Textová kritika

AK Plech
Barbus
Bradavice
Brachyblast
Bratrova svatba
elní náraz
Davová psychóza
Do °ady!
E!E
Funus band
Hotová v¥c
Hrdinové nové fronty
I.P.B.
Kóta 22
Krach
Kudy kam
Lord Alex
Mladé rozlety
Modrý tanky
Nát¥rová hmota
NVÚ
Smrt mladého sebevraha
St°edn¥ rychlé ²ípy
anov
Telex
T°i sestry
Zelení kanibalové
Zem¥ºlu£
Znouzectnost

AK Plech

ek jsem jí to bez zábran
napila se pom¥rn¥
...

10 písní

nekoukala do zem¥
Brusle

♠

Co kouká² 3x

(AK Plech / AK Plech)
D¥vka

♠

(AK Plech / AK Plech)
Disco

♠

Na jazyku pachu´ vína
myslela ºe budu ²t¥drej
stejn¥ je to moje vina
koukala se n¥jak sklesle

(AK Plech / AK Plech)
Co kouká² 3x

Hrozný fámy

✦

(AK Plech / AK Plech)
I don't care

♠

(AK Plech / AK Plech)
Kája Gott

♠
Live Plze¬ (1986, 2.)

(AK Plech / AK Plech)
M¥stský dít¥ napadený krysama

♠

(AK Plech / AK Plech)
Mrtvý m¥sta

♠

(AK Plech / AK Plech)
Válka je hnusná

Poj¤me v²ichni na disko 3x
tak jdeme

♠

(AK Plech / AK Plech)
Vále£ný ²ílenství

2x
Poj¤me v²ichni na disko 3x
2x

♠

✦

(AK Plech / AK Plech)

✦

Brusle

Na zastávce v Horní B°íze

Live Plze¬ (1986, 5.)
I don't care...
about this world
...

já vid¥l jsem £erokýze

✦

co to mají na hlavách
paní k°i£í já mám strach

n¥v¥°il jsem svýmu zraku

Live Plze¬ (1986, 7.)

co je tohle za lidi

To je ale skandál 4x

Kájo Gotte já mám t¥ rád 3x
Tihle zlatí slavíci
to jsou skv¥lí chlapíci

2x

✦

Kája Gott

AK Plech / AK Plech

Kdyº jsem na n¥ koukal z vlaku

ºe se ale nestydí

I don't care

AK Plech / AK Plech

AK Plech / AK Plech

Live Plze¬ (1986, 6.)

Disco

AK Plech / AK Plech

publikum je miluje
kritika je zboº¬uje

D¥vka

AK Plech / AK Plech

Live Plze¬ (1986, 4.)

Káju Gotta 2x
máme rádi
Káju Gotta
Známe tyhle slavíky
hrabou p¥kný balíky

Stála tam a koukala

maj líbezný písni£ky

vypadala dojemn¥

oblbujou hol£i£ky

copak asi hledala
tvá°ila se tajemn¥

Káju Gotta 2x
máme rádi

Co kouká² 4x

Káju Gotta 3x
máme rádi
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Káju Gotta

jasn¥ uº to vidím

Nechceme jak slavíci
tlachat písn¥ vonící
novou vlnu nechte nám
ona pravdu °ekne vám

Defekt 2x

Káju Gotta 2x
máme rádi
Káju Gotta

Jó mrtvý lomy
budou k nebi tr£et
chudý lidský obli£eje
budou na n¥ hled¥t
Defekt 2x

✦ M¥stský dít¥ napadený krysama

Budou ml£et jak ml£eli
aº do dne²ní doby
nebudou se ??

AK Plech / AK Plech

Defekt 2x

Live Plze¬ (1986, 10.)

Na mírový hesla
bude pak uº pozd¥
válka bude stra²ná
a dopadne hrozn¥

Leºí dít¥ v ko£áru
a sladce usíná
nevinnost má ve tvá°i
a to ho uhlídá

Defekt...

✦ Vále£ný ²ílenství

M¥stský dít¥ 2x
napadený krysama
2x
K v¥£eru kdyº stmívá se
tak n¥co za²ustí
krysi ?? p°ed ko²em
sv·j úkryt opustí
M¥stský dít¥ 2x
napadený krysama
2x

AK Plech / AK Plech
Live Plze¬ (1986, 8.)
Vále£ný ²ílenství
pár válek ve vesmíru
miliardy na zbrojení
ani slovo o míru
Vále£ný ²ílenství 4x

Krysy prahnout po krvi
a cítí ??
jedna druhou na hony
navzájem se rvou

Kecy vo odzbrojení
stejn¥ se zbrojí dál
vzpomínky na Vietnam
a ºádný pou£ení

M¥stský dít¥ 2x
napadený krysama
2x

Vále£ný ²ílenství 4x

Dít¥ se dusotem zalyká
kdyº krysi úto£í
tady leºí v ko£áru
a ºivot mu kon£í

Skladi²t¥ munice
zbran¥ hromadnýho ni£ení
jaderný hlavice
jak tohleto dopadne
Vále£ný ²ílenství 4x

✦ Válka je hnusná

M¥stský dít¥ 2x
napadený krysama
2x

✦ Mrtvý m¥sta
AK Plech / AK Plech
Live Plze¬ (1986, 3.)
??
kde budou ºít lidi
budou v²ichni mrtvý

AK Plech / AK Plech
Live Plze¬ (1986, 1.)
Válka je tu zas 3x
Válka uº je tu zas
sly²íme její hlas
armády úto£í
?? zato£í
Válka je tu zas 2x
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Cenzura zmizí smích
ztrácí se v ulicích
??
??

Ja chcem anarchiu
tu a dnes anarchiu
ja chcem anarchiu
tu a dnes anarchiu chcem

Válka je tu zas 2x

Uº to nie je tak ¤aleko 3x

✦ Be²tia

Nálety kaºdej den
tak k sakru vem je £ert
na ºivu my chcem bejt
?? vále£nej pakt

Barbus / Barbus
Prvé vydanie (1987, 3.)

Barbus

Skap ty be²tia
ke¤ si sa vlá£ila
ty si tá be²tia
£o sa tam vlá£ila

7 písní

Anarchia tu a dnes
(Barbus / Barbus)

♠

Be²tia
(Barbus / Barbus)

♠

Narodeniny
(Barbus / Barbus)

♠

Skap ty be²tia 4x

Niekto
(Barbus / Barbus)

♠

Oklamaný svet
(Barbus / Barbus)

♠

Skap ty be²tia
ke¤ si sa vlá£ila
ty si tá be²tia
£o sa zas vlá£ila

Vsetci sme...
(Barbus / Barbus)

♠

Zázrak
(Barbus / Barbus)

♠

✦ Anarchia tu a dnes
Barbus / Barbus

Prvé vydanie (1987, 1.)
Ja nie som fa²ista
nikdy som ni£ nezískal
ja nie som pre politiku
ja verím len v anarchiu

V²etci ´a odmietali
a dobre urobili
ve¤ si spadla
a rozbila si kolená

Ty si tá be²tia
£o na sebe zarábala
ºiaden prachá£
´a len tak neobi²iel
Skap ty be²tia 4x
Skap uº ty be²tia
bodaj by si skapala
no tak teda skap
ty be²tia
Skap ty be²tia 4x

✦ Narodeniny
Barbus / Barbus

Ja chcem anarchiu
tu a dnes anarchiu
2x
Budú tu tieto £asy
ke¤ nebudú ºiadny prachy
zastavia sa navºdy stroje v továr¬ach
rozumie mimo z toho £o myslím ºe
Ja chcem anarchiu
tu a dnes anarchiu
2x
Ke¤ pouºíva² nepriate©stvo
nebude uº ºiadnych hriechov
a ke¤ prídu tie zlé £asy
vykradneme vám va²e domovy

Prvé vydanie (1987, 5.)
Ke¤ som sa narodil
a bol som e²te malí
e²te som nechápal
£o ste mi dali
Ja som sa narodil
aby som zomrel
ja £akám kedy
kedy to spadne
tak teda kedy
kedy to spadne?
kedy?
Teraz som pochopil
na £o som sa narodil
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pre£o som to©ko ºil
a na£o som bol dobrí
Ja som sa narodil
aby som zomrel
ja £akám kedy
kedy to spadne
tak teda kedy
kedy to spadne?
kedy?
Nemal som kedy
rozmý²©a´ o tom
pre£o to v²etko
je nepochopené
Ja som sa narodil
aby som zomrel
ja £akám kedy
kedy to spadne
tak teda kedy
kedy to spadne?
kedy? 3x
3x

✦

Niekto

Barbus / Barbus
Prvé vydanie (1987, 7.)

Hej 10x
Niekto mi pozerá
do môjho ºivota
niekto sa snaºí
ma stále kontrolova´
Niekto si myslí
ºe je to jeho robota
ale ja viem
ºe darmo sa bude usilova´
Hej 10x
Niekto tu stále £íha
na ulici doma v ²kole
niekto tu stále £íha
v²ade 4x
Hej 10x
Niekto sa snaºí by´ rýchly
kon£í stále cestu?
niekto si myslí
ºe je to e²te moºné

Niekto tu stále £íha
na ulici doma v ²kole
niekto tu stále £íha
v²ade 4x
Hej 10x

✦

Prvé vydanie (1987, 4.)
Klamali uº dávno
oklamaný ©udský rod
klamstvom nám chceli zakry´
pravú sveta tvár
Ale oni chcú dosiahnu´
len jeden jediný bod
kaºdý sa stará len
ako by prekro£il plán
Klamú 8x
uº dávno oklamali celí svet
2x
Na tomto svete
uº niet takej krajiny
kde by ostatný mysleli
trocha aj na iných
Hovoria ºe chcú zni£i´
v²etky atómové zbrane
ale oni nás klamú
chcú iba prachy na ne
Klamú 8x
uº dávno oklamali celí svet
2x
Na na²u budúcnos´
ani trocha nemyslia
tak po£kajme mládeº
£o si e²te vymyslia
Kto im dal na to právo
aby klamali ©udskej raví
my sme dávno vedeli
ºe chceli nám poplies´ hlavy
Klamú 8x
uº dávno oklamali celí svet
2x

✦

On si je istý ºe
ºe e²te vládne svetu
ale mi vieme ºe uº nie
je to dávno v norme
Hej 10x

Oklamaný svet

Barbus / Barbus

Vsetci sme...

Barbus / Barbus
Prvé vydanie (1987, 6.)

Vºdy je lep²ie tvári´ sa hlúpo
ako by´ hlavou do tvrdých múrov
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Bradavice

vºdy je lep²ie vyzera´ úboho
preto ºe iná£ uº nebude² ma´ ni£oho
©udia sú hnusní zákerní a zlí
preto bu¤ vºdy pozorný
V²etci sme uº primitívny
v²etci sme uº ako ryby
2x
V²etci sme uº ©udské stroje
tak uº máme £o sme chceli
na celú zem padá hnusné more
a v²etci ©udia bzu£ia ako v£elí
tak sme v²etci nahraný
uº nemáme ºiadne zákony
V²etci sme uº primitívny
v²etci sme uº ako ryby
2x
Tak to je uº východiska niet
tak to bude a navºdy zostane
Ve¤ to je to £o sme chceli
ºijeme si ako zveri
2x

✦ Zázrak

Barbus / Barbus
Prvé vydanie (1987, 2.)

Na vzdory va²ej my²lienky o hanbe
stále verím ºe nie£o sa stane
moju nenávis´ neuhasí nik
a uº vôbec nie va²e zákazy
Verím verím verím stále 2x
verím verím ºe nie£o sa stane
Moja myse© je plná hnevu
môj hnev sa mení mení do spevu
táto piese¬ je ur£ená vám
ktorí ste vzali srdcia nám
Verím verím verím stále 2x
verím verím ºe nie£o sa stane
Ná² £as príde raz sa naplní
zmiznú v²etky va²e zákony
raz príde £as sláva fóry
zmiznú v²etky va²e idoly
Verím verím verím stále 2x
verím verím ºe nie£o sa stane
Ha ha há 4x

54 písní

? (4x)
(Bradavice / Bradavice)
Baláºová Katka
(Bradavice / Bradavice)
Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka
(Bradavice / Bradavice)

6 ❧

Blaºena
(Bradavice / Bradavice)
Bradavice
(Bradavice / Bradavice)

4 ❧

Budík
(Bradavice / Bradavice)
Cikánská Madona
(Bradavice / Bradavice)

3 ❧

Dráty
(Bradavice / Bradavice)

2 ♠

Emblém doby
(Bradavice / Bradavice)
Erika je sexy
(Bradavice / Bradavice)
Holky z na²í ulice
(Bradavice / Bradavice)

3 ❧

Hov¥zí p°ední
(Bradavice / Bradavice)
Hrab¥ a jeho peníze
(Bradavice / Bradavice)
Cht¥la
(Bradavice / Bradavice)
Improvizace
(Bradavice / Bradavice)
Já musím být zbojník
(Bradavice / Bradavice)
Kalhotky za°íznutý
(Bradavice / Bradavice)
Kdyº já jsem slouºil
(Bradavice / Bradavice)
Kopá£
(Bradavice / Bradavice)

3 ♠

Koºní odd¥lení
(Bradavice / Bradavice)
Kunovjanka
(Bradavice / Bradavice)

6 ❧

Lahvový pivo
(Bradavice / Bradavice)
Marie
(Bradavice / Bradavice)
Maza£ka kolejí
(Bradavice / Bradavice)
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3 ♠

Mladej zlobí
(Bradavice / Bradavice)

Znám moc
(Bradavice / Bradavice)

✦ Bláznivé po£ínání svá°e£e Jílka

Modrá krev
(Bradavice / Bradavice)
Mrazni£ka Calex
(Bradavice / Bradavice)

Bradavice / Bradavice

Ne²t¥kej nemá to cenu
(Bradavice / Bradavice)

✷
✸
✹
✺
✻

Nudipláº
(Bradavice / Bradavice)
Otrok satan·
(Bradavice / Bradavice)

Plze¬ská
(Bradavice / Bradavice)

Bez kukly bez brejlí
nedbá na zá°ení
Jílek je fanatik
svá°ecí fanatik

Pohárová st°eda
(Bradavice / Bradavice)
Pohlavní akrobat
(Bradavice / Bradavice)
Polibky
(Bradavice / Bradavice)

4 ❧

Posunova£
(Bradavice / Bradavice)

♠

Pozor revizor
(Bradavice / Bradavice)
Rudý Právo
(Bradavice / Bradavice)

2 ❧

Rumový pralinky
(Bradavice / Bradavice)

2 ♠

ekni jednou ne
(Bradavice / Bradavice)
3 ♠

Semafor
(Bradavice / Bradavice)

Jílek zná jen elektrody
sva°uje jak ¤as
nejde ani do hospody
to by £lov¥k ºas
Bez kukly bez brejlí
nedbá na zá°ení
Jílek je fanatik
svá°ecí fanatik
Pracuje i o p°estávce
i o volnu svým
lep²í viset na oprátce
neº pracovat s ním
Bez kukly bez brejlí
nedbá na zá°ení
Jílek je fanatik
svá°ecí fanatik...

✻ : Jílek je idiot
magor debil a £·rák

Tálinský rybník
(Bradavice / Bradavice)

✦ Bradavice

The great woman
(Bradavice / Bradavice)

Bradavice / Bradavice

Tohle dít¥ není moje
(Bradavice / Bradavice)

Live Letkov (1986, 26.)

Tren£anský párek s fazolí
(Bradavice / Bradavice)
V Hradci Králové ºijí homosexuálové
(Bradavice / Bradavice)

Letkov (1986, 2.)
Letkov (1987, 2.)
Letkov (1988, 1.)
Boºkov (1988, 1.)
Horní B°íza (1990, 1.)
t¥pánovice (1991, 1.)

Bláznivé po£ínání
svá°e£e Jílka
sva°uje potrubí
zásadn¥ bez tílka

Parohá£i
(Bradavice / Bradavice)

Sb¥ra£ka nádobí
(Bradavice / Bradavice)

Live
Live
Live
Live
Live
Live

3 ❧

Vojáci z povolání
(Bradavice / Bradavice)

♠

Zavírací hodina
(Bradavice / Bradavice)

♠

Zlatovlasí andílkové z restaurace Pod kopcem
(Bradavice / Bradavice)

✷ Live Letkov (1988, 19.)
✸ Live Boºkov (1988, 16.)
✹ Live t¥pánovice (1991, 21.)
ádnej neví co jsou Bradavice
ºádnej neví co je to Wart
2x
Wart je to englicky
Bradavice £esky
ºádnej neví co je to Wart
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❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺②❪

✷ ❀✸ ❀✹ : My sme Bradavice...
Dvojitý V na hranici
dvojitý V ho°ící
dvojitý V na obloze
dvojitý V zá°ící
My sme Bradavice...
Dvojitý V na smeti²ti
dvojitý V to sme my
dvojitý V na boji²ti
dvojitý V vít¥zí
My sme Bradavice...
Ani jeden z nás nezná noty
ani jeden z nás nechce nahoru
hlavn¥ ºe se nám ten ná² b¥s líbí
budeme ho hrát zase postaru
My sme Bradavice...
: Je dneska pond¥lí
potom úterý
a potom uº je st°eda...

❬ ✎❪
❬ ✎❪

Na lásku sem £ekal roky
skoro kaºdej den
potkal sem jí za ko£árkem
£erný dít¥ v n¥m
Cikánská Madonna 2x

❬ ✎❪
❬ ✎❪

Sn¥dý nohy sn¥dý ruce
sn¥dý prsa má
pije pivo kou°í Sparty
milování zná
Cikánská Madonna 2x

❬ ✎❪
❬ ✎❪

Má nádherný dlouhý vlasy
krásnej £ernej cop
ºije v domku na spadnutí
tam propadá se strop
Cikánská Madonna 2x

❬ ✎❪
❬✷✁✸✁✹✎❪

Takovouhle krasavici
tu bych si vzal hned
jen s bráchama sou problémy
je jich dvacet p¥t
Cikánská Madonna 2x
Na lásku sem £ekal roky
skoro kaºdej den
potkal sem jí za ko£árkem
£erný dít¥ v n¥m

✦ Cikánská Madona
Bradavice / Bradavice

Cikánská Madonna 2x

Live Letkov (1988, 8.)

✷ Live Boºkov (1988, 7.)
✸ Live t¥pánovice (1991, 5.)

✦ Dráty

Miluju R·ºenu Mesáro²ovou
miluju jí
a mám jí stra²n¥ rád

Bradavice / Bradavice
Live Letkov (1988, 4.)

✷ Live Boºkov (1988, 9.)

Miluju Erºiku Lakato²ovou
miluju jí
a mám jí stra²n¥ rád

Nedotýkejte se drát·
i na zem spadlých
2x

Miluju Vendulu Horváthovou
miluju jí
a mám jí stra²n¥ rád

❀✷ : Miluju Darinu Kokiovou
✸ : Miluju Darinu erve¬ákovou

✸✍
✁✷✍

✷ : Miluju Gizelu erve¬ákovou
✸ : Miluju Renatu Kotlárovou

✎✸✍

Dráty 3x
byly spadlý dráty
dráty 3x
spálily mn¥ hnáty
2x

✦ Holky z na²í ulice

miluju jí
a mám jí stra²n¥ rád

: Miluju Margitu Miºigárovou
miluju jí
a mám jí stra²n¥ rád

✷ ❀✸ : Miluju Margitu Miºigárovou
miluju jí
a mám jí stra²n¥ rád

✎✷✍
✷✁✸✎

❬ ②❪

Bradavice / Bradavice
Live Letkov (1988, 16.)

✷ Live Boºkov (1988, 3.)
✸ Live t¥pánovice (1991, 4.)
Holky z na²í ulice
mají dutý palice
2x
a sou to p¥kný slepice
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Viola a Radmila
Edita a Jarmila
Libu²e a Danu²e
a chlupatá Venu²e

Kopá£ Jenda Oká£
to je velkej maká£
kopá£ Jenda Oká£
uº si nese krumpá£

Holky z na²í ulice
mají dutý palice
2x
a sou to p¥kný slepice

Kopá£ Jenda Oká£
kolektiv ho bere
vºdy´ má plno funkcí
nahoru se dere

Lucie a Old°i²ka
Xénie a Jind°i²ka
Martina a Slávina
a koktavá Gábina

Kopá£ Jenda Oká£ 8x

✦ Kunovjanka

Holky z na²í ulice
mají dutý palice
2x
a sou to p¥kný slepice

Bradavice / Bradavice

✷
✸
✹
✺
✻

Zuzana a Alena
Brigita a Helena
Marie a Beáta
a hrbatá Renáta
Holky z na²í ulice
mají dutý palice
2x
❀✷ : a sou to p¥kný slepice

✸ : a v²echny jsou to slepice

✦ Kopá£
Bradavice / Bradavice
Live Letkov (1988, 14.)

✷ Live Boºkov (1988, 2.)
✸ Live t¥pánovice (1991, 2.)
Kopá£ Jenda Oká£
to je velkej maká£
kopá£ Jenda Oká£
uº si nese krumpá£
Kopá£ Jenda Oká£
ten má svojí partu
a s tou partou denn¥
kope do asfaltu
Kopá£ Jenda Oká£ 4x
Kopá£ Jenda Oká£
to je velkej maká£
kopá£ Jenda Oká£
uº si nese krumpá£
Kopá£ Jenda Oká£
nemá ºádnou lásku
miluje jen práci
a vejplatní pásku
Kopá£ Jenda Oká£ 4x

✸✍
✁✷✍

Live
Live
Live
Live
Live
Live

Letkov (1984, 22.)
Letkov (1986, 16.)
Letkov (1987, 20.)
Letkov (1988, 18.)
Boºkov (1988, 15.)
t¥pánovice (1991, 20.)

Vymydlený dem z barák·
do na²eho kulturáku
p°ijede k nám Moravanka
a kdyº ne tak Kunovjanka
Kunovjanka Moravanka
uº se sálem valí polka
tancujou tu starý mladý
do kravaty vob¥²ený
Kunovjanka hraje skv¥l¥
metr piva je na stole
muzika nás sálem vle£e
pivo do nás proudem te£e
P°i úchvatném rytmu polky
vytá£íme svoje holky
pozvem taky Lojzu Pepu
na ko°alku do vý£epu
Kunovjanka hraje skv¥l¥
metr piva je na stole
muzika nás sálem vle£e
pivo do nás proudem te£e
Jak hodiny pokro£ily
saka sme si odloºili
te¤ vynikne v plné kráse
velký h°eben v zadní kapse
Kunovjanka hraje skv¥l¥
metr piva je na stole
muzika nás sálem vle£e
pivo do nás proudem te£e

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Na parket¥ leºí zvratky
po°adadel d¥lá zmatky
za límec nás ze t°ech schod·
vyhazuje p°ed hospodu
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✦ Polibky

Po°adatel ven nás vle£e
pot mu ze v²ech pór· te£e
a muzika sálem duní
po°adatel zlostn¥ funí
Tak zmlácený dem k baráku
od na²eho kulturáku
byla to tam skv¥lá akce
d¥kujeme Kunovjance

❬✸②❪

✷
✸
✹

Live Letkov (1988, 7.)
Live Boºkov (1988, 6.)
Live Horní B°íza (1990, 2.)
Live t¥pánovice (1991, 3.)

✦ Maza£ka kolejí

: Políbila £loví£ka
tatra nákladní
na silnici z·stal ek
je²t¥ sedum dní

Live Letkov (1988, 13.)
Live Boºkov (1988, 10.)
Live t¥pánovice (1991, 6.)

Políbila £loví£ka
mocná rána kyje
bolestí jak houka£ka
te¤ p°ekrásn¥ vyje

Bradavice / Bradavice

✷
✸

Bradavice / Bradavice

Malinká postava v koleji²ti
jak stará ba£kora na smeti²ti
v ruce plechovku plnou voleje
je to maza£ka maºe koleje

✷ ❀✸ ❀✹ :

Maza£ka kolejí
maºe pod trolejí
maza£ka kolejí
pracuje na sm¥ny

Kdyº políbil £loví£ka
ve ²kodovce buchar
na mramor mu napsali
zde leºí pan Pulchart

Maza£ka kolejí
maºe pod trolejí
maza£ka kolejí
maºe jen vým¥ny

Políbil £loví£ka
elektrickej proud
uho°el jak sir£i£ka
nemohli ho vypnout

Jde jí to vod ruky má to v malíku
maºe koleje a je v balíku
a práv¥ proto jí zdravíme uctiv¥
vºdy´ maºe perfektn¥ maºe poctiv¥

Políbila £loví£ka
stometrová jáma
zabo°il se do hlíny
uº neni mezi náma

Maza£ka kolejí
maºe pod trolejí
maza£ka kolejí
pracuje na sm¥ny

Políbila £loví£ka
motorová pila
nevadí to nevadí
jedna ruka zbyla

Maza£ka kolejí
maºe pod trolejí
maza£ka kolejí
maºe jen vým¥ny
Malinká postava v koleji²ti...

Políbil £loví£ka
v ²irym poli blesk
✷ ❀✸ ❀✹ : pro£ kdyº máme kombajny
: uho°el jak sir£i£ka
pro£ tam s kosou lez?

Maza£ka kolejí
maºe pod trolejí
maza£ka kolejí
pracuje na sm¥ny

Políbila £loví£ka
atraktivní kráska
nevadí to ºe má AIDS
hlavn¥ ºe je láska

Políbila £loví£ka
tatra nákladní
na silnici z·stal ek
je²t¥ sedum dní

✦ Posunova£

Maza£ka kolejí
maºe pod trolejí
maza£ka kolejí
maºe jen vým¥ny

Bradavice / Bradavice
Live Boºkov (1988, 8.)

Posunova£ 2x
plze¬skýho ranºíru
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❬✷✁✸✁✹✘❪

❬ ✘❪

✎
✷✁✸✁✹✎

nebezpe£ný povolání
povolání má
Kosmonaut jó ten si lítá
naho°e ve vesmíru
posunova£ musí makat
a je celej od ²míru
Jeden vagón s cementem
a jeden vagón s mrkví
nebezpe£ný povolání
bejvají i mrtví
Jeden vagón s minerálkou
jeden vagón uhlí
chvilku bude² nepozorný
zítra bude² ztuhlý...

Mám snad právo
Rudý Právo £íst
tím sem si jist
Pod pultem má f·ru novin
pro p°átele z lep²ích rodin
jenºe já sem d¥lník chudý
: neprodá mi Právo Rudý
✷ : tak neprodá mi Právo Rudý
Mám snad právo
£íst Rudý Právo
3x
Mám snad právo
Rudý Právo £íst
tím sem si jist

Posunova£ 2x
nechytá se u holek
vyfasuje modrý ²aty
a vypadá jak blb

Kdekdo v ranním trolejbusu
zakouká se do ru¤asu
mn¥ ho bába neprodala
a je²t¥ mi vynadala

Jeho hlavu helma zdobí
v ruce rudej praporek
mezi vozy s £ubou v ruce
lítá jako pacholek

Mám snad právo
£íst Rudý Právo
3x

Jeden vagón s cementem
a jeden vagón s mrkví
nebezpe£ný povolání
bejvají i mrtví
Jeden vagón s minerálkou
jeden vagón uhlí
chvilku bude² nepozorný
zítra bude² ztuhlý...
Proto necho¤ na ten posun
nehledej tam ²t¥stí
di se rad²i n¥kam ákat
bude² se mít líp
Posunova£ povolání
nic dobrýho nev¥stí
ujedou ti dva vagóny
a je z toho ne²t¥stí

Mám snad právo
Rudý Právo £íst
tím sem si jist
Trakantka zlá je baba
ta m¥ v·bec nemá ráda
nekouká na u²lý zisk
neprodá mi denní tisk
Mám snad právo
£íst Rudý Právo
3x
Mám snad právo
Rudý Právo £íst
tím sem si jist
2x

✦ Rumový pralinky

✦ Rudý Právo
✷

Bradavice / Bradavice

Live Letkov (1988, 9.)
Live Boºkov (1988, 5.)

Bradavice / Bradavice

✷

Live Boºkov (1988, 12.)
Live t¥pánovice (1991, 15.)

Dárek sem dnes dostal
s razítkem dva duby
strý£ek mi ho poslal
prý n¥co na zuby

Trakantka zlá je baba
ta m¥ v·bec nemá ráda
nekouká na u²lý zisk
neprodá mi denní tisk
Mám snad právo
£íst Rudý Právo
3x

Papírem obalen
provázkem zavázán
strý£ek je dobrý chlap
te¤ sem mu zavázán
Pralinky rumový
sme po nich gumový
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✷✍
✍

✦

3x
Rumový pralinky
jak maso z holub·
bonbóny malinký
lezou vám do zub·
A kdo má zdravý chrup
s chutí je polyká
rumu v²ak podlehne
a t¥ºko si odvyká
Pralinky rumový
sme po nich gumový...

✦

V Hradci Králové ºijí homosexuálové
Bradavice / Bradavice
Live Letkov (1988, 11.)

✷ Live Boºkov (1988, 11.)
✸ Live t¥pánovice (1991, 16.)
Potkáte je spolu
mají stejný pohlaví
pijou spolu Colu
ale to jim nevadí

✸ : Ty je ale pozná²
Sb¥ra£ka nádobí

Bradavice / Bradavice
Live Letkov (1988, 15.)

✷ Live Boºkov (1988, 4.)
✸ Live t¥pánovice (1991, 17.)
Já jí mam rád
£eká na m¥ ve Fénixu
kaºdej °íká
to sis na²el p¥knou pizdu
Pro£ bych já m¥l
kv·li °e£em s ní to vzdávat
kdyº jí mam rád
pro£ bych se m¥l s lidma hádat?

V Hradci Králové 3x
ºijí homosexuálové
v Hradci Králové 3x
ºijí lidé...
D¥lají to tajn¥
p°ed lidma se schovají
a pak jakoby nic
p°ed lidma se chovají

Sb¥ra£ka nádobí 4x

Ale ty je pozná²
i vo tebe se pokou²í
trochu vadný lidi
pro nás sou to teplou²í

Mn¥
mn¥
mn¥
mn¥

V Hradci Králové 3x
ºijí homosexuálové
v Hradci Králové 3x
ºijí lidé...

nevadí
nevadí
nevadí
nevadí

ºe
ºe
ºe
ºe

uº je pot°etí vdaná
je tolik u²mudlaná
jí nohy ºíly zdobí
tady sbírá nádobí

Sb¥ra£ka nádobí 4x
Já jí mam rád
£eká na m¥ ve Fénixu
kaºdej °íká
to sis na²el p¥knou pizdu
Pro£ bych já m¥l
kv·li °e£em s ní to vzdávat
kdyº jí mam rád
pro£ bych se m¥l s lidma hádat?
Sb¥ra£ka nádobí 3x
ta oku lahodí
sb¥ra£ka nádobí 3x
v bufetu vévodí

❬ ✁✷②❪

i vo tebe se pokou²í
trochu vadný lidi
pro nás sou to teplou²í

Potkáte je spolu
mají stejný pohlaví
pijou spolu Colu
ale to jim nevadí
A te¤ se k sob¥ tulí
copak asi d¥lají?
ne to snad neni pravda
vºdy´ oni se milují
V Hradci Králové 3x
ºijí homosexuálové
v Hradci Králové 3x
ºijí lidé...

❀✷ : D¥lají to tajn¥
p°ed lidma se schovají
a pak jakoby nic
p°ed lidma se chovají
Ale ty je pozná²
i vo tebe se pokou²í
trochu vadný lidi
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❬ ✁✷✘❪

❬ ✁✷②❪

❬ ✁✷②❪

❬ ✁✷✘❪

❬ ✁✷②❪

pro nás sou to teplou²í

takový lidi cvoky

V Hradci Králové 3x
ºijí homosexuálové
v Hradci Králové 3x
ºijí lidé...

Vojáci z povolání 3x
sou levý na práci
a mají divný chování
Rozchod

Potkáte je spolu
mají stejný pohlaví
pijou spolu Colu
ale to jim nevadí

✦ Zavírací hodina
Bradavice / Bradavice

Ale ty je pozná²
i vo tebe se pokou²í
trochu vadný lidi
pro nás sou to teplou²í
V Hradci Králové 3x
ºijí homosexuálové
v Hradci Králové 3x
ºijí lidé...

✦ Vojáci z povolání
Bradavice / Bradavice
Live Boºkov (1988, 14.)
Uº sem dost dlouho na sv¥t¥
uº sou to ¬áký roky
nikdy jsem v²ak nepoznal
takový lidi cvoky
Vojáci z povolání 3x
sou levý na práci
a mají divný chování

Live Boºkov (1988, 13.)

❬✸✘❪

N¥kdo jezdí autobusem
n¥kdo zase lodí
a ten kdo má trochu rozum
do hospody chodí
Kdo tam chodí
ten to pozná
jako zedník skobu
ºe nikdo z nás nemiluje
zavírací dobu
E²t¥ pivo 3x
aspo¬ kapá£
e²t¥ pivo 2x
a kdyº ne tak aspo¬ lahvá£
N¥kdo má dvacátý pivo
n¥kdo kou°í Sparty
n¥kdo napájí se vodkou
n¥kdo hraje karty

Vpravo vbok

N¥kdo usíná za stolem
ví£ka se mu klíºí
netu²í ºe zavíra£ka
ta se kvapem blíºí

eny maj padlý na hlavu
ºe si je v·bec berou?
takový hlavy zelený
co vojnu jenom ºerou

E²t¥ pivo 3x
aspo¬ kapá£
e²t¥ pivo 2x
a kdyº ne tak aspo¬ lahvá£

Vojáci z povolání 3x
sou levý na práci
a mají divný chování

Zavírací hodina je
holky v²echny v tahu
já se topim v alkoholu
mam ho plnou hlavu

Vlevo vbok
Ost°íhaný sou nakrátko
a kdo na vojn¥ nebyl
je pro ty hlavy zelený
jenom kripl a debil
Vojáci z povolání 3x
sou levý na práci
a mají divný chování
elem vzad
Uº sem dost dlouho na sv¥t¥
uº sou to ¬áký roky
nikdy jsem v²ak nepoznal

Nejrad²i bych nadával tu
t°eba do sta hrom·
te¤ kdyº pivo nejvíc chutná
tak musim jít dom·
E²t¥ pivo 3x
aspo¬ kapá£
e²t¥ pivo 2x
a kdyº ne tak aspo¬ lahvá£
Tak si e²t¥ p°ipijeme
stejn¥ venku leje
a ze záchoda je sly²et
jak tam n¥kdo bleje
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Vý£epní uº kasíruje
bude z nás chtít balík
a já stejn¥ p°ed hospodou
padnu jak ²palík
E²t¥ pivo 3x
aspo¬ kapá£
e²t¥ pivo 2x
a kdyº ne tak aspo¬ lahvá£
3x

Brachyblast
14 písní
Drsná planina
(Brachyblast / Martin Kn¥ºík)
Evakuace
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
Fuck of
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
Hardford
(Brachyblast / Martin Kn¥ºík)
Hn¥v
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
Holka
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)

Je práv¥ ²est
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

2 ♠

Kaluºe
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

3 ♠

Kamínky
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

2 ❧

Kulturní d·m
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

3 ❧

Lví£ek
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

2 ♠

Motýli
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

3 ♠

Otrok - pokrok
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

3 ♠

Pr²elo
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

3 ♠

Starý Harper
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

2 ♠

Tan£írny
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)
Tanky
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

2 ♠

Vlaky
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

2 ❧

✦

H°bitov
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
Konec sv¥ta
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
New York
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
edý mor
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
Takoví lidé
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
Vlasta
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)
Zm¥na
(Brachyblast / Martin Kn¥ºík)
ena v £erném
(Ale² Juran, Marcel Kolondra / Martin Kn¥ºík)

Bratrova svatba

Live Brno (1987, 12.)
??
Za ?? panoráma
Frýdek Místek je p°ed náma
a uº se t¥²ím aº se stavím
doma za kamaradama
Prázdniny jsou fu£
tak to mi teda nesedí
do práce musím jít
jinak m¥ otec vyd¥dí
Hlavn¥ ºe jsem doma
doma ve Frýdku
hlavn¥ ºe jsem doma
doma ve Místku
2x

16 písní

??

? (2x)
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)
Doma ve F-M
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

♠

Frýdecký ²pitál
(Bratrova svatba / Bratrova svatba)

2 ❧

Doma ve F-M

Bratrova svatba / Bratrova svatba
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✦ Frýdecký ²pitál

✦ Je práv¥ ²est

Bratrova svatba / Bratrova svatba

Bratrova svatba / Bratrova svatba
Live Brno (1987, 14.)

Live Brno (1987, 8.)

✷ Live Ostrava (1987, 7.)

✷ Live Ostrava (1987, 13.)

luté sv¥tlo
je pokryto prachem
podlaha sed°ená
a pr·hledné okno

Lehnu si na gau£
vyst°elím sv·j papu£
nademnou se obraz diví
sr²ni na mn¥ z kouta civí

Ve st°evech bu²í
mi polévka s hrachem

Sr²ni d¥laj ºihy ºihy
ºihadlama do mých ºidlí
dob°e se mi s nima bydlí
s n¥ma a s mou sbírkou vidlí

✷ : pro£ visí² do £ela

mastná má lokno...
luté sv¥tlo
je pokryto prachem
podlaha sed°ená
a pr·hledné okno
Ve st°evech bu²í
mi polévka s hrachem

②
②
❬ ②❪

Je práv¥ ²est
a nuda uº je k mání
milenc· £as
kdy nebe uº se sklání...

✦ Kaluºe

❬ ②❪

Bratrova svatba / Bratrova svatba

Na lóºi prot¥j²í
Bedna°ík skomírá
nelib¥ páchne
a zná jen sv·j hn¥v

✷ Live Ostrava (1987, 5.)
✸ Live (1987, 4.)

Na sále dal²í z nás
pod noºem umírá
a soused vedle mne
ten zas blije krev

Ona sama jediná
za²la sob¥ do kina
pro trochu úsm¥v·
a na sny o lásce

Kýla to byla má kýla...

Nem¥la p°ítele
jenom sny nesm¥lé
a ºivot ²edivý
jenº nedokázal víc ji dát

Týden ºivot m·j
tam visel na vlásku
týden mládí mé
tam nebylo nic
Pro boha ºivého
pro ²t¥stí pro lásku
frýdecký ²pitále
kéº nez°ím t¥ víc
Frýdecký ²pitále
ty hrobko hniloby
styd¥t za sebe
jen trochu se skus

Live Brno (1987, 6.)

Víc neº ten aparát
co chropt¥l za zády
ze tmy a záblesk·
vyráb¥l p°edstavy
Slz kaluºe kaluºe
kdo za to asi m·ºe?
4x
2x

✦ Kamínky

Ve tvých útrobách
zaºil jsem poroby
kdyº si vzpomenu
já vºdy na ten hnus
Kýla to byla má kýla...

Bratrova svatba / Bratrova svatba
Live Brno (1987, 10.)

✷ Live Ostrava (1987, 9.)
Cht¥l bych jednou v pohod¥
plout na lo¤ce po vod¥
a koukat jen tak na vlnky
co ²plouchají o kamínky
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A koukat jen tak na vodu
a myslet p°itom na vodu
: a koukat jen tak na nebe
✷ : a koukat jen tak do nebe
: myslet p°i tom na nebe
✷ : a koukat p°i tom na nebe
V²echno je jasný
: na první pohled...
✷ : na na první pohled...

✷✍
✍
❬✷②❪

: 2x

✦

✷✍
✍
✷✎
✎

Live Brno (1987, 3.)
Live Ostrava (1987, 2.)
Live (1987, 1.)

❀✷ : V kulturním dom¥
vºdy bu£í do m¥
má hysterie

❬✸✎❪

B¥º pro tu holku
te¤ hrajou polku
nebude tak zle

❬✸✎❪

Vºdy´ uº má² t°icet
: se² starej prcek
✷ : se² starej blázen
❀✷ : ºenu nemá² 2x

❬✸✎❪
✷✍
✍

Pak ale zase
p°íjde druhá ²tace
skon£ím n¥kde u baru

❬✸✎❪

✸:

...
skon£ím n¥kde u baru

Tam v²echno proberu
k záv¥ru se doberu
mám je²t¥ f·ru £asu 3x
A´ hrajou co hrajou
já mám je²t¥ £as
a´ hrajou co hrajou
p°í²t¥ budou zas
2x

✦

Lví£ek

Bratrova svatba / Bratrova svatba

✷

Live Brno (1987, 1.)
Live Ostrava (1987, 1.)

Za°val malý lví£ek
ºe chce na hrní£ek
Hr·zou ot°ásl se rovník
uº tam roste kakaovník

Motýli

Bratrova svatba / Bratrova svatba

✷
✸

Live Brno (1987, 13.)
Live Ostrava (1987, 11.)
Live (1987, 5.)

Motýli a motýlci
lítají jak opilci
kdyº sedávají po bárech
tam na kv¥tinách v záhonech
Lidi jsou jak motýli
taky bývají opilí
kdyº sedávají po bárech
jak motýlové v záhonech

Kulturní d·m

Bratrova svatba / Bratrova svatba

✷
✸

✦

❬ ✁✷✎❪

Lidi jsou jak ty kukly
p°ed ostatníma se kuklí
lidi jsou jak ty larvy
zd¥sí² se kdyº se vybarví
raví jsou jak housenky
co o sv¥t mají nezájem
jen seºrat v²echno co jde vid¥t
v²echno i co vid¥t nejde
Seºrat se klidn¥ t°eba navzájem 2x
2x

✦

Otrok - pokrok

Bratrova svatba / Bratrova svatba

✷
✸

Live Brno (1987, 5.)
Live Ostrava (1987, 3.)
Live (1987, 3.)

Jen co z anody vysko£ím
kámo² do m¥ str£í
já oplatím to dal²ímu
a uº to drátem fr£í
Elektrika sv¥t ovládla
do roboty m¥ zap°áhla
lítam v drátech jako divý
b¥hám stíhám d¥lám divy
Otrok jsem otrok
technický pokrok
dává mi zabrat
jó je to b¥s
2x
Támhle vlákno zah°eju
tam zas ru£i£ku zvedám
já otá£ím se k diod¥
a b¥hám b¥hám b¥hám
Nikdo z nás se neza²ívá
lep²í ek si nevybírá
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nad v²ím vládne indukce
jó u nás není korupce

to protoºe mi úzko bylo
cht¥l jsem s n¥kým být

Otrok jsem otrok
technický pokrok
dává mi zabrat
jó je to b¥s
2x

Baví m¥ minigolf v de²ti...

Od zapnutí do vypnutí
b¥hám v drátech k pominutí
na katod¥ nemám stáni
oddávám se kraulování
Baterie v kyselin¥
ta jedin¥ osv¥ºí m¥
pro£pak déle se nezdrºím
uº to asi nevydrºím
Otrok jsem otrok
technický pokrok
dává mi zabrat
jó je to b¥s
2x
Aº nás p·jdou milióny
v²ichni proti proudu
nikdo ni£ím nepotla£í
tuhle na²í vzpouru
Pak si °eknem te¤ nám padla
p·jdem p¥kn¥ do divadla
a tenhle cvok kytaru
bude mít asi na páru...

✦ Pr²elo

✦ Starý Harper
Bratrova svatba / Bratrova svatba
Live Brno (1987, 7.)

✷ Live Ostrava (1987, 6.)
Starý Harper na nás £íhá...
??
v²echno v¥°í
v²echno co jenom
tvrdí ví ºe to ví
Touha spo£ívá
spo£ívá za mrakem
schovaná p°ed spratkem
který £íhá s prakem
Starý Harper na nás £íhá...
Ví£ka se zat°esou
a touha odpadá
nadává s noblesou
za dech se popadá
Ví£ka se zalepí
zalijou asfaltem
kdosi ví líp neº my
jak asi dopadnem...

✦ Tanky

Bratrova svatba / Bratrova svatba
Live Brno (1987, 4.)

✷ Live Ostrava (1987, 4.)
✸ Live (1987, 2.)
Pr²elo aº lelo
a já ²el z domu pry£
to protoºe mi úzko bylo
cht¥l jsem s n¥kým být
A tak jsem ²el na minigolf
kde kdo tam te¤ chodí
hudbu tam pou²tí Kája Wolf
v de²ti m¥ golf baví
Pr²elo aº lelo
a já ²el z domu pry£
to protoºe mi úzko bylo
cht¥l jsem s n¥kým být
Cestou dom· nevnímám nic
v·bec nic nic nic
jen starou ²pínu v ulicích
a v zahrad¥ zapíchnutý rý£
Pr²elo aº lelo
a já ²el z domu pry£

Bratrova svatba / Bratrova svatba
Live Brno (1987, 2.)

✷ Live Ostrava (1987, 12.)
V·bec nic ne£ekám
a od ²t¥stí moc nechci
nejsem z t¥ch kte°í
v n¥m vidí jenom vindlingy
Moºná jsou naivní
i moje p°edstavy
o smyslu p°áteství
a lásky pohledy
To nevadí
ijeme v dob¥
kdy sv¥tu kde kdo vládne
slova jako uzkost bolest
ty zní jen fádn¥
Ne já ne já nechci
a vlastn¥ uº to v·bec nejde
myslet si jako tehdy kdysi

898

ºe to samo p°ejde

Zázra£né dít¥
(elní náraz / elní náraz)

To nevadí

✦ Den veliký kocoviny

Nerad lezu na cestu
po které lezou tanky
nerad lezu na vestu
od Hanky z banky

elní náraz / elní náraz
Demo (1989, 1.)

2x

Den veliký kocoviny
na vojenským cvi£ení
nepouºil jsem erární karabiny
za to m¥ £eká v¥zení

Nerad lezu na cestu
po které lezou tanky
nerad lezu na vestu
od Hanky z banky

Hrajeme si na vojáky
máme pu²ky a bodáky
hrajeme si na válku
?? voják·

✦ Vlaky
Bratrova svatba / Bratrova svatba

Slavíme mír a dupeme po polích
??
hrajeme si na vojáky
máme hlad a boláky

Live Brno (1987, 11.)
✷ Live Ostrava (1987, 10.)
erná mra£na nejistoty
visí d¥sn¥ nízko
sejde na to jestli st°etnu
aspo¬ malý ²tístko
: P°i svý cest¥ do hospody

✷ : P°i svý cest¥ do odchodu
: z hospody a tak

✷ : z obchodu a tak

✦ Hv¥zda

elní náraz / elní náraz

✷✍
✍
✷✍
✍

mám strach z toho ºe m¥ cestou srazí
n¥kde vlak srazí vlak

Demo (1989, 3.)
Já poslouchám krásné písn¥
na stanici Hv¥zda
ºe by vám se nelíbili
to se mi ¬ák nezdá
Na Hv¥zd¥ si kaºdý najde
n¥co podle chuti
a kdyº to nechce poslouchat
nikdo ho nenutí

2x
Uº je to tak
ºe vlaky mn¥ nebaví
m·ºe² se smát
a °íkat si cokoli
4x

Hv¥zda hraje na úrovni
a jde na to od lesa
tam nehrajou diletanti
ale um¥lecká t¥lesa

elní náraz

Na Hv¥zd¥ tam krásn¥ hrajou
??
k rádiu se lidi hrnou
poslouchaj to rádi

7 písní

Den veliký kocoviny
(elní náraz / elní náraz)

♠

Hv¥zda
(elní náraz / elní náraz)

♠

Jeskyn¥
(elní náraz / elní náraz)

♠

Kroky
(elní náraz / elní náraz)

♠

Píse¬ brance
(elní náraz / elní náraz)

♠

Vekslák jede na hory
(elní náraz / elní náraz)

♠

✦ Jeskyn¥
elní náraz / elní náraz
Demo (1989, 4.)
Sedim v jeskyni na kameni
kolem m¥ jsou jen holé st¥ny
namaluju obrázek
brontosaur·v ocásek
Jesky¬ se mi libí
v jeskyni se ºiví
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♠

jeskyn¥ je krásná
?? mi uº praská
Te¤ mám krásnou jesky¬ku
seºenu si jezinku
jezinka má dlouhý nohy
?? ropovody
Jesky¬ se mi libí
v jeskyni se ºiví
jeskyn¥ je krásná
?? mi uº praská
Te¤ uº máme d¥tí ??
dones nám je jeden £áp
a do toho krásn¥ sn¥ºí
je tu plno drobnejch lyºí

te¤ je kolem plno krásy
Punká£· je plno kolem
támhle stojí hafo polen
dal²í v tramvaji
v²ichni na nás mávají
Tenhle vítr byl tak skv¥lý
tak te¤ máte co jste cht¥li
te¤ uº mi nestojí vlasy
kolem není plno krásy
Hlavu mám jak koleno
v²ude vidím zelenou
a tak místo punku
te¤ko jezdím v tanku...

✦ Vekslák jede na hory

Jesky¬ se mi libí
v jeskyni se ºiví
jeskyn¥ je krásná
?? mi uº praská

✦ Kroky

elní náraz / elní náraz
Demo (1989, 6.)

elní náraz / elní náraz
Demo (1989, 5.)

Vekslák jede na hory
na nohou má Pumy
von si nevzal pohory
i kdyº jede na hory
2x

Zp¥va£ka má dlouhý nohy
ke zpívání nemá vlohy
má krasný dlouhý tmavý vlas
co v²ak nemá to je hlas

Veksláku veksláku
sundej si ty Pumy
veksláku neblázni
vºdy´ jsou celý z gumy
2x

Do svý pu²ky vkládám broky
z dálky uº jsou sly²et kroky
4x

✦ Zázra£né dít¥

U jednoho stolu
spolu pijí kolu
je to prýma spole£nost
v²ichni uº jich máme dost

Demo (1989, 2.)

Do svý pu²ky vkládám broky
z dálky uº jsou sly²et kroky
8x

elní náraz / elní náraz

Zvedá se pára nad hrncem
dít¥ se na to dívá
srovnává to se srdcem
vypilo sklenici piva

✦ Píse¬ brance

Na kaze´áku Bon pari
jeho první cigareta
toluenové výpary
výlet do cizího sv¥ta

Demo (1989, 7.)

Má zajímavý pocity
kreslí ºelvy na zipy
co za p¥t let nevid¥lo
moc se mu to nelíbilo

elní náraz / elní náraz

Vojáci jdou 2x
boºe jaká je to krása
vojáci jdou 2x
zpívají si rock'n'roll
2x
Koukej hola hola
vítr vane zdole
na hlav¥ nám stojí vlasy

Te¤ jsem na²el n¥jaký ??
n¥jak ²patn¥ na to vidím
vypije a²ky zelený
vidí troubit jeleny
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Davová psychóza
44 písní
?

(Davová psychóza / Davová psychóza)

Môj hlas
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Mozgová paralýza
(Marcel Ducho¬ / Jano Kassa)

♠

Na kolenách
(Davová psychóza / Davová psychóza)

2 ❧

15 000 000
(Davová psychóza / Davová psychóza)

2 ♠

Nová doba
(Davová psychóza / Davová psychóza)

2 ♠

555
(Davová psychóza / -)

2 ♠

Poslúchaj alebo zdochni
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Agresia
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Problémy
(Davová psychóza / Davová psychóza)

3 ❧

Armáda
(Marcel Ducho¬ / Jano Kassa)

♠

Psí ºivot
(Davová psychóza / Davová psychóza)

Bomberhead
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Radujme sa, veselme sa
(Davová psychóza / Davová psychóza)

3 ❧

Boutique dog
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Skuto£ná vec
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Cesta spä´
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Sleeping way
(Davová psychóza / Davová psychóza)

Davová psychóza
(Davová psychóza / Davová psychóza)

3 ❧

Spravodlivos´
(Davová psychóza / Davová psychóza)

2 ♠

♠
Depresia
(Marcel Ducho¬, Martin ebe¬ / Martin ebe¬)

Svet
(Davová psychóza / Davová psychóza)

2 ♠

♠

Svet ºaluje
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Diev£atko
(Marcel Ducho¬ / Jano Kassa)

♠

Terror reklamy
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Dnes je správny de¬
(Marcel Ducho¬ / Jano Kassa)

Ties¬ové volanie
(Davová psychóza / Davová psychóza)

4 ♠

♠

To som ja
(Davová psychóza / Davová psychóza)

4 ♠

2 ♠

Uba pa uba pa
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Územná devastácia
(Davová psychóza / Davová psychóza)

3 ❧

Veselé dni pokrytecké
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Fidel Castro
(Davová psychóza / Davová psychóza)
Homodebilis
(Davová psychóza / Davová psychóza)
Christiánia
(Roman Hlobe¬ / Martin ebe¬)
Inkvizícia
(Davová psychóza / Davová psychóza)
Je to pre£
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

V²etko mi je jedno
(Davová psychóza / Davová psychóza)

2 ❧

Konzument
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Závislos´-boles´
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Kto je na jeho strane
(Davová psychóza / Davová psychóza)
Kto je zodpovedný
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Kult osobnosti
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Masaker
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

Megalománia
(Davová psychóza / Davová psychóza)

♠

✦ 15 000 000

Davová psychóza / Davová psychóza
Demo (1989, 9.)

✷ Antropofóbia (1991, 10.)
Krá£ame mimo schodov
máme len ve©a prázdnych slov
nie sú uº ºiadne ²ance

901

pre pätnás´ miliónov
Zdá sa to by´ kruté
a moºno prehnané
je to ale pravda
To £o sa tu robí
je na zamyslenie
situácia u nás
uº nie je ºiadna sranda

ºe to uº v²etci vieme
Spravme uº kone£ne
nie£o pre tento ²tát
ale ve©mi rýchlo
Pretoºe sa nedá
len tak sa prizera´
a tie isté slová
stále rozpráva´

Ko©ko rokov máme
za sebou od vojny
tak zrátajme si ko©ko

ance
uº máme zrátané
v²etky sme minuly
uº nemáme ºiadne

Za tak dlhú dobu
vôbec nie sme schopní
vyrovna´ sa druhým
£o sú lep²í neº my

ance
za chví©u sme na dne
nepomôºe nikto
aj ke¤ sme v prestavbe

✦ 555

ance
uº máme zrátané
v²etky sme minuly
uº nemáme ºiadne
ance
za chví©u sme na dne
nepomôºe nikto
aj ke¤ sme v prestavbe

Davová psychóza / Demo (1989, 8.)

✷ Antropofóbia (1991, 7.)
(instrumentální)

✦ Agresia

Kritizova´ iných
to my dokáºeme
nie sme o ni£ lep²í
U nás £o sa deje
to my nepí²eme
©udia medzi sebou
si myslia vºdy to svoje
Sta£í sa len pozrie´
za na²e hranice
a by´ objektívny
V porovnaní s nimi
sme ako opice
hospodársky sa
uº k nim nepriblíºime
ance
uº máme zrátané
v²etky sme minuly
uº nemáme ºiadne
ance
za chví©u sme na dne
nepomôºe nikto
aj ke¤ sme v prestavbe
Zdá sa to by´ kruté
a moºno prehnané
je to ale pravda
V²etky tieto slová
nie sú vymyslené
najhor²ie je na tom

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 6.)
Po stene sa plazí £ierny tie¬
pri²iel tvoj £as na zabíjanie
cíti² krv a smr´ a to má² rád
zhubný nádor môºe v tele rás´
Plán na zni£enie mesta
plán na genocídu
plán na dobytie sveta
plán na moje zni£enie
Boj o pomoc a vy²²iu pozíciu
diera v hlave a pocit ví´azstva
malé die´a drºí v ruke zbra¬
hra na vojnu sa stáva osudnou
Plán na zni£enie mesta
plán na genocídu
plán na dobytie sveta
plán na moje zni£enie
Povedz mi kto z nás je nevinný
smutný návrat do reality
drºím nôº a stojím pri okne
prebúdza sa £ierny tie¬ vo mne
Plán na zni£enie mesta
plán na genocídu
plán na dobytie sveta
plán na moje zni£enie
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✦ Armáda

Marcel Ducho¬ / Jano Kassa
Antropofóbia (1991, 12.)

Mladý vek strácam na vojne
plním rozkazy odporné
tí £o mi ich dávajú
sprostú hlavu v²etci majú
Raz dva raz dva 4x
Neviem ako to vydrºím
s rukou na hajzli súloºím
ak máva² sám depresie
rýchlo ?? nech ºije

Butik ved©a butiku samé ²aty
ja neviem £o budem dneska jes´
vyskú²am ²´astie som v obchode
kde £aká na m¬a napichnutý pes
Boutiqe dog 4x
Vidina rýchleho zbohatnutia
v²etko je na úkor kvality
mám len jedno malé prianie v duchu
vyhodi´ to v²etko do vzduchu
Boutiqe dog 4x

✦ Cesta spä´
Davová psychóza / Davová psychóza

Raz dva raz dva 4x
Je mi zle
raz dva raz dva...

✦ Bomberhead

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 16.)

Na £o sa hráte
£o vlastne chcete
pre koho ste tu
proti komu idete
Je mi zle 3x
z vás
Re£i jak fízel
chýba len hodnos´
vºdy môºe² £aka´
nejakú podlos´
Je mi zle 3x
z vás
Demoralizácia
dehumanizácia
2x
Armáda blbcov
preto£ené myslenie
pozrite sa do riti
to je va²a pravá tvár
Je mi zle 3x
z vás

✦ Boutique dog
Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 11.)

Demo (1989, 14.)
Leºí² sám na posteli
o£i má² otvorené
z hlavy ti vyleteli
my²lienky nezmyselné
Má² zase to £o si chcel
by´ znovu na výlete
aby si uº nemusel
krá£a´ po tomto svete
teba uº ni£ nezmení
si opä´ premenení
Stráca² vládu nad sebou
drogy tak vyzerali
do toho ´a dostali
tvoji kámo²i dobrí 2x
Nie je cesty spä´ pre teba...
Stáva² sa otrokom tých
ktorí ti nie£o dajú
musí² ich prosi´
vºdy ke¤ nie£o chce²
Zradil si v²etkých ©udí
ktorí ´a radi majú
si ako prítulný pes
a ty to vie²
Nie je cesty spä´ pre teba...

✦ Davová psychóza
Davová psychóza / Davová psychóza
Demo (1989, 10.)

✷ Live Bratislava (1990, 13.)
✸ Antropofóbia (1991, 15.)
❀✸ : Som oby£ajný z oby£ajných
nemám auto nemám prachy
len jednu zá©ubu mám
aº do smrti svoju hudbu hrám
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❬✷✘❪

✦ Diev£atko

Davová psychóza 2x

Marcel Ducho¬ / Jano Kassa

Neverím nikomu
neverím na ni£
neverím na zázrak
neverím na úspech
nemám rád zimu
nemám rád teplo
som nula úplná nula

Antropofóbia (1991, 6.)
Ty si tá pravá
ktorá mi rozumie
vºdy má² pre m¬a úsmev
mrazí ma na tele

Davová psychóza 2x

✷ : Som oby£ajný z oby£ajných

❬ ✁✸✘❪

nemám auto nemám prachy
len jednu zá©ubu mám
aº do smrti svoju hudbu hrám
Pod k nám
chy´ si nás 2x
4x

✦ Depresia
Marcel Ducho¬, Martin ebe¬ / Martin ebe¬
Antropofóbia (1991, 1.)
Prosím ´a uº skon£í to dnes
nechci sám sebe odpusti´ na záchode
prosím ´a uº skon£i to hne¤
nenechaj du²u odpláva´ pri kostole
Rozsekni svoje hriechy civiliza£né
zastav svoje my²lienky nihiliza£né
Odvahu odvahu nemá² £o strati´
nenechaj celý svoj ºivot v liehu trápi´
´aºké pre´aºké zavrie´ sám vie£ka
posledný poh©ad a zamier k nám
uº nie si sám a na v²etko zrazu zabudni
Prosím ´a uº skon£i to dnes
nechci od iných falo²né ©utovanie
prosím ´a uº skon£i to hne¤
nedávaj rady na ©udské poh¯danie
Rozsekni svoje hriechy civiliza£né
zastav svoje my²lienky nihiliza£né
Odvahu odvahu nemá² £o strati´
nedaj sa ideálmi spolo£nosti mláti´
´aºké pre´aºké zavrie´ sám vie£ka
posledný poh©ad a zamier k nám
uº nie si sám a na v²etko zrazu zabudni

Stretli sme sa v jednom
luxusnom hoteli
v²etko sa to náhle
skon£ilo v posteli
Vºdy ke¤ s tebou ráno vstávam
je to nádherné
tvoje mäkké teplé telo
je ve©mi vábivé
Hne¤ na to si doprajeme
tu£né ra¬ajky
uº sa lásky nevidím
ksicht do pe¬aºenky
Som zbláznený 4x
do teba
Stále ma v²ak stra²ne trápi
s kým sa stretáva²
kamarátov má² zas £udných
s nimi chce² spáva²
Oble£enie pod©a módy
ve©a pe¬azí
táto spolo£nos´
´a ur£ite pokazí
Som zbláznený 4x
do teba
Situácia so mnou
uº nie je ruºová
moju milú musím
prosi´ na kolenách
Nemôºem jej splni´
uº ºiadne ºelanie
moje konto v banke
je úplne na dne
Som zbláznený 4x
do teba

✦ Dnes je správny de¬

2x

Marcel Ducho¬ / Jano Kassa

Padaj

Antropofóbia (1991, 11.)
aºký de¬ chvalabohu mám za sebou
na záver e²te jedna hádka s mamou
spomienka na prácu ma stra²ne desí
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nezná²am tieto kaºdodenné stresy

Spájanie bytostí
za£iatok ºivota

Rad²ej si rýchlo

vzniká ¤al²í patogén

líham do postele
tento de¬ bol na hovno

Ved©a m¬a krá£a nová tvár

a to je zlé

na m¬a sa ²kerí tupá tvár

Zobúdzam sa výnimo£ne

Homodebil

s dobrou náladou

posratý stroj£ek

slnko páli do o£í

homodebil

pú²´am si rock'n'roll

moºno si sám

ja cítim to ºe dnes

homodebil

je ten správny de¬

posratý stroj£ek
homodebil

V²etko sa to za£ína

je naprogramovaný proti nám

s dobrou cigaretou
nerobím si starosti

Staré gény totality

£o bude s robotou

vidím na nás

dnes je ten správny de¬

ved©a nás kedy sa ich zbavíme?

a ja to viem
Zakomplexovaní
By´ vo©ný ako kovboj

nakopa´ ich do riti

krá£ajúc prériou

asi sa ich bojíme

ja letím ako vták
nad jeho krajinou
Samozrejme zase krá£am
známou ulicou
ved©a m¬a sa pridáva
hne¤ zopár kamo²ov
ja cítim to ºe dnes
je ten správny de¬
V²etko v dobrej pohode
bez sprostých starostí
takto sa ja zabávam
a to druhých zlostí
dnes je ten správny de¬
a ja to viem
By´ vo©ný ako kovboj
krá£ajúc prériou
ja letím ako vták
nad jeho krajinou
2x
V²etko v dobrej pohode
bez sprostých starostí
takto sa ja zabávam
a to druhých zlostí
Mám pri sebe pivo a je mi 3x

Ved©a m¬a krá£a nová tvár
na m¬a sa ²kerí tupá tvár
Homodebil
posratý stroj£ek
homodebil
moºno si sám
homodebil
posratý stroj£ek
homodebil
je naprogramovaný proti nám
Patrí² medzi zdravých ©udí
tak beº ¤aleko
nenechaj sa zni£i´
ve£ná kliatba národov
Za£ína sa na nás v²etkých
vali´ hrozná pandémia
Homodebil
posratý stroj£ek
homodebil
moºno si sám
homodebil
posratý stroj£ek
homodebil
je proti tebe aj mne

✦ Christiánia

fájn

✦ Homodebilis
Davová psychóza / Davová psychóza

Roman Hlobe¬ / Martin ebe¬

✷

Zkou²ka (1987, 3.)
Antropofóbia (1991, 13.)

Svet ºaluje (1992, 7.)
ítal som dnes ráno
Evolu£ný stupe¬

v na²ej dennej tla£i

formujúci £loveka

kritický okamih

postupuje stále vpred

v severskom zahrani£í
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evraj je tam oblas´
bez územnej správy
©udia sú tam rôzni
a mnohé sa im darí
Drºíme vám v²etci palce
my nemáme také ²ance
drºíme vám v²etci palce
Christiánia je skvelá
2x

tak v²etko je ok
A v mene Boºom zavedieme cenzúru
do verejného ºivota
obnovíme cirkevné ²koly
ve¤ v²etci to tak chcú
Zvolíme si jasný program
povznesieme tvojho ducha
sme za hmotnú prosperitu
tak dajte nám svoj hlas

V²etci sú tam rovní
ako bratia a sestri
kaºdý má z nich právo
preºi´ vlastné cesty
Bohatstvo a sláva
a £i postavenie
nemajú tu miesto
miesto na sedenie
Drºíme vám v²etci palce
my nemáme také ²ance
drºíme vám v²etci palce
Christiánia je skvelá
4x

✦ Inkvizícia

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 9.)

Vstúpte k nám do na²ich radov
zbavte sa tak svojich hriechov
zverte nám va²e my²lienky
ale hlavne va²e prachy
My sme va²a cirkev svätá
a vy na²e ove£ky
my sme vá² Boºí zákon
tak k©aknite na kolená
Jeba´ a sra´
pi´ a ºra´
modli´ sa
Hej £love£e
na £o má² svoj rozum
skús s ním trochu pohnú´
nebu¤ ako stroj
Ovládaný Boºou silou
za ktorou sa skrýva moc
tisíce ©udí denne zomrie
a vá² Boh to v²etko vidí
Má² v rukách vieru
má² v rukách moc
tak ju ovládaj
Dajte nám va²e deti
nech sú z nich riadni kres´ania
vláda nás v tom podporuje

✦ Konzument

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 8.)

Prosím ´a pozri sa okolo seba
a hne¤ zistí² £o od teba chcú
rozhlas tla£ a televízia
najlep²ia zbra¬ v rukách mocných
Tak po¤ 2x
v²etkých tak nútia
tak po¤ 2x
si konzument
tak po¤ 2x
rýchlo to po£úvaj
tak po¤ 2x
a za£ni to rýchlo jes´
Nikdy neukáºu smr´ na bitúnku
s´ahovanie koºe za ºiva
vytekajúce o£i po tvári
masového vraha v kresle
Tak po¤
len samé ºvásty
tak po¤
si konzument
tak po¤ 2x
rýchlo si sadni
tak po¤ 2x
tak ºer za£ne boj
Krásna pravda na papieri
bez korupcie
slová ktorým slepo verí²
pre teba vhodné
Tupý úsmev v hlave skrat
a ¤al²ia nová show
potrat tejto spolo£nosti
tvár bez problémov
2x
Po²lú ´a na vojnu
tam v²etkých u£ia
vraºdi´ a nenávidie´
drºí² v ruke zbra¬
a chráni² ich prachy
ktoré z teba vytrieskali
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Tak po¤ 2x
len samé ºvásty
tak po¤ 2x
si konzument
tak po¤ 2x
rýchlo si sadni
tak po¤ 2x
tak po¤ tak ºer

✦ Kto je na jeho strane

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 4.)

obe´ chorej výchovy
Maskovaní traja chlapci
prepadli dôchodky¬u
sedemro£né diev£a
znásilnené v pivnici
M¯tva ºena na chodníku
zabitá pre dvadsa´ korún
¤al²í mladý ºivot
obe´ návyku
Hovno ktoré vidím plaka´
hovno ktoré vidím kri£a´
hovno ktoré teraz vládne
hovno ktoré ma chce zabi´

Rozhodni sa
na koho strane stojí²
na jednej je istota
na druhej tí druhí

✦ Kult osobnosti

Hovorí² ºe násilím
sa nikdy ni£ nedosiahne
ale zistí² ºe to nie je
tak ke¤ prvý z nich ´a udrie

Svet ºaluje (1992, 3.)

Mladý muº v brýlach
rozpráva o svojich plánoch
vie presne £o kde
a ako správne zvoli´
Má atraktívnu ºenu
ktorej spraví kopu detí
má uº silnú autoritu
tak £o mu v ceste stojí?
Chce² to zmeni´ ale nevie² ako 3x
nespoliehaj sa na budúcnos´
No po¤me tak po¤me
zbav sa svojho strachu
vsta¬ zo svojho kresla
a vyjdi von na ulicu
A ak bude² cíti´
ºe teraz je tá chví©a
zodvihni kame¬
ktorým rozbije² ich ²títy

Davová psychóza / Davová psychóza

Zamysli sa nad tým
kto bude ¤al²ím vodcom
nový psychopat
vytla£ení na peniazoch
Tupá tvár
vo v²etkých novinách
socha na námestí
pod ktorou teraz ºobre²
Zdvihni svoju ruku
a daj mu ¤al²í hlas
Pridaj sa ku mne
pripoj sa k ostatným
zabudni na tých
£o sú proti nám
Zavri svoju hubu
a ja ti zvý²im plat
zalepím ti o£i
tak presta¬ uº rozmý²©a´
Zdvihni svoju ruku
a daj mu ¤al²í hlas

✦ Kto je zodpovedný

Nepriate© £íslo jedna
odporcovia ná²ho ²tátu
prenasledovaná obe´
muºi ²tátnej bezpe£nosti

Svet ºaluje (1992, 14.)

Zabi´ vrahov
vo vládnych kruhoch

Davová psychóza / Davová psychóza

Pokrytecký vo£i sebe
strach zo svojho okolia
zoºra´ v²etko £o ti dajú
konformita vä£²iny

Totalitný reºim
rozprávajúci o ©udských právach
obu²ky a vodné delá
prostriedky ich vlastnej pravdy

Genera£ný problém detí
prol va²ej morálky
odvrhnutá mládeº ulíc

Zabi´ vrahov
vo vládnych kruhoch
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Prepychové vily
ktoré stráºia vojaci
hojné zábavy
ºrádlo a kurvy
To v²etko z na²ich daní
z na²ej hlúposti
z debilizmu
v ktorom sme vychovaní
Zdvihni svoju ruku
a daj mu ¤al²í hlas
Ja som tvoj kult osobnosti
ako Hitler ako Stalin
¤al²í fanatik na svete
chcem ovláda´ va²e mozgy
Zabi´ vrahov
vo vládnych kruhoch
2x
Teraz je rad na tebe
tak na £o e²te £aká²?

2x
Potencionálni vrahovia
v úradoch a v ²kolách
sadistický fízel
túºiaci po tvojej smrti
Fa²istické svine
schované vo vládnych kruhoch
tajné spolky
ur£ené na tvoju likvidáciu
Zavri o£i
a rátaj do desa´
2x
Zabudni
a bude² iba spa´
2x
Priprav sa na rad
pôjde² ty
teraz stojí² pri múre
tam je tvoja sloboda

✦ Masaker

Právo na preºitie
musí² si ho kúpi´
pojebaná gúrka
v tomto krásnom svete

Svet ºaluje (1992, 12.)

Zavri o£i
a rátaj do desa´
2x

Davová psychóza / Davová psychóza

Si pripravený
na nukleárnu vojnu
ve¤ to dobre pozná²
v ²kole nás to u£ili
Natla£ení ako krysy
v atómových krytoch
hnilobný pach smrti
rozkladajúcich sa tiel
Zavri o£i
a rátaj do desa´
2x
Zabudni
a bude² iba spa´
2x
Nepriate© je môj brat
a ja ho musím zabi´
hlúpy nástroj ako v²etci
zmanipulovaní
iví prosia o pomoc
a závidia m¯tvym
tiene postáv na múroch
a stra²ne sladký dym
Zavri o£i
a rátaj do desa´
2x
Zabudni
a bude² iba spa´

Zabudni
a bude² iba spa´
2x

✦ Megalománia

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 10.)

Svedomie morálka
tyrania nadvláda
sloboda pre druhých
peniaze smr´ nevinných
Megalománia
Kres´ania pretvárka
moja vlas´ pokora
kaºdý de¬ podvody
môj pocit slobody
Megalománia
Toto je storo£ie
nových moºností
toto je nádherný
vek megakorporácií
ije² v £asoch
ke¤ sa kaºdý na teba vyjebe
slobodne si vyber strom
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na ktorom chce² vysia´
Necítim choroby
nevidím zlo£iny
nemám rád nikoho
bojujem s touto planétou
Som automatický

✦ Môj hlas
Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 5.)
udia tretieho sveta
zomierajú
a ty si napcháva²
svoje tlsté brucho
Apaticky sa prizerá²
ako tvoja skurvená vlas´
dáva prostriedky
na zbrane hromadného ni£enia
Prezident OST-bloku
sníva o americkom ºivote
budeme ºi´ ako oni
bojova´ a vraºdi´
Tteraz sa vás v²etkých pýtam
chcete by´ ¤al²ia hviezda
na handre týchto vrahov
Poslu²ní ob£ania
vylezte zo svojich dier
2x
Skon£i svoj skurvený ºivot
a za£ni ho ºi´ iná£
vyser sa na úspech
£o ti dávajú tí hajzli
Spolo£nos´ sa chová
ako nukleárna zbra¬
ktorá nás chce v²etkých
vyºmýka´ a zni£i´
Poslu²ní ob£ania
vylezte zo svojich dier
2x

✦ Mozgová paralýza

Mesiac v splne nad krajinou
ti ni£í tvoje my²lienky v hlave
dusí² sa pod ich váhou
je to hor²ie ako mor
Samé lºi chcem ºi´ v inom svete
samé lºi nechcem sa na ni£ hra´
samé lºi ©udia sa modlia k bohu
samé lºi krá£am po zemi sám
udia s ktorými sa rozpráva²
sa len ²keria a vravia ºe ´a dobre chápu
vºdy majú pre teba pripravenú
na£asovanú bombu
Ty si myslí² ºe ich dobre pozná²
ºe to sú tvoji dobrí známi
stále má² za sebou ©udskú hlúpos´
je hor²ia ako mor
Samé lºi chcem ºi´ v inom svete
samé lºi nechcem sa na ni£ hra´
samé lºi ©udia sa modlia k bohu
samé lºi krá£am po zemi sám
Jak stádo divej zveri
bez ºiadneho oh©adu
plníme si svoje bruchá
a sme ako slepí
Kaºdý de¬ meníme
vodcov svojho stáda
najlep²í zo v²etkých
je ten £o najviac kri£í
Mám strach uº to na m¬a ide
mám strach kto za mnou príde
mám strach z mozgovej paralýzy
takto to ¤alej nejde
myslí² ºe ma to prejde?
To uº nie je ºiadna hlúpos´
len zbyto£né ni£enie
v²etkého £o príroda
tak ´aºko stvorila
Som len malé £íslo
v koloto£i ºivota
a niekedy mám pocit
ºe nikoho nepoznám
Mám strach uº to na m¬a ide
mám strach kto za mnou príde
mám strach z mozgovej paralýzy
takto to ¤alej nejde
nikdy ma to neprejde

✦ Na kolenách

Marcel Ducho¬ / Jano Kassa
Antropofóbia (1991, 9.)
Zavretý v ²katuliach pre ©udí
pozerá² sa na oblohu cez okno
vidí² tam tváre bez ©udí
lepia sa na telo

Davová psychóza / Davová psychóza
Demo (1989, 11.)

✷ Live Bratislava (1990, 4.)
Vravíte £o sa hodí
vºdy pod©a potreby
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ma´ samé výhovorky
som z vás znechutený 2x

chce² takých ve©a preºi´
To je na²a doba nová
tomu my nerozumieme
nikto sa nám nevyrovná
ve¤ máme tu nové myslenie

Ja nebudem ja nikdy nebudem
vás prosi´ ºe som tu
nebudem na kolenách
aj ke¤ mám pravdu
2x

Robíme na vojakov
pretoºe nás chránia
robíme na políciu
oni sú zákon a poriadok

V²ade sa do£ítame
jak v²etci tvrdíte
v mladých je na²a sila
tak £o nás brzdíte
pre£o nás brzdíte?
Ja nebudem ja nikdy nebudem
vás prosi´ ºe som tu
nebudem na kolenách
aj ke¤ mám pravdu
: 2x
Vravíte £o sa hodí
vºdy pod©a potreby
ma´ samé výhovorky
som z vás znechutený 2x
Ja nebudem ja nikdy nebudem
vás prosi´ ºe som tu
nebudem na kolenách
aj ke¤ mám pravdu
2x

✷ : Ja nebudem...

✦ Nová doba

Davová psychóza / Davová psychóza
Demo (1989, 6.)

✷ Live Bratislava (1990, 10.)
Robíme na vojakov
pretoºe nás chránia
robíme na políciu
oni sú zákon a poriadok
Platíme na lekárov
zadarmo nás o²etria
platíme na ©ahké ºeny
£o nás draho pobavia

Platíme na lekárov
zadarmo nás o²etria
platíme na ©ahké ºeny
£o nás draho pobavia

✦ Poslúchaj alebo zdochni

✷②

Davová psychóza / Davová psychóza

❬✷✎❪

❬✷✎❪

Svet ºaluje (1992, 17.)
Teraz nás musí² po£úva´
my sme tvoja budúcnos´
ktorú si sám chcel
Si neschopný sám rozmý²©a´
máme na to ©udí
ktorí ´a to nau£ia

❬ ✎❪

Zákon zákon myslí² proti nám
zákon zákon nasadi´ putá
zákon zákon h©adá² odpove¤
zákon zákon musí² by´ v¤a£ný
Záplava tupých fízelov
jednoduché prostriedky
upevni´ si moc
Zákon zákon myslí² proti nám
zákon zákon nasadi´ putá
zákon zákon h©adá² odpove¤
zákon zákon musí² by´ v¤a£ný
My sme vá² chorý systém
tak nás teraz poslúchaj
alebo zdochni

✦ Problémy
Davová psychóza / Davová psychóza

To je na²a doba nová
tomu my nerozumieme
nikto sa nám nevyrovná
ve¤ máme tu nové myslenie

✷ Live Bratislava (1990, 6.)
✸ Antropofóbia (1991, 14.)

V obchodoch vºdy to isté
nie to sme dodnes nemali
zhá¬ame tovar o preteky
iný ho kupujú lietadlami

Uº hne¤ za rána v autobuse
kam sa ledva natla£ím
na sto ©udí unudených
som rád ºe s dychom vysta£ím

Teraz si plný alkoholu
aby si mohol oslávi´
to aký si mal krásny de¬

Stojí² s nimi v²ade v radách
ktoré v²etci poznáme
príde² k pultu k predava£ke

Demo (1989, 7.)
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povie my uº nemáme
❀✸ : Samé
✷ : Zná²a´

problémy
problémy
na kaºdom kroku
❀✸ : zná²a´ problémy
✷ : samé problémy
kaºdý de¬ v roku

nová revolúcia ale pre koho?
✷✍
✁✸✍

Tak daj mi...
skuto£nú vec

✷✍
✁✸✍

Kamarát ktorý ma v noci prepadne
debil £o nikdy ni£ nepochopí
zas©úbená zem ktorú milujem
nie£o mi daj nech bezbolestne umriem

Problémov je stále viacej
celý ºivot ºije² s nimi
ale za tie ktoré sú tu
u nás si môºeme len my

Tak daj mi...
skuto£nú vec

✦

Myslí² si ºe len krásne spí²
a sníva sa ti zlý sen
otvor o£i si v realite
ktorá trvá kaºdý de¬
Samé problémy
❀✸ : na kaºdom kroku
✷ : kaºdý de¬ v roku
zná²a´ problémy
❀✷ : kaºdý de¬ v roku...
✸ : kaºdý de¬ v roku

✦

✷
✷✎
✁✸✎
✸✍
✁✷✍

Radujme sa, veselme sa

sa vese©me sa kaºdý de¬

bohvie £o ti do cesty príde o týºde¬
ºivot sa ti chlap£e skon£í ani nevie² jak
môºe² zajtra zospodu alky vo¬a´
Lásku ºiadnej milej deve nes©ubuj
po²pásuj a ke¤ dá viacej pomiluj
s peniazmi si hlavu chlap£e nelámaj
pod poste© si ºiadne prachy nedávaj

✦

Ke¤ zomriem ni£ moc sa nestane
ºiaden £ierny de¬ nebude
dobrá nálada neprestane
ve¤ na kaºdého to raz príde

Pre kaºdého spravedlivos´ 2x

Demo (1989, 5.)
Live Bratislava (1990, 5.)
Antropofóbia (1991, 8.)

❀✸ : Radujme
✷ : ...

Demo (1989, 2.)
Antropofóbia (1991, 2.)

Rozdiel je ke¤ v²ak zomrie
ten kto bol slávny a bohatý
stane sa ºe potom celý svet
bude smutný a dojatý hudba hraj

Davová psychóza / Davová psychóza

✷
✸

Spravodlivos´

Davová psychóza / Davová psychóza

✷✎
✁✸✎

Ke¤ zomriem ni£ moc sa nestane
ºiaden £ierny de¬ nebude
dobrá nálada neprestane
ve¤ na kaºdého to raz príde
Kaºdý je z mäsa kaºdý je z kostí
zbyto£ne robíme rozdiely
milióny m¯tvych zomrelo pre nás
sme ochotní pre nich plaka´?
Táto planéta patrí kaºdému
kto nám dal právo na zabíjanie?
©udská chamtivos´ zni£í celú
zem tak pre£o?
Pre kaºdého spravodlivos´ 2x

Skuto£ná vec

✦

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 15.)

Kone£ne si pri²iel da´ mi to £o chcem
dýcha´ £istý vzduch bez exhalátov
zamorená stoka vraºdí okolie
a ja cítim jed na svojom tele

Svet

Davová psychóza / Davová psychóza

✷

Demo (1989, 13.)
Antropofóbia (1991, 5.)

Tak daj mi...
skuto£nú vec

Niekto visí na ²pagáte
niekto kri£í proti vláde
jeden nechce políciu
druhý stráca pozíciu

Krajina bez ¤al²ích rasových problémov
národnostný boj a ve©a hlúpych slov
ulice plné nových nádejí

Smejem sa a je mi biedne do spevu
kaºdý inú du²u v sebe má
smejem sa a je mi biedne do spevu
911

A bude sa strie©a´
a ni£i´ stále viac
aº posledný tvor na Zemi
zostane len £lovek

kaºdý iba jeden ºivot má
One two three four
Sám si vyber svoj cie©
si slobodný
2x

Rok tisíc devä´sto deve´desiat tri
je rokom ¤al²ieho masakru
ako môºe² by´ ©ahostajný
v otázke ºivota a smrti?

Niekto chodí do kostola
niekto v sebe diabla chová
jeden chce ís´ pokrokovo
druhý hlása to uº bolo

Svet ºaluje svet ºaluje
svet ºaluje a volá o pomoc
svet ºaluje 3x
pochop ºe £lovek
je prí£inou v²etkého zla

Smejem sa a je mi biedne do spevu
kaºdý inú du²u v sebe má
smejem sa a je mi biedne do spevu
kaºdý iba jeden ºivot má

✦ Terror reklamy

One two three four

Davová psychóza / Davová psychóza

Sám si vyber svoj cie©
si slobodný
2x

Svet ºaluje (1992, 2.)
Hovoria si obchodníci
ale kaºdý vie s £ím obchodujú
ni£ si proti nim nezmôºe²
ak nechce² by´ ich priate©

2x

✦ Svet ºaluje

Je to novodobá maa
a ty si len £erv
v²etko je krásne vyle²tené
tak kupuj si ich sra£ky

Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 1.)

Za£alo sa to vtedy, ke¤ zostrojili továre¬, ktorá
sa plavila po vode. Obrovské mraziarne, ktoré
dokáºu spracova´ kaºdý ºivý organizmus na mrazené kusy mäsa, obrovské smrtiace stroje, plaviace sa pod zástavami vrahov. A krvavé divadlo
sa mohlo za£a´. Kaºdý de¬, kaºdú hodinu na²lo
stovky ve©rýb svoju smr´. Kaºdú minútu nachádzajú tony rybích k¯d©ov svoju smr´. Stále
vä£²ie a vä£²ie siete nedávajú zvieratám moºnos´
uniknú´. Obrovský biznis v rukách zabijakov.
A £o sa stalo potom? Svet si rozdelil moria s
obavami pred konkurenciou a kaºdý chcel by´
prvý, kaºdý. A to im e²te nesta£ilo. Ve©ké ²táty
pohltili malé. Obchod s právami na lov je obchod so ºivotom. A jeho zni£enie znamená aj pre
teba smr´. Malé ²táty sa musia podriadi´ ve©kým. To je ich zákon. To je ich boj s £asom. Je
to bezoh©adnos´, bezcitnos´, absolútna ignorácia
v²etkých volaní po zachovaní ºivota.
A bude sa ´aºi´ lovi´
a zabíja´ e²te viac
viac obetí viac krvi
znamená viac pe¬azí
Falo²né údaje falo²né správy
aby zakryli ich podvody
schovávajú sa za výskum a národ
ale pre m¬a to sú len vrahovia...

Tak kupuj 3x
kupuj si novú budúcnos´
Oni majú styky s políciou
o ktorých ty ni£ nevie²
v²etko je pre nich jednoduché
ke¤ prospekty sú na ich strane
Najíma´ si vrahov
ktorí stráºia ten ich biznis
postav sa proti
alebo zomri pre ich moc...
Sme zaplavení lacným tovarom
zo západných krajín
ktorý robí z ©udí otrokov
a predajné krysy
neokolonializmus 2x
Teror televízie
teror polície
úbohos´ reklamy
tvoj pocit slobody
V²etko je riadené
mozog pod kontrolou
stal si sa obe´ou
vlastnej propagandy
Propaganda ²tátu
ú£inné zákony
úlohou masmédií
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je dezinformácia
Ni£enie prírody
v²etko pre kapitál
úto£ia na city
expanzia násilia

✦ Ties¬ové volanie
Davová psychóza / Davová psychóza

✷
✸
✹

Demo (1989, 1.)
Punk's not dead (1990, 10.)
Live Bratislava (1990, 12.)
Antropofóbia (1991, 3.)

Ak sa cíti² napadnutý
a o peniaze okradnutý
ke¤ uvidí² znásilnenie
a £i ©udské svinobenie
Volajte políciu
to £íslo jedna pä´ osem
volajte políciu
to £íslo jedná jedna pä´ osem

aby sme boli to £o vy chcete
Poviem vám len jedno
£o si ja myslím
a toto £o som povedal
uº nezmením
Som taký aký ja chcem by´
a takto budem e²te dlho ºi´
som taký aký ja chcem by´
nemáte právo mi v tom zabráni´
My nie sme zlí
len sme trochu iná£ oble£ení
pozrite sa okolo nás
£o robia ostatní
E²te ²´astie
ºe ved©a m¬a ºijú strapatí
a tí druhí £o nechápu
sú v²etci osratí
Poviem vám len jedno
£o si ja myslím
a toto £o som povedal
uº nezmením

Pomôºu ti vo dne i v noci

Som taký aký ja chcem by´

chráni´ ©udí to je v ich moci

a takto budem e²te dlho ºi´

ke¤ má² problém tak potom neváhaj

som taký aký ja chcem by´

cho¤ do búdky a £íslo vytá£aj

nemáte právo mi v tom zabráni´
2x

Volajte políciu
to £íslo jedna pä´ osem

Sme takí akí chceme by´

volajte políciu

budeme takí e²te dlho ºi´

to £íslo jedná jedna pä´ osem

sme takí akí chceme by´
nemáte právo nám v tom zabráni´

Ja takéto problémy nemám

nie

preto ºiadnu pomoc nepýtam
neviem pre£o si ma v²ímajú

✦ Územná devastácia

skoro denne mi pokoj nedajú
Volajte políciu

Davová psychóza / Davová psychóza

to £íslo jedna pä´ osem
volajte políciu
to £íslo jedná jedna pä´ osem

✦ To som ja
Davová psychóza / Davová psychóza

✷
✸
✹

Demo (1989, 3.)
Punk's not dead (1990, 11.)
Live Bratislava (1990, 3.)
Antropofóbia (1991, 4.)

Nesú¤te ma
pod©a toho ako vyzerám

✷
✸

Zkou²ka (1987, 4.)
Demo (1989, 12.)
Live Bratislava (1990, 9.)

✷ ❀✸ :

Staviate si nové haly

❬ ✎❪

budujete mestá
staviate si svoje hrady
cesta necesta
Budujete 2x

❬ ✎❪

rodný kraj
rodný kraj v²ak devastujete
Stále my budujeme

to £o chcete

a pekný ºivot ºijeme

zo m¬a spravi´ na to nepozerám

stále my budujeme

❬ ✎❪

a lesy devastujeme
Rozprávate o slobode
: ... (svahil²tina)

v tomto dne²nom svete
nás súdite
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❬✷✁✸✎❪

✷ : Je tu predsa nový zákon
rôzne nariadenia
staronové výkri£níky
zeleného znenia
Stále ve©a opatrení
ale menej £inov
viacej v²ak povolení
a ©udských pre£inov

✸ : Staviate si nové haly
budujete mestá
staviate si svoje hrady
cesta necesta
Je tu predsa nový zákon
rôzne nariadenia
...

✷ ❀✸ : Stále my budujeme
a pekný ºivot ºijeme
stále my budujeme
a lesy devastujeme
Staviate si nové haly
budujete mestá
staviate si svoje hrady
cesta necesta

❬ ✁✸✎❪

❬✸✎❪

❬ ✁✷✎❪

❬✷②❪

on ºije
Iba dnes je de¬
pre lásku a mier
nesmiem zabudnú´ oznámi´
£o dar£ek stál
Na£o jeden strom
vyrúbme celý les
predraºený kapor
£o sa nedá jes´
Iba dnes je de¬
pre lásku a mier
v²etky deti ²´astné
pred obrazovkou
Zmyjme na²e hriechy
polno£nou om²ou
nádherný de¬ skon£il
po¤me do postele
Mikulá² má pod palcom
obchodné domy
lietajúci obchodníci
otravujú domy
Ja ºijem
ty ºije²
on ºije

Je tu predsa nový zákon
rôzne nariadenia
staronové výkri£níky
a viacej zne£istenia

Iba dnes je de¬
pre lásku a mier
na£o jeden strom
vyrúbme celý les

Stále my budujeme
a pekný ºivot ºijeme
stále my budujeme
a lesy devastujeme

Predraºený kapor
£o sa nedá jes´
iba dnes je de¬
pre lásku a mier

✦ Veselé dni pokrytecké
Davová psychóza / Davová psychóza
Svet ºaluje (1992, 18.)

V²etky deti ²´astné
pred obrazovkou
v²etci prajme si
²´astné a veselé
sviatky skon£ili
cho¤te do prdele

✦ V²etko mi je jedno

Blíºia sa nám sviatky
lásky a pokoja
otvárajme náru£
a trhajme si vlasy
Ja ºijem
ty ºije²
on ºije
Jeºi²ko nás má rád
Sestre ºiaria o£i
a babka ´ahá kos´
otec vyp©ul ºl£ník
a aká je to slas´
Ja ºijem
ty ºije²

Davová psychóza / Davová psychóza
Demo (1989, 4.)

✷ Live Bratislava (1990, 8.)
: Vôbec ni£ ma nebaví
nemám ºiadne zásady
vôbec neviem kde a kam
len sa na vás pozerám
V²etko mi je jedno 8x
Nepo£úvam rádio
nejde tam ni£ dobrého
kaºdý hrabe pre seba
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❬✷✎❪

❬✷✎❪
❬✷✎❪

nik nemyslí na teba
V²etko mi je jedno 8x

✷:

❬ ✎❪

Vôbec ni£ ma nebaví...

✦

♠

Ani hnout!

❬✷✎❪

(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

♠

istý ruce
(Do °ady! / Franti²ek Müller)
Do °ady!

5

♠

4

♠

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

Závislos´-boles´

Dost nám to vadí
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

Davová psychóza / Davová psychóza

♠

Fan club
Svet ºaluje (1992, 13.)

(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Federální vládo

Cez hranice sa rúti kamión

2

♠

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

je taký ako stovky iných
jeho vodi£ má £udný poh©ad

♠

For stupids

pretoºe vie ºe mu ide o krk

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
Gastarbeiter

Za chrbtom vezie náklad smrti

3

❧

2

❧

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

ktorý mu vynesie celkom pekný balík
priekupník je len prostredníkom

Hlava

v rozsudku nad tvojou smr´ou

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

♠

Hv¥zdy

Nie drogy nie 4x

(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Médiá sa pretekajú

♠

Chcíplej pes

pobúrená verejnos´ chce tvrd²í zákon

(Do °ady! / Franti²ek Müller)

nezmyslený zá´ah fízelov

♠

Jednoho dne

na bezvýznamné pole trávy

(Do °ady! / Franti²ek Müller)
Vláda to rie²i rýchlo

♠

Karanténa

fízlice plné narkomanov

(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

rodi£ia sa boja o svoje deti

♠

Konec Interhotelu

antidrogová kampa¬ je v plnom prúde

(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Nie drogy nie

♠

Krást a brát
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

Politici rozhodujú

♠

Máme strach

o tom £omu vôbec nerozumie

(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

v²etky re£i o demokracii
sú len krásne podvodnícke slová

♠

Mrtví
(Do °ady! / Franti²ek Müller)

Cho¤ si kúpi´ ¤al²í prá²ok
zapla´ za to ºe chce² zomrie´

♠

Nemám rád konzervy

©udská troska ktorá myslí

(Do °ady! / Franti²ek Müller)

len na svoju novú dávku

♠

New Age
(Do °ady! / Franti²ek Müller)

Tým podporuje² svine
ktoré ºijú z ©udí ako si ty

Nikomu nic

robia z ©udí m¯tvoly

4

❧

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

a ty bude² ¤al²ou

♠

No name
(Do °ady! / Franti²ek Müller)

Si zúfalý
pichá² si ¤al²í jed

♠

Normáln¥

teraz spí²

(Petr Rajtora / Petr Rajtora)

a blíºi sa tvoja smr´

Ob£ane

4

❧

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

Do °ady!

Patokem

38 písní

Pogobál

♠

(Do °ady! / Franti²ek Müller)
3

❧

2

♠

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
Amnestie

3

❧

Pro stupidy

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
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Radio Jerevan
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
Ruská realita
(Do °ady! / Franti²ek Müller)
Se slevou
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
Shönes Prag
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
Stát
(Do °ady! / Franti²ek Müller)
ampus
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
´astnej novej rok
(Petr Rajtora / Petr Rajtora)
Tak se p°idej!
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
Televizní mae
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)
V¥ci, který nezm¥ní²
(Do °ady! / Franti²ek Müller)
V²ichni
(Vladimír Volman / Franti²ek Müller)

✦

Amnestie

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷
✸

Live (1991, 8.)
Live Strakonice (1991, 5.)
Amnestie (1995, 4.)

3❧
♠

2♠
2❧
♠

2❧
♠

4❧
3❧

Kaºdá holka od naproti
: za dvacku je tvá
✷ ❀✸ : za dvacku ti dá
denn¥ v noci na ulici
: a pak dole na ulici
velký sny si zdá
Rozsekaný vokna
vymlácený pocity
za tmy nevycházet
dal²í ob¥´ to jsi ty
My chceme jen
te¤ jenom chcem
2x
Amnestii dal²í amnestii
kdyº pro kurvu
tak i pro bestii
4x
2x

✦

♠

Ani hnout!

Petr Rajtora / Petr Rajtora

2❧

Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 7.)
Co je kde nevnímám
kdyº s kvérem pobíhám
já cht¥l být vºdycky zlej
joystickem zamí°ím
v²echny je vyst°ílím
jsem prej dost ulítlej

Pod stolem se válí
hlava useklá
její obsah v klidu
na lino vytéká

Krví monitor na m¥ st°íká
kam se na m¥ ty blbci hrabou
maso trhám aº kolem lítá
zase v²ichni jsou vzh·ru bradou

Ráno najde² pr·van
ve v²ech výlohách
stokera co sebe
sám do hajzlu splách

Perfektní sport
chci vás te¤ v²echny smáznout
ani hnout st·j ani hnout
vºdycky umím zmá£nout
správnou spou²´
st·j ²mejde ani hnout

Rozsekaný vokna
vymlácený pocity
za tmy nevycházet
dal²í ob¥´ to jsi ty
My chceme jen
te¤ jenom chcem
2x

Brácha se nem¥l smát
po mým te¤ budem hrát
°ek jsem jen utíkej
lep²í z nás vyhrává
brácha te¤ joystick má
v prdeli zapíchlej

Amnestii dal²í amnestii
kdyº pro kurvu
tak i pro bestii
4x

Na²i sousedi uº jsou tuhý
já je skolil jednou ranou
v týhle h°e jsou tím pádem druhý
zmá£knu escape a oni vstanou

Na tyhlety divný v¥ci
pomalu sis zvyk
támhlety dva v popelnici
maj pohlavní styk

Perfektní sport
chci vás te¤ v²echny smáznout
ani hnout st·j ani hnout
vºdycky umím zmá£nout
správnou spou²´
916

✷✁✸✍
✍
✎
✷✁✸✎

st·j ²mejde ani hnout
2x

✦

Jsme jenom guríny
bez pocit· a viny
bez jména 2x
2x

Do °ady! / Franti²ek Müller

Není pravda
v²ichni jsme stejní
3x

Amnestie (1995, 5.)

Stejní...

istý ruce

Ze strom· zbyly jen k·ly
pro na²e ²ibenice
ze strom· zbyly jen k·ly
na st°elbu

Tak do °ady 3x
tak padej padej
2x

Na zadním schodi²ti
za£íná dal²í mejdlo
bude se po°ád kecat
pátý p°es devátý

Tak do °ady 3x
tak padej padej
2x

Na bílým dámským hajzlu
nás bude zase hejno
uvidí² uº kone£n¥
ºe uº nejsme svatý
Ze strom· zbyly jen k·ly
pro na²e ²ibenice
£ekáme plný sm·ly
na st°elbu do palice
Podivný konzumní tahy
zabíjej uº mrtvýho £lov¥ka
video chlast to jsou ký£e
vºdy´ je to po°ád stejný
P°edstírat majetek a hrdost
p°edstírat ºe t¥ to furt baví
studený a blbý kecy
polyká² to je tu samoz°ejmý
Ze strom· zbyly jen k·ly
pro na²e ²ibenice
£ekáme plný sm·ly
na st°elbu do palice
4x

✦

Do °ady!

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷
✸
✹
✺

Live Boºt¥tice (1990, 1.)
Join the army?! (1991, 1.)
Live (1991, 2.)
Live Strakonice (1991, 1.)
Czechcore again 90-91 (1991, 25.)

V²echno je výplod lidský fantazie
zas n¥kdo vyºívá se
v poniºování druhých
cholerický Ma¤ar
°ve jak stádo vol·
stejn¥ mu nikdo nerozumí

2x

Stejní...
Vpravo v bok
vlevo v bok
m·ºu se ti na to vysrat
4x

✦

Dost nám to vadí

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷
✸
✹

Live Boºt¥tice (1990, 2.)
Join the army?! (1991, 2.)
Live (1991, 3.)
Live Strakonice (1991, 2.)

Hej hej hej co na nás °ve² 4x
dost nám to vadí 4x
Nem·ºu se uº na to dívat
kdyº PKS nám radí
prej vo lásce máme zpívat
dost nám to vadí 4x
Kaºdej chce te¤ obdiv dívek získat
kaºdá ho v duchu hladí
sexuální symbol zít°ka
dost nám to vadí 4x
Kaºdej chce te¤ tohle hrát
jak on jí ¬ák má rád
dost nám to vadí 4x

✦

Fan club

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 11.)

Sexuální devianti
prej sou nevinný
spolknou ob£as ¬áký prá²ky
917

nejsou ú£inný

Federální vládo
má² tady to stádo

V speciálních za°ízeních

co by bylo rádo

lé£bu jim p°iprav¥j

trochu kulturní

denn¥ se tam £ty°icetkrát
pod dohledem vyhon¥j

Za dve°mi nikoho není
v²ichni ²li do ulic

Kdyº to cht¥j mít tak si uºijou

krysy co vládly d¥ní

a´ jedou a´ svi²t¥j a´ hoblujou

nemaj uº v·bec nic

maj toho víc rychle za sebou
takzvaná lé£ba pod rukou

Padám padám
drºkou p°ímo na samet

Uklíze£ky pláca£kama

padám padám

vodhán¥j hejna much

odchody znám nazpam¥´

úchyláci p°i námaze
maj rádi £erstvej vzduch

Za okny zu°í uº kolikátá revoluce
v mód¥ jsou zase £istý £istý ruce

Kdyº je po v²em blahem chrochtaj

ksicht· je výb¥r a kabát· taky dost

za plotem se procházej

za stolem sedí podivnej podivnej host

uº se t¥²ej na dal²í den
jak se zase vyhon¥j
Kdyº to cht¥j mít tak si uºijou
a´ jedou a´ svi²t¥j a´ hoblujou

Divn¥ se dívá a po£ítá bubliny
kaºdej v²ak n¥co tu²í
je celkem fádní ale kaºdej to ví
ºe má ºelezný u²i moºná i koule...

maj toho víc rychle za sebou

✦ For stupids

takzvaná lé£ba pod rukou
Úchyláci lé£b¥ v¥°ej

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

nemusej mít uº strach
pro tu správnou atmosféru

Join the army?! (1991, 11.)

pé£ka maj po st¥nách

Velká hlava
Úchyl je po denní dávce

ºádný hov¥zí

vytavenej do b¥la

kudy tudy

sestry m·ºou chodit nahý

slepí vít¥zí

s ním uº to nic ned¥lá
P°esta¬te kvi£et
Kdyº to cht¥j mít tak si uºijou

poslouchejte chvíli

a´ jedou a´ svi²t¥j a´ hoblujou

chceme z vás ud¥lat

maj toho víc rychle za sebou

kulturní lidi

lé£ba pod rukou Masturbo fan club...

✦ Federální vládo

Násilí
m°íºe s okovy
temnota v nás
ºidle na stoly

Vladimír Volman / Franti²ek Müller
Tupá hlava

✷

Join the army?! (1991, 9.)
Live (1991, 7.)

My²lenky nahradily pohyby
ze slov zbyly jen rozkazy
z tebe je zaºloutlá vzpomínka
ze m¥ jsou dluhy i s úroky
Za dve°mi nikoho není

hubu vyºranou
má² to marný
rána za ranou
P°esta¬te kvi£et
poslouchejte chvíli
chceme z vás ud¥lat
kulturní lidi
8x

✦ Gastarbeiter

v²ichni ²li do ulic
krysy co vládly d¥ní
nemaj uº v·bec nic

Vladimír Volman / Franti²ek Müller
Padám padám
drºkou p°ímo na samet
padám padám
odchody znám nazpam¥´

✷
✸

918

Join the army?! (1991, 12.)
Live (1991, 11.)
Czechcore again 90-91 (1991, 26.)

Arbeiter schweine 3x

pro velkou °í²i
játra si trhá

Musí² bejt Gastarbeiter
anebo ve vlád¥

V pekelným tempu

jinak si poslední frajtr
frajtr v armád¥

pro pfenig ech

2x

❀✷ :

Nejd°ív jsi ²pinavec

rohoºka pro Turky
: zametá² v podchodech

✷ : postává² v podchodech
❀✷ : p°espává² v parku
Do kafe z bufá£e
láme² si k·rky
: zase jsi u²et°il

✷ : aby si u²et°il
❀✷ : n¥jakou marku
Gast gast

❬✸②❪
✷✎
✎

✷✎
✎
❬✸②❪

n¥jakou marku

...

✸:

❬✷✁✸②❪

za tvrdou m¥nu

aby si zapomn¥l

Do kafe z bufá£e

❬ ✁✸✎❪

láme² si k·rky

arbeiter schweine
3x
Gast gast

pro velkou °í²i

pro N¥mce stojí v lajn¥...

játra si trhá

❬✷✁✸②❪

Musí² bejt Gastarbeiter
anebo ve vlád¥

a u huby p¥nu

jinak si poslední frajtr

pro pfenig ech

frajtr v armád¥

i za plot se vrhá

2x

P°ijede² na medv¥du

: Gast gast schweine 4x

s doutníkem v hub¥
cestou p°es Bahamy
smeje² tu ²pínu

❬ ✁✷✎❪

✸:

Gast gast schweine...

✷:

Gast gast

arbeiter schweine...

p°i ºivý hudb¥

✦ Hlava

aby si zapomn¥l
ºe jsi ºral hlínu

❬ ✁✷✎❪

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

arbeiter schweine

✷

gast gast
pro N¥mce stojí v lajn¥

❬ ✁✷✎❪

anebo ve vlád¥

Join the army?! (1991, 5.)
Live (1991, 9.)

Zamotaná to£íme se to£íme
zamotaná ze zamotaný hlavy
zamotaná ob£as vypadne

jinak si poslední frajtr

zamotaná chomá£ zamotanejch slov

frajtr v armád¥
2x
Totáln¥ nasazenej

❬✷✁✸✎❪

p°i ºivý hudb¥

Gast gast

2x

Musí² bejt Gastarbeiter

❬ ✁✷✎❪

n¥jakou marku

frajtr v armád¥

Gast gast

2x

aby si u²et°il

jinak si poslední frajtr

Posnídá² kaviár

❬ ✁✸✎❪

s doutníkem v hub¥

✷:
❬✸②❪

anebo ve vlád¥

✸:

❬ ✁✸✎❪

ºe jsi ºral hlínu

pro N¥mce stojí v lajn¥

V pekelným tempu

...

aby si u²et°il

: Posnídá² kaviár

gast gast

: Totáln¥ nasazenej

i za plot se vrhá

✷:

P°ijede² na medv¥du

❬✸②❪

arbeiter schweine

Musí² bejt Gastarbeiter

❬ ✁✷✎❪

a u huby p¥nu

Zamotaná n¥kdo jej uchopí 2x

❬ ✁✷✎❪

zamotaná pak za£íná
zamotaná za£íná pitva

za tvrdou m¥nu

919

❬✷✎❪ ✸✍
✍
❬ ✁✸✎❪

Ka²pa°i budou si hrát

ezání trhání d¥lení cezení 6x

na horních deset tisíc
Zamotaná strojení spojení

ostatní budou snít

zamotaná je odst°ed¥n

ºe se k nim p°iblíºí

zamotaná názor od vaty
Neukáºou svoji tvá°

zamotaná tady ho máte

nikoho nepozdraví
ty malý necht¥j znát

Zamotaná n¥kdo jej uchopí 2x
zamotaná tak za£íná

Vyráb¥j svou svatozá°

zamotaná bitva
: Teplo teplo ºár

❬✷②❪

jsou v sfé°e nadobla£ný
na n¥co cht¥j si hrát

ze spálenejch pr·kaz·
na co se bát budoucnosti

Hv¥zdy známý 2x

ºádná p°ece není

✦ Chcíplej pes

N¥kdo jej uchopí
n¥kdo jej zatáhne

Do °ady! / Franti²ek Müller

to£íme se to£íme
to£íme se na hlav¥
Te¤ zas na druhou stranu

Amnestie (1995, 8.)
To je to místo kde ruka ruku myje

✦ Hv¥zdy

hodn¥ se mluví a je²t¥ víc pije

Petr Rajtora / Petr Rajtora

M·ºe tu lehce ²lápnout do hovna

tady je místo kde se hraje levnej jazz
tohle je místo kde chcípnul pes

a doufat jak jsi ctihodná
Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 12.)

m·ºe² tu lehce p°ijít o páte°
smlsnou si na tob¥ tomu teda v¥°

N¥kterejm náhodou
se n¥co poda°í

To je to místo kde ruka ruku myje

a pak se na chvíli

kdo je tu krátce ten z toho blije

na scén¥ objeví

to je to místo kde není £isto
to je to místo a v tom mám jisto

Hned jsou z nich slavný hv¥zdy
stoupli o n¥co vý²

M·ºe² tu lehce ²lápnout do hovna

ze stránek £asopis·

a doufat ºe se to vyrovná

se na nás za²klebí

m·ºe² tu lehce p°ijít o páte°
smlsnou si na tob¥ tomu teda v¥°...

Sebe si p¥stujou
jsou kladný hrdinové

To je to místo kde ruka ruku myje

bejvalí p°átelé

hodn¥ se mluví a je²t¥ víc pije

te¤ za nic nestojí

tady je místo kde se hraje levnej jazz
tohle je místo kde chcípnul pes

Závratn¥ vyrostou
idolem musí se stát
cht¥j °e£i obdivný
a s tím se spokojí

M·ºe tu lehce ²lápnout do hovna
a doufat jak jsi ctihodná
m·ºe² tu lehce p°ijít o páte°
smlsnou si na tob¥ tomu teda v¥°...

Neukáºou svoji tvá°

✦ Jednoho dne

nikoho nepozdraví
ty malý necht¥j znát

Do °ady! / Franti²ek Müller

Vyráb¥j svou svatozá°
jsou v sfé°e nadobla£ný

Amnestie (1995, 2.)

na n¥co cht¥j si hrát
Jednoho dne mi u°ízne² hlavu
Hv¥zdy známý 2x

a zeptá² se m·ºe to tak bejt?
jednoho dne mi rozpárá² t¥lo

Jsou chvíli st°edem zájmu

svým plechovým vnit°kem

a dost lidí je zná

a zeptá² se m·ºe to tak bejt?

a kdyº jdou ulicí
kaºdej se ohlíºí

N¥kdo t¥ posadí
zas vo prdel vej²

920

n¥kdo t¥ vykopne
zas vo prdel vej²...

prachy musí² na d°evo vysypat
utíkej co nejdál

Jednoho dne mi vy²krábe² vo£i
a já z pod tvejch kovovejch neht·
zachraptím m·ºe to tak bejt?
jednoho dne ti vytrhnu páte°
a zeptám se m·ºe to tak bejt?

Klidn¥ to dál vodnesem
tolikrát vodnesem
klidn¥ to dál vodnesem
smrad jedy tropický budem dob°e znát

N¥kdo t¥ posadí
zas vo prdel vej²
n¥kdo t¥ vykopne
zas vo prdel vej²...

Chceme karanténní pé£i
pro v²echny z nás
3x

✦ Konec Interhotelu

2x
N¥kdo t¥ posadí
zas vo prdel vej²
n¥kdo t¥ vykopne
zas vo prdel vej²...

✦ Karanténa

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 3.)

V Praze moc £istejch míst nezbývá
utíkej co nejdál
nádraºí St°ed ve ²pín¥ zahnívá
utíkej co nejdál
Maso volezlý v stánku
jíst bych se bál
utíkej co nejdál
n¥kdo na Dºbánu plíse¬ se²krábal
utíkej co nejdál
Klidn¥ to dál vodnesem
tolikrát vodnesem
klidn¥ to dál vodnesem
smrad jedy tropický budem dob°e znát
Hajzly posraný d·v¥rn¥ v²ichni znaj
utíkej co nejdál
blechy tam na tebe naskákaj
utíkej co nejdál
Do tramvají v skafandru m¥l bys jít
utíkej co nejdál
²t¥tky nechat léka°sky prov¥°it
utíkej co nejdál
Klidn¥ to dál vodnesem
tolikrát vodnesem
klidn¥ to dál vodnesem
smrad jedy tropický budem dob°e znát
V Praze moc £istejch míst nezbývá
utíkej co nejdál
hlavní nádraºí ve ²pín¥ zahnívá
utíkej co nejdál
pitálem vane náramnej smrad
utíkej co nejdál

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 1.)

...
Devizový ºn¥ leto²ní
asi tu neza£nou
cizozemci zazobaný
ºádný nep°itáhnou
Na²i paraziti plá£ou
kampak se pod¥li?
cizí agentury hlásej
prej v²ichni um°eli
Interhotel
interhotel
interhotel
interhotel

tímhle kles
pro ná² plebs
víc neº rost
má te¤ dost

Taxiká°i nevyjedou
kaºdej se vob¥sil
ve fabrikách ²lapky lep²í
te¤ makaj ze v²ech sil
Horní spolek sluºebník·
je práv¥ v rozkladu
pod Václavem vexlák ºebrá
te¤ ºije o hladu
Interhotel
interhotel
interhotel
interhotel
2x

tímhle kles
pro ná² plebs
víc neº rost
má te¤ dost

✦ Krást a brát

Petr Rajtora / Petr Rajtora
Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 5.)

Lidi tu kradou
kaºdej si hledá svý
no a co na tom
ºe dost mastnej trest napa°í?
Krást a brát
s chutí krást a brát?
krást a brát

921

nutný krást a brát

Máme strach
máme v noci strach

Chce² auto chatu

£ekáme snad je zav°ou

s edokem cizí zem¥ poznávej

máme strach

ze svýho platu

máme v noci strach

n¥který v paneláku st¥ºí nájem zaplat¥j

to máme voca¤ táhnout
kdyº bude v Praze dal²í maniak

Krást a brát
s chutí krást a brát?

Máme strach

krást a brát

máme v noci strach

nutný krást a brát...

já myslím ºe se nám ty zmetci sm¥jou
kdyº jim chybí k pohoupání hák

✦ Máme strach

kdo bude dal²í maniak?
máme strach...

✦ Mrtví

Petr Rajtora / Petr Rajtora

Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 2.)

Do °ady! / Franti²ek Müller

V ulicích prázdnejch
Amnestie (1995, 9.)

dost vrah· pobíhá
Prahou se táhnou

eptám mu znaky
Ladislav H

ruce dej zpátky

si ob¥´ vybírá

°íkám mu p°íklady

p°ed Pra²nou bránou

°vu na n¥j d·kazy
snímám mu klapky z o£í

A Roman M

a on nechce a nepochopí

si s noºem pohrává
ost°í si zkou²í

Svin¥ v rou²e berán£ím
tvá°í se jak velebnej pán

Ji°inu Z

bleju z t¥ch jeho perfektních fígl·

odborn¥ roz£tvrtí

a shromaº¤uje svý drobný h°í²ky

najdou jí v ro²tí

zobe s úsm¥vem argumenty
a kdyº dojde na lámání chleba

A kaºdej vrah
dál po Praze pobíhá

A´ chce £íst z listu
doma má z bronzu bustu

Máme strach

bustu toho svýho and¥la

máme v noci strach

d¥lat chce to co ona ned¥lá

£ekáme snad je zav°ou

snímá² jí klapky z o£í

máme strach

a ona nechce a nepochopí

máme v noci strach
to máme voca¤ táhnout

eptám mu znaky

kdyº bude v Praze dal²í maniak

ruce dej zpátky
°íkám mu p°íklady

Ivonu M
ve vlaku u²krt¥j
stylem dost zvlá²tním
Ji°ího N
pro dvacku zabijou
no a te¤ kam s ním?
Franti²ka L
zas n¥kdo umlátil
a v klidu zdrhnul
Miroslav S
zas ¬ákou znásilnil
aby líp usnul

°vu na n¥j d·kazy
snímám mu klapky z o£í
a on nechce a nepochopí
M¥sto plný vep°ák·
jen tak lehce za²ust¥j
co se doma nechytaj
kdyº tu ²pínu opust¥j
2x
Bustu and¥la tvýho and¥la
co s tím ud¥lá²
vºdycky z·stane² stát...
nebo´ mrtví cválajií rychleji 2x
mrtví

A kaºdej vrah
dál po Praze pobíhá
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✦ Nemám rád konzervy

S kaºdým jsme si rovni 3x
s n¥kým jsme si rovn¥j²í 4x

Do °ady! / Franti²ek Müller

❀✸ ❀✹ : Nikomu nic nedluºím
✷ : Nikomu nic neprodám
❀✸ ❀✹ : nikomu nic nevrátím
✷ : nikomu nic nekoupím
❀✸ ❀✹ : nikomu nic nepovím
✷ : nikomu nic nevydám
❀✸ ❀✹ : od v²eho se odvrátím
✷ : není sv¥tlo ani stín

Amnestie (1995, 12.)
Nemám rád konzervy...
nemám rád tenisty...
nemám rád sylis...

✦ New Age

❀✸ : Nikomu nic nesv¥°ím
✹ : Nikomu nic neprodám
❀✸ : nikomu nic nezkazím
✹ : nikomu nic nekoupím
❀✸ : nikomu nic nev¥°ím
✹ : Nikomu nic nevydám
❀✸ : z plamen· zbyl jenom
✹ : není sv¥tlo ani stín

Do °ady! / Franti²ek Müller
Amnestie (1995, 6.)

Na starým baráku novej reliéf
na starý hlav¥ nová £epice
na starým míst¥ nová leº
p¥j novou píse¬ anebo b¥º
New age old stage

✷:

Nikomu nic nedluºím
nikomu nic nevrátím
nikomu se nesv¥°ím
není sv¥tlo ani stín

Ve starým rádiu nový vln¥ní
ve starý bedn¥ nový ²oty
na starý tribun¥ nová °e£
zas místo úsm¥v· v hub¥ k°e£

S kaºdým jsme si rovni 3x
s n¥kým jsme si rovn¥j²í...

Na starý boud¥ nová cedule
na starý d¥vce novej kanec
na starý peníze novej ²ek
tak n¥jak za£íná novej v¥k

✦ No name

Do °ady! / Franti²ek Müller

New age old stage...

✦ Nikomu nic

Amnestie (1995, 11.)
Nechaj ho vykrvácet
nechaj ho k zemi se skácet
nechaj ho ruku zvednout
nechaj mu hlavu klesnout

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷
✸
✹

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 19.)
Live Boºt¥tice (1990, 3.)
Join the army?! (1991, 13.)
Live (1991, 4.)

Nikomu nic nedluºím
nikomu nic nevrátím
❀✸ ❀✹ : nikomu nic nepovím
✷ : nikomu se nesv¥°ím
od v²eho se odvrátím

Tak a´ je za trochu srandy
váºnejch ksicht· bylo uº dost
seriály z funus· a p°etvo°ený pravdy
lep²í neº myslet na minulost
✷✎
✁✸✁✹✎

Nikomu nic nesv¥°ím
nikomu nic nezkazím
nikomu nic nev¥°ím
z plamen· zbyl jenom dým

Nechaj ho vykrvácet
nechaj ho k zemi se skácet
nechaj ho ruku zvednout
nechaj mu hlavu klesnout
Ob£as byla dobrá diskuse
to semtam postele jsme srazili
a jindy se zas vraºdili
noºem provazem i svítiplynem

S kaºdým jsem si rovni 4x
Nikomu nic neprodám
nikomu nic nekoupím
nikomu nic nevydám
❀✸ ❀✹ : není sv¥tlo ani stín
✷ : z plamen· zbyl jenom dým

dým

✷✎
✁✸✁✹✎

Bolest dusili jsme alkoholem
anebo n¥komu jsme namlátili
a jindy jsme si zase zabre£eli
to t°eba kdyº jsi mrtvou holku vid¥l
2x
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✷✍
✁✸✁✹✍
✷✍
✁✸✁✹✍
✷✍
✁✸✁✹✍
✷✎
✁✸✁✹✎
❬✷✎❪ ✹✍
✁✸✍
✹✍
✁✸✍
✹✍
✁✸✍
✹✎
✁✸✎
❬ ✁✸✁✹✎❪

✦ Normáln¥

vy slu²ní ob£ané

Petr Rajtora / Petr Rajtora

ruce si ²piní

kdyº je to zadarmo zadarmo zadarmo

Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 4.)
Tvrd¥j nám ºe jsme neschopný
prodej a my to rozjedem
zaplat¥j jen ty ochotný
pak °eknou te¤ vám naserem
Normáln¥ budem krást
normáln¥ se z hladu chodit pást
normáln¥ ²rouby si utáhnout
normáln¥ budem s proudem plout
V Perlovce p·jdem se snad nabídnout
uº není z £eho brát
musíme ze hry vypadnout
te¤ není uº z £eho brát
Pracovní síla laciná
²koly si sami nep°ejem
vep° se tu na nás usmívá
hezky mu auto umejem
Normáln¥ budem krást
normáln¥ se z hladu chodit pást

: Na výstav¥ dokonalejch perverzí

✷ ❀✸ ❀✹ :

Na výstav¥ dokonalejch ²klebák·

zú£astnit se m·ºe kdokoli
kaºdýho hlavn¥ ale zajímá
kde kdo jak 3x
a hlavn¥ za kolik
Na výstav¥ dokonalejch perverzí
kinetický exponáty maj
slu²nej tatík taky se chce vyslintat
ºádný dílo nechte si svý prachy
stejn¥ neprodaj
Na výstav¥ v²eho
tak t°eba spodního prádla
kaºdýmu jde o to
mít koryto plný ºrádla
Na výstav¥ v²eho
tak t°ebas dokonalejch sviní
vy slu²ní ob£ané
kdyº je to zadarmo zadarmo zadarmo
ruce si ²piní...

normáln¥ ²rouby si utáhnout

✦ Patokem

normáln¥ budem s proudem plout
V Perlovce p·jdem se snad nabídnout

Do °ady! / Franti²ek Müller

uº není z £eho brát
musíme ze hry vypadnout

Amnestie (1995, 10.)

te¤ není uº z £eho brát
2x

Co na m¥ civí²
ty pobledlá l·zo

✦ Ob£ane
Vladimír Volman / Franti²ek Müller

o£i ti blikaj
jak barový sv¥tlo
Vidím t¥ zevnit°
a není mi dob°e

✷
✸
✹

Live Boºt¥tice (1990, 4.)

v²e co jsem °ekl

Join the army?! (1991, 3.)

hned jsem zas pop°el

Live (1991, 6.)
Live Strakonice (1991, 4.)

A prej nám m·ºe² dát
n¥co za to brát

Na výstav¥ dokonalejch ob£an·

jen a´ je toho víc

díla v barvách sprej· na auta

jen a´ je to znát

v²em ksichty zá°í

musí to hodn¥ stát

rozdávají podpis· kvanta
Nem·ºe² stát
Na výstav¥ dokonalejch perverzí

tak jenom k°i£í²

kinetický exponáty maj

nem·ºe² stát

slu²nej tatík taky se chce vyslintat

nikdo t¥ nemá rád

ºádný dílo nechte si svý prachy
stejn¥ neprodaj

Nem·ºe² sly²et
v hlav¥ ti hu£í

Na výstav¥ v²eho

vºdy´ si to tak cht¥la

tak t°eba spodního prádla

tak to te¤ má²

kaºdýmu jde o to
mít koryto plný ºrádla

A te¤ si sama m·ºe² dát
n¥co za to brát

Na výstav¥ v²eho

jen a´ je toho víc

tak t°ebas dokonalejch sviní

jen a´ je to znát
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✷✁✸✁✹✍
✍

musí to hodn¥ stát

chceme z vás ud¥lat
kulturní lidi

e snad podniká² rozkrokem
a dolejvá² se patokem

Násilí

z tvýho dechu cejtím zmar

m°íºe s okovy

no pak padám musí to hodn¥ stát

temnota v nás

4x

ºidle na stoly

✦ Pogobál

Tupá hlava
hubu vyºranou
má² to marný
rána za ranou

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷
✸

P°esta¬te kvi£et

Join the army?! (1991, 6.)

poslouchejte chvíli

Live (1991, 5.)

chceme z vás ud¥lat

Live Strakonice (1991, 3.)

kulturní lidi
8x

Dneska jsem vá² generál

✦ Radio Jerevan

a vy jste moji vojáci
máme tady pogobál
uº nikdo není bez ²ancí

Vladimír Volman / Franti²ek Müller
Skoncujeme s p°etvá°kou
a plameny jdou do vlas·

✷
✸

co s uniformou co s maskou
kdyº kolty nejsou u pasu 2x
: P°es spáleni²t¥ p°es krvavé °eky

❬✷✁✸②❪

Akce Punk (1990, 14.)
Live Boºt¥tice (1990, 8.)
Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 8.)

❀✷ : Vysílá studio Jerevan 6x
✸ : Vysílá radio Jerevan 6x

✸✍
✁✷✍

Dneska jsem vá² generál
a vy jste moji vojáci

Co se stalo

máme tady pogobál

nestalo a má se stát

uº nikdo není bez ²ancí

co kdo ukrad
neukrad a m¥l

❀✷ :

Skoncujeme s p°etvá°kou

co se stalo

2x

a plameny jdou do vlas·

✸②
✸②

co s uniformou co s maskou
kdyº kolty nejsou u pasu
: v²eho jenom do £asu 2x

✷:
✸:

v²echno jenom do £asu
v²eho jenom do £asu

: kolty nejsou u pasu

✷✁✸✍
✁✸✍
✁✷✍
✷✁✸②

2x

❀✷ :

Studený nohy na tvá°i maska

❬✸✘❪

sterilní muºi a sterilní ºeny
srovnaný lidi stojej u st¥ny
sterilní ulice a p¥²í zóny
z rádia sly²íme sterilní tóny...

Kdyº muzika úto£í
s·l se sype do o£í

Vysílá studio Jerevan 6x

❬✸✘❪

kdyº muzika úto£í
cirkulárku rozto£í

Co se stalo

3x

nestalo a má se stát

✦ Pro stupidy
Vladimír Volman / Franti²ek Müller

co kdo ukrad
neukrad a m¥l

❀✷ :

✸:

co se stalo...

Studený nohy na tvá°i maska

✸②
❬ ✁✷✘❪

sterilní muºi a sterilní ºeny

✷

Live (1991, 10.)

srovnaný lidi stojej u st¥ny

Live Strakonice (1991, 6.)

sterilní ulice a p¥²í zóny
z rádia sly²íme sterilní tóny

Velká hlava
ºádný hov¥zí

Vysílá radio Jerevan 6x

kudy tudy
slepí vít¥zí

Co se stalo
nestalo a má se stát

P°esta¬te kvi£et
poslouchejte chvíli
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❬ ✁✷✘❪
❬ ✁✷②❪

co kdo ukrad
neukrad a m¥l
4x

✦ Ruská realita

Do °ady! / Franti²ek Müller
Amnestie (1995, 1.)

Tady chcíplo m¥sto
a pár jich zbylo
chod¥j k sarkofágu
hasit modrej ohe¬
Tady chcíplo lidí
tak si na n¥ vzpome¬
Tady v²echno chcíplo
potichu a ml£ky
a z nevinnejch lidí
zbyly jenom sra£ky
Budem si spolu ml£et
jak v ruským lmu
moºná ºe mi za£ne² bre£et
v ruským lmu tak to rad²i vynech
V²ichni jsem jak statisti
ruskýho lmu
chceme ti²e p°ervat nit¥
v²ichni jsme kompars v ruský realit¥
Tady je to ¬áký £erný m¥sto
vopu²t¥nej lokál není pivo
zaka²li a vodpal
uº tu nic nezbylo
Tady n¥co chcíplo
jako n¥kde v dí°e
tady je furt p·lnoc
a to je k neví°e
Budem si spolu ml£et
jak v ruským lmu
moºná ºe mi za£ne² bre£et
v ruským lmu tak to rad²i vynech
V²ichni jsem jak statisti
ruskýho lmu
chceme ti²e p°ervat nit¥
v²ichni jsme kompars v ruský realit¥
2x

✦ Se slevou

v mód¥ je ²edá k·ra
tak tam jde spolu
Ten kdo si p°iplatí
ten dostane návod
jak tu v¥c pouºít
a p°itom nezpychnout
Se slevou 2x
fronty nar·staj
se slevou 2x
mozky tady maj
Je výprodej mozk·
a charakter·
starý my²lení
pat°í do sb¥ru
Ten kdo si p°iplatí
ten dostane návod
jak tu v¥c pouºít
a p°itom nezpychnout
Se slevou 2x
fronty nar·staj
se slevou 2x
mozky tady maj
Je výprodej sou£ástí
lidskýho t¥la
reklama p·sobí
jak rána z d¥la
Ten kdo si p°iplatí
ten dostane návod
jak tu v¥c pouºít
a p°itom nezpychnout
Se slevou 2x
fronty nar·staj
se slevou 2x
mozky tady maj
Je výprodej mozk·
a ceny jdou dol·
v mód¥ je ²edá k·ra
tak tam jde spolu
Ten kdo si p°iplatí
ten dostane návod
jak tu v¥c pouºít
a p°itom nezpychnout
Se slevou 2x
fronty nar·staj
se slevou 2x
mozky tady maj

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷

Join the army?! (1991, 10.)
Czechcore again 90-91 (1991, 24.)

Je výprodej mozk·
a ceny jdou dol·
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✦ Shönes Prag

Tlu£u hlava nehlava
do slabejch a nemocnejch
do d¥tí a t¥chotnejch

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷

a nenechám je spát

Live Boºt¥tice (1990, 6.)

Tlu£u hlava nehlava

Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 9.)

p°eºijou jen ti silní
taky svin¥ úchylný
kdyº nemaj s kým si hrát

P°ije¤ k nám mein lieber herr
u nás kaºdej rád t¥ vítá

✷:

bude² král v²ichni budem dál

na to s tebou hrát

②
②

✷:

jen aby s ní tvý

prachy mohly spát

kdy kone£n¥ vyhnije
státní aparát

v²echny kurvy se budou rvát
která z nich t¥ na noc získá

Státní ma²inérie

②
②

dlouho m¥ nebude srát
Tlu£u hlava nehlava
dám ti na krk drát
nade mnou nic nestojí

V²echno si tu ber

já jmenuju se stát

v²echno je tu tvý mein herr
2x

Tlu£u hlava nehlava
kdopak na m¥ m·ºe

Vexláci tu jsou mein herr
serviln¥ se v²ichni klan¥j
: turistickej václavák

✷:

to abys jim ¬ákou cetli dal

: ten uº £eká jenom na t¥

✷:

Turistickej Václavák

ustelu si na r·ºe

✷✎
✎
✷✎
❬ ②❪

ten uº £eká jenom na t¥

a vím kde prachy brát
Nemám srdce nemám tvá°
jmenuju se stát
mám jen spostu chapadel
jmenuju se stát
Nechci dávat chci jen brát

abys na nás s láskou vzpomínal

jmenuju se stát
kdo chce vej²

V²echno si tu ber

a´ kliky le²tí

v²echno je tu tvý mein herr

✦ ampus

2x
Schönes Prag ist dein mein herr 3x
: V²echno si tu ber

✷

4x
Schönes Prag ist dein mein herr 3x

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

2x

: V²echno si tu ber

❬✷✎❪

v²echno je tu tvý mein herr

Ein Mark ist zu wenig

❬ ✎❪

tausend Mark

✷:

Prag für tausend Deutsche Mark...

✦ Stát
Do °ady! / Franti²ek Müller

Amnestie (1995, 3.)

Join the army?! (1991, 4.)

erný vozy 2x
záclonky staºený
uvnit° jsou jen
v penzi bozi
n¥co je zkaºený

hochu konec
v²e uº je zadaný
ale ²ampus chutná po°ád stejn¥

zwei Mark ist zu wenig

: Schönes Prag ist dein mein herr 3x

Live Boºt¥tice (1990, 5.)

Tady uº je

2x

✷:

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

❬✷✎❪

v²echno je tu tvý mein herr

Na²e dny jsou 2x

❬✷✎❪
❬ ✎❪

nám podobný
: 2x

✷:

²ance uº jsou 2x

jsou rozdaný
Mangolie
odkvetly
hnilobou zavání
ale ²ampus chutná po°ád stejn¥
2x
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✷✍
✍
②

✦ ´astnej novej rok

v kapsách v hlav¥

Petr Rajtora / Petr Rajtora

4x

a na kalhotách

A kdyº má² tak rád zbran¥

Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 10.)

tak ti dáme taky na n¥

kdo je schopnej stát

❀✷ ❀✸ : bude² mít vlastní helmu
✹ : a bude² mít vlastní helmu

v¥ci p°í²tí

plynovou masku a psí ²elmu

Jde ²´astnej novej rok p°át

✹✍
✁✷✁✸✍

dnes smí se lep²í zdát
Tak se p°idej
Aspo¬ jedenkrát cht¥j lidi velkej tah

bude² mít zelenou

cht¥j rok skon£it hroznou srandou

v kapsách v hlav¥

maj vydanej povel te¤ se bav

a na kalhotách

za£nou chlastat aº pod st·l spadnou

4x

´astnej novej rok p°át

Bude² mít v²echno khaki

kdo je schopnej stát

²aty auto mozek taky

v¥ci p°í²tí

a prach· bude² mít plný sk°ín¥

dnes smí se lep²í zdát

vále£ný k°íºe ve vitrín¥

2x
Uniformu nablejskanou
S rachejtlí ob£as i prsty odlítaj

a´ ti kaºdej uhne stranou

n¥který ve ²pitále ºasnou

bude² mít vlastní i kvér

jiný se nudou uzívaj

tak co chce² víc nest·j a ber

neº k ránu televizi zhasnou
A kdyº má² tak rád zbran¥
´astnej novej rok p°át

tak ti dáme taky na n¥

kdo je schopnej stát

bude² mít vlastní helmu

v¥ci p°í²tí

plynovou masku a psí ²elmu

dnes smí se lep²í zdát
Bude² mít v²echno khaki

6x

²aty auto mozek taky
Dneska nám to zase za£íná

a prach· bude² mít plný sk°ín¥

p°eºít dal²í rok

vále£ný k°íºe ve vitrín¥

4x
Tak se p°idej

✦ Tak se p°idej!

bude² mít zelenou
v kapsách v hlav¥
a na kalhotách
4x

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷
✸
✹

✦ Televizní mae

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 18.)
Live Boºt¥tice (1990, 7.)
Join the army?! (1991, 7.)

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

Live (1991, 1.)

✸ ❀✹ :

Dáme si n¥co k pití

dáme si n¥co k zblití
dáme si n¥co z vostra

❬ ✁✷②❪

✷
✸

Live Boºt¥tice (1990, 9.)
Czechcore again 90-91 (1991, 23.)
Vojenský 3-nápravový speciál (2002, 6.)

a´ se nám t°ese kostra
Sympa´áci z Kav£ích Hor
Bude² mít v²echno khaki

k nám z vý²in promlouvaj

²aty auto mozek taky

pro lidi jsou nekonformní

a prach· bude² mít plný sk°ín¥

a´ je takhle znaj

vále£ný k°íºe ve vitrín¥
2x

Furt °vou ºe nemaj soukromí
a ºe jim pat°í dík

Uniformu nablejskanou
a´ ti kaºdej uhne stranou
bude² mít vlastní i kvér

kdyº se jim to nelíbí

❀✷ : a´ táhnou do fabrik
✸ : pro£ nejdou do fabrik?

tak co chce² víc nest·j a ber
M·ºem to chtít
Tak se p°idej

mít vlastní sv¥t

bude² mít zelenou

smíme je ctít
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✸✍
✁✷✍

Jak snadno se m¥ní konce
v £ernej kou° a bílej prach
jak snadno se m¥ní ohe¬

kdyº na nás shlíºí zrovna te¤
ivotní styl
n¥co mít hned
bejt televizní mae

2x
Tak te¤ to vidí²
takhle to dopadlo

Dobrej dºob mít
pro jednoho v·bec nesta£í
svý geniální d¥ti£ky
tam s sebou dotla£í

Moºná pot°ebuje² n¥co
aby ses mohla op°ít
moºná pot°ebuje² místo
kde se m·ºe² p°idrºet

ekni ºe si reºisér
a kaºdá holka dá
slouºí tam jak slamník
práce p°íjemná

Moºná pot°ebuje² místo
kde by ses mohla za²ít
moºná pot°ebuje² n¥co
abys to mohla vydrºet

M·ºem to chtít
mít vlastní sv¥t
smíme je ctít
kdyº na nás shlíºí zrovna te¤
ivotní styl
n¥co mít hned
bejt televizní mae
✸ : 2x
❀✷ :
✷:

2x

Bejt televizní mae 3x

✦

V¥ci, který nezm¥ní²

Do °ady! / Franti²ek Müller

Kolem jsou jen gumový sloupy...
a padá sníh

✁✷②
❬✸②❪
❬ ✁✸②❪

No tak se koukni do svejch o£í
no tak se dívej do t¥ch sv¥tel
Je tam zima je tam prázdno...
Odkvétající kv¥tina
co n¥kde kon£í i za£íná
zbejvaj ti ústa k ml£ení
a v¥ci který nezm¥ní²
Dávaj ti jen rány...
dávaj rány na potkání
2x

✦

Amnestie (1995, 7.)
Odkvétající kv¥tina
co n¥kde kon£í a za£íná
zbejvaj ti ústa k ml£ení
a v¥ci který nezm¥ní²
Odkvétající kv¥tina
s úd¥lem dávno smí°ená
víc otázek neº °e²ení
£astým hostem je zd¥²ení
To co tv·j úsm¥v p°iná²í
do tmy se náhle vytrácí
nepozná² o £em smý²lejí
nepozná² o £em smý²lejí
V o£ích je tma a £ernej splín
nem·ºe² utéct stín·m svým
a nesly²í² to volání
a nevidí² to bourání
Dávaj ti jen rány...
dávaj rány na potkání
2x
Jak snadno se m¥ní ºár
v teplej chlad a horkej mráz
jak snadno se ru²ej sliby

V²ichni

Vladimír Volman / Franti²ek Müller

✷

Live Boºt¥tice (1990, 10.)
Join the army?! (1991, 8.)

V²ichni si libují ve zlatým oparu
huby plný velkejch bublin
denn¥ ²lapat po antuce
a ve£er zas ve£er u baru
Ti co se sejdou
do truhly se vejdou
V²ichni si libují ve zlatým oparu
huby plný velkejch bublin
denn¥ ²lapat po antuce
a ve£er zas ve£er u baru
Ti si zas tykají se ²pínou obecnou
ale k ránu ºádná sláva
a pak ve£er kdyº to sedne
tak se t°eba i poperou
: Ti co se sejdou
V²ichni se sejdou
do truhly se vejdou
co jsou tam co jsou jinde
✷:
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✷✍
✍

co nikam nepat°ej
6x
E!E

51 písní
Borovský
(E!E / E!E)
Bre£ím
(E!E / E!E)
Caligula
(E!E / E!E)
íro
(E!E / E!E)
D¥lník
(E!E / E!E)
Drá£ek
(E!E / E!E)
Dý Pr·plesk
(E!E / E!E)
Fuck o skins
(E!E / E!E)
Funkcioná°
(E!E / E!E)
Hele holka
(E!E / E!E)
Hujer
(E!E / E!E)
Humusák
(E!E / E!E)
Ideál
(E!E / E!E)
Jsem proti
(E!E / E!E)
Kapavka
(E!E / E!E)
Kle²
(E!E / E!E)
Krásná holka
(E!E / E!E)
Kreten hop
(E!E / E!E)
Krysy
(E!E / E!E)
Kuf°í£ek
(E!E / E!E)
Lidová demokracie
(E!E / E!E)
Lochotín
(E!E / E!E)

2❧
2❧

♠
3❧

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
3❧
2❧
2♠

♠
♠
3❧

♠
2❧
2♠
3♠

♠

Mickey Mouse
(E!E / E!E)
Mírová propagace
(E!E / E!E)
Mí²a
(E!E / E!E)
Mr²ina
(E!E / E!E)
Naivní
(E!E / E!E)
Nám¥stek
(E!E / E!E)
Na²tvaná
(E!E / E!E)
Nic novýho nerozjíºd¥t
(E!E / E!E)
No£ní m·ra
(E!E / E!E)
Panká£
(E!E / E!E)
Pelikáni
(E!E / E!E)
Pepík
(E!E / E!E)
Pogo
(E!E / E!E)
Poslouchej
(E!E / E!E)
Práce
(E!E / E!E)
Psina
(E!E / E!E)
R.R.N.R.L.
(E!E / E!E)
Rozko£hlava
(E!E / E!E)
Ryk a Tádo
(E!E / E!E)
Sem úpln¥ normální
(E!E / E!E)
Soc. dem. 1. máj
(E!E / E!E)
Stop disko
(E!E / E!E)
Tak mi dej
(E!E / E!E)
Úlet
(E!E / E!E)
Vadí nevadí
(E!E / E!E)
Vále£nej idiot
(E!E / E!E)
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♠
♠
2❧

♠
♠
2♠
2♠
2♠

♠
2❧
2♠
3♠
3♠

♠
3❧

♠
♠
♠
♠
3❧

♠
♠
♠
♠
2❧

♠

Vlá£ek

2

♠

m·ºou vid¥t s námi hned

(E!E / E!E)
Vysoký jalovec

♠

(E!E / E!E)
Zuby

♠

Ty lidi to snad nevid¥ji
úplatky a podlejzání
Oni to snad nevid¥jí

(E!E / E!E)

denodenní ²e¤

✦ Borovský

2x
Pro£ lidi v¥°ej co jim °eknou
televizní noviny

E!E / E!E

vºdy´ to musej pochopit snad
ºe sou tam samý kraviny

✷

Oby£ejní poserové (1988, 17.)
Live Praha (1989, 10.)

e prej punk je fanatismus
a uznává rasismus

Karla Borovskýho

panká£i jsou fanatici

m¥l rád £eský lid
protoºe se nikým
: nedal podplatit

✷:

nedal zastra²it

: a vyznávaj fa²ismus

✷✎
✎

✷:

vyznávají fa²ismus

: Pro£ nás lidi nenávid¥j

✷✎
✎
❬✷✎❪

kdyº chceme lep²í sv¥t
A ºe ºádal na vrchnosti zm¥nu

vºdy´ ²pínu co je kolem nás

poslali ho ²upem do Brixenu

m·ºou vid¥t s námi hned

aby m¥li klid 2x

✷:

2x

Dávno sídlí v nebi
s milióny hv¥zd

: Ty lidi to snad nevid¥ji

cítí rajský exil

Oni to snad nevid¥jí
Nebaví ho mu£ednická role
: uº ho svrbí p¥st 2x

✷:

uº ho svrbí ...

❬✷✎❪

úplatky a podlejzání

jako boºí trest

rad²i by byl mezi lidmi dole

❬ ✎❪

❬✷②❪

denodenní ²e¤

✷✎
✎

2x
Pro£ lidi v¥°ej co jim °eknou

❬✷②❪

televizní noviny
Karla Borovskýho

vºdy´ to musí pochopit snad

chválil £eský lid

ºe sou tam samý kraviny

protoºe se nikým
nedal zastra²it

e prej punk je fanatismus

❬✷②❪

a uznává rasismus
C. K. skety ru²il v jejich klidu

panká£i jsou fanatici

kordem pera hájil práva lidu

a vyznávaj fa²ismus

i kdyº býval bit 2x
e i prase m·ºe chyt°ej²í bejt
V²ichni jste ho £etli

chyt°ej²í bejt £lov¥ka

já ho taky £et

to není jenom moje ²patná

protoºe byl z lidí

moje ²patná dom¥nka

který m¥ní sv¥t
Punk m¥ zbavil naivity
A ºe je²t¥ leckde d°epí skety

²pínu sv¥ta ukázal

vstávej Karle láduj do mu²kety

já te¤ seru na debily

je²t¥ naposled 2x

co z bídy lidí nahrabali...

✷

✦ Bre£ím

✦ Caligula

E!E / E!E

E!E / E!E

Oby£ejní poserové (1988, 26.)

Oby£ejní poserové (1988, 13.)

Live Praha (1989, 14.)
Byl to velký ²éf

Pro£ nás lidi nenávid¥j

sv¥ta císa° byl

kdyº chceme lep²í sv¥t

zákony on zru²il

vºdy´ ²pínu co je kolem nás

se svou sestrou ºil
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❬✷②❪

ve°ejn¥ ºil

na celej ºivot já seru vám

Ave Caesar 2x

Svin¥ nemla´te m¥ jau jau jau 2x

d¥jiny které psal ím 2x

svin¥ nemla´te m¥ nemla´te m¥

❀✸ : nemla´te m¥ jau jau jau
✷ : nemla´te m¥ to vám povídám

ave Caesar Caligula

✷✎
✁✸✎

Pak se z toho zbláznil
v²echny ºeny cht¥l

Te¤ m¥ vost°íhali

aby se sv¥t nenudil

já uº práci mám

zaloºil bordel

jó práci mám

státní bordel

2x

Ave Caesar 2x

Já na Borech v koteln¥

d¥jiny které psal ím 2x

jo v koteln¥

ave Caesar Caligula

s krysama si tajn¥ povídám

Kon¥ zvolil konzulem

Svin¥ nemla´te m¥ jau jau jau 2x

sám na boha se pový²il

svin¥ nemla´te m¥ nemla´te m¥

❀✸ : nemla´te m¥ jau jau jau...
✷ : nemla´te m¥ to vám povídám...

na lid zanev°el
pak ho stráºce zabil
stráºce ho zabil

2x

✦ D¥lník

Ave Caesar 2x
d¥jiny které psal ím 2x
ave Caesar Caligula

E!E / E!E
Takhle to kon£ívá se samovládci
Poslouchej (1993, 14.)

tak to kon£ívá 4x
ave Caesar 8x

Na kilo koniny
na dne²ní noviny

✦ íro

zas frontu stojí 2x
Trochu je zamy²lenej

E!E / E!E

✷
✸

trochu je unavenej
trochu se bojí 2x

Oby£ejní poserové (1988, 8.)
Live Praha (1989, 17.)

V hospod¥ dá t°i piva

Poslouchej (1993, 8.)

pak u rádia zívá
samota studí 2x

Svin¥ nemla´te m¥ jau jau jau 2x
svin¥ nemla´te m¥ nemla´te m¥

❀✸ : nemla´te m¥ jau jau jau
✷ : nemla´te m¥ to vám povídám

✷✎
✁✸✎

Práci nedostanu

T¥²í se do postele
nikdo ho nezah°eje
ze sna se budí 2x
Sv·j ºivot zrovna nevyhrál...

dlouhý £íro mám
já £íro mám

Ráno jde do fabriky

2x

ma rád ty okamºiky
kdyº stroje hu£í 2x

Já práci nedostanu
nedostanu

Ze sk°ín¥ bra²nu vezme

dlouhý £íro dlouhý

na chvíli zapomene

£íro mám

jak sv¥t ho mu£í 2x

Svin¥ nemla´te m¥ jau jau jau 2x

Sv·j ºivot zrovna nevyhrál...

svin¥ nemla´te m¥ nemla´te m¥

❀✸ : nemla´te m¥ jau jau jau
✷ : nemla´te m¥ to vám povídám

✦ Drá£ek

✷✎
✁✸✎

E!E / E!E

Te¤ m¥ vodváºíte
to vám povídám povídám

Live Praha (1989, 15.)

2x
Vylet¥l si py²ný drak py²ný drak
e jak m¥ vost°íháte

vylet¥l si do oblak do oblak

vost°íháte

z vysoka se dívá na zem dívá na zem
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✷✎
✁✸✎
✁✸②

✦ Funkcioná°

stra²il by a neví jak

E!E / E!E

Py²ný py²ný py²ný drak
py²ný papírový drak
Rozhlíºí se do v²ech stran
do v²ech stran
p°i tom hrozí hejnu vran hejnu vran
ale vrány se mu smály se mu smály
ºe je je²t¥ malý pán
Py²ný py²ný py²ný drak
py²ný papírový drak
Do ²í°e i do dáli do dáli
v²ichni se mu vysmáli vysmáli
a ty zuby papírový papírový
nikde se jich nebáli
Py²ný py²ný py²ný drak
py²ný papírový drak

✦ Dý Pr·plesk

E!E / E!E
Poslouchej (1993, 18.)

I wanna love you
I wanna fuck you

✦ Fuck o skins

E!E / E!E
Oby£ejní poserové (1988, 7.)

Mám rád skins a ne málo
mám rád skins co se stalo?
a tak zahrajte m¥ oi oi oi
vºdyt p°ece víte
ºe já nenávidim skinheady
Ple²atý hlavy vylízaný oi oi oi
to vám povídám borci vyºraný oi oi oi
p°ed p·l rokem nosil na bund¥ oi oi oi
hrd¥ nápis punk's not dead oi oi oi

Oby£ejní poserové (1988, 19.)
Otev°i o£i
a koukej se kolem sebe
a nemysli uº
nemysli uº jen na sebe
Koukni se támhle
jak mlát¥j nevinnýho
anebo támhhle
jak si ºerou ze starýho
No tak se nediv
ºe na n¥j d¥lá²
no tak se nediv
vºdy´ je to funkcioná°
2x
Zalep si o£i
a nekoukej kolem sebe
a te¤ uº mysli
te¤ uº mysli jen na sebe
Nekoukej se támhle
jak mlát¥j nevinnýho
anebo táhmhle
jak si ºerou ze starýho
No tak se nediv
ºe na n¥j d¥lá²
no tak se nediv
vºdy´ je to funkcioná°
No tak se nediv
ºe na n¥j d¥lá²
no tak se nediv
ty sám jsi funkcioná°
2x

✦ Hele holka

Fuck o skins
nenávidím skiny
2x
Ho²ek
Ple²atý hlavy vylízaný oi oi oi
to vám povídám borci vyºraný oi oi oi
p°ed p·l rokem nosil na bund¥ oi oi oi
hrd¥ nápis punk's not dead oi oi oi
Kaºdej by z nás m¥l oi oi oi
ty by nás cht¥l zabíjet oi oi oi
Fuck o skins
nenávidím skiny
2x

E!E / E!E

Oby£ejní poserové (1988, 15.)
Hele hele holka
mysli si co chce²
peníze mi do²ly
tak tomu teda v¥°
Já nemám vlastní auto
já nemám ani byt
nejsem prost¥ ten typ
s kterym by si mohla ºít
Ve mn¥ si se spletla 4x
kurvo
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Po m¥st¥ chodí² vráºí² do lidí

Jestli ti te¤ m·ºu

°et¥zem chrastí² a má² hlad

n¥co poradit

snídá² v bufetu to je tv·j ºivot

zaje¤ si do Prahy

ví² pro£ to d¥lá² nejsi cvok

p°ed Tuzex se postavit

❀✷ : Se² humusák...
✸ : Humusák...

Tam uvidí² hochy
p¥kn¥ vo¬avý
on se u tebe snad

: Ve£er se nudí² nejsi sám

n¥kterej zastaví

kurvo

✷ ❀✸ : Ve£er se nudí² nejse² sám
❀✷ : pustí² si punkrock a jde² spát
✸ : pustí² si E!E a jde² spát

2x

sem tam se zpije² kdyº je za co pít

Ve m¥ si se spletla 4x

✸✍
✁✷✍
✷✁✸✍
✍
✸✍
✁✷✍

nemá² budoucnost ale chce² ºít
Dost

❀✷ : Se² humusák...
✸ : Humusák...

✦ Hujer

✦ Ideál

E!E / E!E

E!E / E!E

Poslouchej (1993, 11.)
Potkal jsem jednou jednoho chlapíka

✷

a jeho jméno se prej ne°íká
sedl si ke m¥ a pivo si dal

Oby£ejní poserové (1988, 12.)
Live Praha (1989, 11.)

Je mi z toho v²eho zle

a já jsem £ekal co bude dál

kdyº se na to dívám
: potom str£ prst do krku

A co potom 2x

✷:

a co potom bude dál...

str£im si asi prst do krku

pak to bude príma
M¥l ple² a kníra pod nosem
ºe nemohli jste si ho nesplíst s vocasem

Z toho svinstva co je kolem

vypadal mlad¥ ale degenerovan¥

zvedá se mi ºaludek

a k tomu je²t¥ blbý kecy m¥l

korupce protekce a úplatky
jde to £ím dál do hloubek

Blbý kecy 2x
Tak se na to dívej

blbý kecy m¥l

tak se na to koukni
no a uº si p°iznej

Ten v·l ²ílenou drzost mel

ºe je ti mizern¥ jako mn¥...

a n¥jaký v¥ci na m¥ zkou²el
jestli bych mu nemoh trávu dodat

Uº to není jenom zvrchu

a tak jsem mu °ek fízle nasrat

jak se to v²em zdálo
nebo´ máme republiku

Fízle nasrat 2x

a ne zrovna malou

nenechám se nachytat

V novinách to divný slovo

✦ Humusák

kterýmu se tolik v¥°ilo
ale co se objevilo
zase rychle zmizelo

E!E / E!E

✷
✸

Tak se na to dívej

Oby£ejní poserové (1988, 21.)

tak se na to koukni

Live Praha (1989, 6.)

no a uº si p°iznej

E!E (1992, 1.)

ºe je ti mizern¥ jako mn¥...

Barevná hlava trochu do modra

?? není pravda

koºenej hábit °et¥zy

to slovo je tu po°ád dál

namalovanej jako buzerant

°íká se mu ??

do ucha krouºek te¤ si grant

❀✷ : Se² humusák...
✸ : Humusák...

✸✍
✁✷✍

je to dobrej ideál...

✸✍
✁✷✍

2x

934

✷✍
✍

✦ Jsem proti
E!E / E!E

✷

Live Praha (1989, 7.)
E!E (1992, 2.)

kapavka t¥ nemine
Po doktorech chodí²
sem tam se v nemocnici vyspí²
ale nezdá se mi
ºe taky do t¥ch v¥cí vidí²

P°ilet¥la vrána sedla na trní
p°ilet¥la druhá sedla vedle ní
p°ilet¥la t°etí a sedla na ²pi£ku
a za£ala zpívat tuhle písni£ku

Co je to zkumavka zkumavka
Co je to apendix apendix
Co je to kapavka kapavka
a co je sylis

Jsem proti jsem proti
jsem proti tomu co po mn¥ chcete
jsem proti jsem proti
jsem proti v²emu co mi rozkáºete

Ty se² taková hnusná holka
která neumí °íci ne
ty se² hnusná hnusná holka
kapavka t¥ nemine

Jsem proti jsem proti
jsem proti va²í Var²avský dohod¥
jsem proti jsem proti
jsem proti va²im kec·m o svobod¥

✦ Kle²

íkáte musí² °íkáte musí²
°íkáte musí² musí² poslouchat
°íkáte musí² °íkáte musí²
ale já vám na to seru já sem srab

Poslouchej (1993, 3.)

Jsem proti jsem proti 4x

✦ Kapavka
E!E / E!E

E!E (1992, 11.)
Po zábavách chodí²
sem tam se s n¥kým vyspí²
ale nezdá se mi
ºe taky do t¥ch kluk· vidí²
Co to maj v sob¥
co to maj uvnit°
co jim kape z mezinoºí
co to je to netu²í²
Ty se² taková hnusná holka
která neumí °íci ne
ty se² hnusná hnusná holka
kapavka t¥ nemine
Po hotelech chodí²
sem tam se za prachy vyspí²
ale nezdá se mi
ºe taky do t¥ch v¥cí vidí²
Co to má² v sob¥
co to má² uvnit°
co ti kape z mezinoºí
co to je to netu²í²
Ty se² taková hnusná holka
která neumí °íci ne
ty se² hnusná hnusná holka

E!E / E!E

Tak uº kluci tak uº jdou
v²ichni v °ad¥ za sebou
kaºdej má sv·j ideál
jak svoji vlast chránit má
a jak ti kluci mladý sou
stále blíº k smrti jdou
Blíº blíº blíº
to snad ani netu²í²
co v jejich hlavách je
kdyº krá£ejí do boje
po¤te jim na pomoc
tak uº kluci tak uº jdou
A byl to vºdycky správnej gauner 2x
te¤ navle£enej v uniform¥
s mozkem vylízaným na dn¥
kam ses to dostal neví² sám...
2x

✦ Krásná holka
E!E / E!E

✷
✸

Oby£ejní poserové (1988, 5.)
Live Praha (1989, 13.)
E!E (1992, 13.)

Snad si nemyslí²
ºe vo tebe stojim
a snad si nemyslí²
ºe vo tebe mi jde
Tak se koukni
❀✸ : na který stran¥ stojim
✷ : na jaký stran¥ stojim
tady uº není
ºádný místo pro tebe
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✷✍
✁✸✍

tolik toho neseºerou

Krásná holka co smrdí vo¬avkama
krásná holka £umí na m¥

Ale i kdyº velké krysy visí

krásná holka s p°ekrásnejma kalhotkama

zbyly tady je²t¥ malé krysy

krásná holka ale pro m¥ ne

2x

Op°enej stojim

Máme krysy v na²em kraji

na rohu ulice

v²elijak se p°evlékají

cigáro kou°im

chytrá krysa nezakvíká

a £umim na snackbar

❀✸ :

napodobí zp¥v slavíka

❬✷✎❪

Dost se tim bavím

zpívám si Pistole

✸✍
✍

: a koukám na debily

✸ : a £umim na debily
❀✸ : s t¥ma kurvama
✷:

...

2x

p°evle£ou se i za beránka

❬ ✁✸✎❪

Ale i kdyº velké krysy visí

s t¥ma kurvama

: zbyly tady je²t¥ malé krysy

✷:

Krásná holka co smrdí vo¬avkama
krásná holka £umí na m¥
: krásná holka s p°ekrásnejma kalhotkama

i kdyº r·zné masti mají
p°ece jen se neutají

a £umim na debily

krásná holka s krásnejma kalhotkama

zbyly tady je²t¥ malé krysy

Maska je jejich silná stránka

broukám si Pistole

✷ ❀✸ :

Ale i kdyº velké krysy visí

✷✁✸✍
✍

zbyly tady je²t¥ malé krysy krysy

: 2x

✷:

vrejte si v pam¥´ jejich rysy

i z malejch m·ºou bejt velký krysy...

krásná holka ale pro m¥ ne

: Vrejte si v pam¥´

2x

jejich rysy
i z malejch m·ºou bejt

Krásná holka

velký krysy

ale celá vyºehlená

2x

krásná holka

✦ Kuf°í£ek

holka ze snacku
Koukám jaký
tuzexový hadry má

E!E / E!E

na který vyd¥lala
s t¥mahle kozama

✷

✦ Kreten hop

Oby£ejní poserové (1988, 20.)
Poslouchej (1993, 1.)

Nesl sem si kuf°í£ek
a se mnou ²la má máma
naronila slzi£ek

E!E / E!E

v²ema v²ema p¥²inkama
°íkala mi juchechej

E!E (1992, 7.)
Vojenský pány poslouchej
No tak se koukni kolem sebe
v²echny sny po²li do prdele

Budu mámo poslouchat

nad lidma kolem nep°emej²lej

a na to jed vemte

s námi si zazpívej...

více neºli boha snad

2x

hergot kruci sakramente
neklej synku juchechej

✦ Krysy

Vojenský pány poslouchej 2x
nikdy

E!E / E!E

✷

To si teda mámo pi²
ºe v armád¥ mozek ztvrdne

Oby£ejní poserové (1988, 9.)

copak ty to nevidí²

E!E (1992, 4.)

jak tam kdekdo z lidí zblbne
nerouhej se synku juchechej

Podobný maj celkem rysy
: jak velký tak malý krysy

✷:

jak malý tak velký krysy

✷✍
✍

Vojensky pány poslouchej 2x
hovno

malý ²kodí men²í m¥rou
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✷✍
✍
✷✎
✎
②
❬✷②❪

✦ Lidová demokracie

ºe pro nás lep²í zít°ek
a ºivot budujou

E!E / E!E

✷
✸

✦ Lochotín

Oby£ejní poserové (1988, 2.)
Live Praha (1989, 8.)

E!E / E!E

Poslouchej (1993, 15.)

Oby£ejní poserové (1988, 23.)

V²e co máme ud¥láme
jak hodinky posloucháme
ale p°esto je to málo
aby se to dobrý zdálo
Ve svých prázdných palicích
hledáme trochu sv¥tla
trochu sv¥tla v temnotách
a lidskýho tepla
Vodkud fouká vítr
tam po²lou svuj plá²t
pod kterej si schovaj
charakter a zá²´
Jejich £erný sv¥domí
si stále mele svou
ºe pro nás lep²í zít°ek
a ºivot budujou
Jen my po°ád stojíme
jak ty blbý ovce
a £umíme £umíme
jak to jde s náma z kopce
Ve svých prázdných palicích
hledáme trochu sv¥tla
trochu sv¥tla v temnotách
a lidskýho tepla
Vodkud fouká vítr
tam po²lou si plá²t
pod kterej si schovaj
charakter a zá²´
Jejich £erný sv¥domí

Vid¥l jsem v autobuse
vid¥l jsem Toten Hosen
cht¥l jsem se na n¥ díval
ale vid¥l jen obu²ky zpívat
Mírovej fes´ák za to stál 4x
Vid¥l jsem ??
a sly²el Allegro
v£era mi poplatnej byl
nejrad²i bych ho zabil
Mírovej fes´ák za to stál 4x
Byli tam i drsní chlapci
byli to estébáci
??
to je²t¥ nebylo to správný hradlo
Mírovej fes´ák za to stál 4x
Neubauten tam taky byli
ale hrát je nepustili
kdopak za to m·ºe kdo?
snad skupina Allegro
Mírovej fes´ák za to stál 4x
Kdyº uº n¥kdo p°ijede
a´ si taky zahraje
2x
A´ ºije mír 8x
Lochotín

si stále mele svou

✦ Mickey Mouse

ºe pro nás lep²í zít°ek
a ºivot budujou

E!E / E!E

V²e co máme ud¥láme
jak hodinky posloucháme
ale p°esto je to málo

Oby£ejní poserové (1988, 4.)

aby se to dobrý zdálo
Odvezli nám Mickey Mouse
Ve svých prázdných palicích

odvezli ho do blázince

hledáme trochu sv¥tla

protoºe jel bez papír·

trochu sv¥tla v temnotách

v ementálu nechal díru

a lidskýho tepla

Mickey Mouse je dement 2x

Vodkud fouká vítr

Donalda uº taky vezou

tam po²lou si plá²t

aº mu o£i z d·lk· lezou

pod kterej si schovaj

aby neplet d¥tem hlavy

charakter a zá²´

zav°eli ho do ²atlavy

Jejich £erný sv¥domí

Mickey Mouse je dement 2x

si stále mele svou
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Mickey My² je v blázinci

Te¤ jsme zase pevn¥ v sedle

a kachna je v káznici

kdo by nám cht¥l ºidle brát

Mickey My² pod sprchou mrzne

ten je vedle jak ta jedle

a kachna za m°íºí tvrdne

Mí²a je ná² kamarád

Mickey Mouse je dement 2x

: M·ºe² nadál sm¥le k°i£et

✦ Mírová propagace

my jsme národ my jsme stát
Chartu po²lem do prdele
Mí²a je ná² kamarád

E!E / E!E

Zp¥vy levicového oportunisty 4x

✦ Mr²ina

Oby£ejní poserové (1988, 22.)
Mírová propagace
to není ²patná v¥c

E!E / E!E

mírová propagace
Oby£ejní poserové (1988, 14.)

to není ºádnej hec
Chceme mír

S krásnou dívkou p°írodou jde²

pro svoje d¥ti

tuzexový prachy na zemi nalezne²

aby si v hrá£kárnách

taková nádherná ?? p¥t

nekupovali kulomety

to její vid¥ní je veselej sen

Já na to koukám

Mr²ina 6x

a je mi z toho v²eho na nic
a kdyº jdu po ulici

Pov¥trná dívka ti utekla

v²ude s¬upají ??

mr²ina se st°eva na zdi pohnula
ty jsi se te¤ zamiloval co bude² ºrát
na skv¥lou mr²inu pozor musí² dát

Budem v²ichni prodávat
mírový hesla

Mr²ina...

abysme makat nemuseli
kdyº se na to slu²nejch lidí ptali

Jist¥ nám rakovin¥ neunikne²
má² skv¥lou mr²inu a dál °ve²

2x

pak jednoho dne usly²í² zoufalej °ev

✦ Mí²a

potom zjistí² ºe pomalu chcíp pes
Mr²ina 6x

E!E / E!E

✷

✦ Naivní

Live Praha (1989, 2.)
Poslouchej (1993, 16.)

E!E / E!E

: Kaºdá zem¥, kde se moc mluví o svobod¥, je

Oby£ejní poserové (1988, 24.)

podez°elá. Tam kde se furt musí vy°vávat my
jsme národ, my jsme národ svobodnejch lidí,
tam se chce mermomocí schovat fakt, ºe se svo-

❬✷✎❪

bodou je to tam pod psa.

✷:

na nový jsem ²el
a ºe bude hodn¥ pen¥z
proto jsem se d°el

Jestli chcete sly²et pravej za£átek, tak si
Naivní 3x

kupte desku Pod Lampou na baru, plze¬ská
scéna, kde hrajou kapely DD, Bradavice,
Poºár mlýna a E!E.

jsem byl

❬ ✎❪

dávno v¥d¥t m¥l

co nám nedávaly spát

ºe makají d¥lníci

schváleni jsme byli sh·ry

a prachy berou straníci

Mí²a je ná² kamarád
M·ºe² nadál sm¥le k°i£et

my jsme národ my jsme stát

2x
Te¤ uº vim to co sem

Hopla hejsa pry£ jsou m·ry

✷:

Ze starýho pracovi²t¥

❬ ✘❪

Naivní 3x
jsem byl
2x

tanky po²lem do prdele
Mí²a je ná² kamarád

2x
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❬✷✘❪

✦ Na²tvaná

Te¤ uº makat nebudu
a m·ºu d¥lat pobudu
te¤ uº makat nebudu
já se na n¥ vyseru
Naivní 3x
jsem byl
2x
2x
Perestrojka

✦ Nám¥stek
E!E / E!E

✷

Live Praha (1989, 18.)
E!E (1992, 3.)

Nám¥stka ze m¥ ud¥lali
a to prosím skoro p°es noc
to protoºe jsem £lenem strany
a nemám v sob¥ ºádnou hrdost
Tak poj¤ a zpívej jako já
bu¤ mezi námi
tak poj¤ a ²plhej jako já
zpívej si s námi
Aha aha já nechci vylet¥t
aha aha já mam te¤ dobrej ek
aha aha já nechci vylet¥t
ke korytu sem si sed
Tak vy lidi co chcete kariéru
musíte lézt a ²plhat stále vý²
musíte bonzovat a podlejzat si ²éfy
dy´ to jinak nejde copak to nevidí²?

E!E / E!E

✷

íkáte musí² st°ílet s námi
na to jste váºn¥ malí páni
vojáky ze v²ech chcete mít
jak nás v²ak chcete donutit
Nasrat 2x
nikam nepudu
nasrat 2x
vál£it nebudu
2x
eny a d¥ti ubijete
tak to se teda vytáhnete
chcete mít vládu nad sv¥tem
my se vám na to vyserem
Nasrat 2x
nikam nepudu
nasrat 2x
vál£it nebudu
2x
B¥ºte si vál£it sami
kdyº vás to tak moc baví
do lidí klidn¥ st°ílejte
ale m¥ z toho vynechte
Nasrat 2x
nikam nepudu
nasrat 2x
vál£it nebudu
4x

✦ Nic novýho nerozjíºd¥t

Tak poj¤ a zpívej jako já
bu¤ mezi námi
tak poj¤ a ²plhej jako já
zpívej si s námi
Aha aha já nechci vylet¥t
aha aha já mam te¤ dobrej ek
aha aha já nechci vylet¥t
ke korytu sem si sed
Tak sem se tedy ke korytu dostal
splnily se mi moje plány
jen lidi buzerovat nehnout ani prstem
te¤ uº pat°ím mezi pány
Tak poj¤ a zpívej jako já
bu¤ mezi námi
tak poj¤ a ²plhej jako já
zpívej si s námi
Aha aha já nechci vylet¥t
aha aha já mam te¤ dobrej ek
aha aha já nechci vylet¥t
ke korytu sem si sed

Live Praha (1989, 1.)
E!E (1992, 8.)

E!E / E!E

✷

Punk's not dead (1990, 7.)
E!E (1992, 15.)

M¥l jsem jednu holku
a byli jsme spolu
to protoºe jsem jí m¥l tolik rád
Vona zase mn¥ mn¥ mn¥ mn¥
ºe jsem její ¬u ¬u ¬u ¬u
a pak mn¥ za£lo v²echno srát
Nic novýho nerozjíºd¥t 2x
a v hospod¥ si pivo dát
Te¤ mám novou lásku
a jsme po°ád spolu
to protoºe jí mám tolik rád
Vona zase mn¥ mn¥ mn¥ mn¥
ºe jsem její ¬u ¬u ¬u ¬u
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a te¤ uº chodím jenom chcát

✷ : uº ho bolí hlava
nesmí ani na krok ven
to se ob£as stává

Je zrzavá a s p¥nou
je studená a se mnou

Panká£...

✦ No£ní m·ra

Ve sk°íni má mrkvá£e
a r·ºový pumy
nadává na panká£e
jsou to p¥kný gumy

E!E / E!E

Poslouchej (1993, 17.)
Tak táhni uº táhni táhni si dál
v£era zas dopad a dom· ses plazil
to co ti zbylo v poloprázdný kapse
doma si k ºrádlu jen cigáro dá²

Úsm¥v ten ho nep°e²el
a to je víc neº jasný
svatbou o nic nep°i²el
prsty v¥£n¥ masný

Co z toho má² 4x

Panká£...

✦ Pelikáni

V hlav¥ se honí to co bylo v£era
je²t¥ ses neprobral a ve£er zas
kalendá° zeºloutl a²ky a vajgly
zrovna te¤ zu°í² se² úpln¥ sám

E!E / E!E

V ka je prach 4x

✷

V²echno je v k°e£i a nejsi to ty
sen kterej probíhá ºe v²ichni pojdou
nikdy si nena²el to co si cht¥l
jediná ²ance uº nikdy se nevzbudit

Bejvali jsme skv¥lá parta
parta plná chuligán·
chodili jsme vºdycky spolu
do ulic i k Pelikán·m

Ze zrcadla strach 4x

Jezdili jsme na muziku
pro prdel i pro zábavu
te¤ uº to není tak jak to bylo
te¤ jsme jenom parta vol·

ít to je ºivot
ºít n¥jakej ºivot
ºít jeden ºivot
ºít neni ºivot

Pro£ uº to nejde nejde
pro£ uº to nechce jít
sednout si k Pelikán·m
pokecat a p°itom pivo pivo pivo pít

✦ Panká£
E!E / E!E

✷

S léty rozum z t¥la odchází
a p°ichází lenost
jeden má rodinu
a druhýmu se nechce
pro£ bych n¥kam jezdil
to je p°eci blbost

Oby£ejní poserové (1988, 11.)
E!E (1992, 10.)

Za koºenou bundu
uº se za£al styd¥t
náu²nici st°íbrnou
te¤ nechce ani vid¥t
Slu²nou holku brát si bude
: krásnou svatbu p°ichystá
✷ : hezkou svatbu p°ichystá
co z n¥j bude co z n¥j zbude
aº ho zkrotí nev¥sta

✷✍
✍

Rad²i doma z·stanu
a dám odpo£inout t¥lu
dy´ zase zejtra ráno
do práce jdu
a v noci je²t¥
musím pot¥²it ºenu
Pro£ uº to nejde nejde
pro£ uº to nechce jít
sednout si k Pelikán·m
pokecat a p°itom pivo pivo pivo pít
2x

Panká£...
K°e£ovitý úsm¥v má
a pantoe na nohou
ºivot v·bec nevnímá
je úplnou mátohou
Ze zákaz· a vý£itek
: uº mu praskla hlava

Live Praha (1989, 9.)
Poslouchej (1993, 9.)

✷✎
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✎

✦ Pepík
E!E / E!E

✷
✸

Live Praha (1989, 4.)
Punk's not dead (1990, 6.)
Poslouchej (1993, 7.)

Kdo tu má strach z jaderný války
ten m·ºe klidn¥ vo hospodu dál
m¥ jen zajímá kolik stojej párky
a kolik piv si na n¥koho dám
Pepík Pepík Pepík
co chodí k nám do hospody
Pepík Pepík Pepík
hlídá ve°ejný záchody
2x

Pogo 4x
tancujem pogo
pogo 4x
to na²e zlatý pogo
2x
Pogo 4x
to na²e zlatý pogo
pogo 4x
v²ichni jste gogo

✦ Poslouchej
E!E / E!E

Poslouchej (1993, 4.)

Kdo tu má strach o lidský práva
ten m·ºe klidn¥ vo hospodu dál
já budu v¥£n¥ k°i£et sláva
tomu kdo bude mocipán

Poslouchej
jestli chce² se mnou bydlet
tak si to rozmysli
má² spoustu blbejch kec·
a moc ti to nemyslí

Pepík Pepík Pepík
co chodí k nám do hospody
Pepík Pepík Pepík
hlídá ve°ejný záchody
8x

Neva°í² neuklízí²
neºehlí² nepere²
a kdyº jsem s tebou doma
tak m¥ vºdycky nasere²

✦ Pogo

No tak uº táhni
tak táhni t°eba ke strejdovi
no tak uº táhni
tak táhni n¥kam pry£

Oby£ejní poserové (1988, 6.)
Live Praha (1989, 12.)
E!E (1992, 14.)

No tak uº táhni
a vra´ se t°eba ke svý mám¥
no tak uº táhni
tak táhni

E!E / E!E

✷
✸

Pogo mám rád
pogo to mi dává
pogo mám rád
pogo to mi nedá nedá spát
Zmá£kni kytaru
a hrábni do bicích
tancuju v odpadu
po na²ich jadernejch hlavicích
Pogo 4x
tancujem pogo
pogo 4x
to na²e zlatý pogo
Pro£ t¥ tak stíhaj
jako bys nev¥d¥l
ºe tohle d¥láme
pro lep²í sv¥t
Pro£ t¥ tak stíhaj
válku si vypov¥d¥l
proti v²em m¥²´ák·m
je v tob¥ jed

Poslouchej
ni£emu nerozumí²
a va°it neumí²
jenom tý jedný v¥ci
jenom tý rozumí²
Neva°í² neuklízí²
neºehlí² nepere²
a kdyº jsem s tebou doma
tak m¥ vºdycky nasere²
No tak uº táhni
tak táhni t°eba ke strejdovi
no tak uº táhni
tak táhni n¥kam pry£
No tak uº táhni
a vra´ se t°eba ke svý mám¥
no tak uº táhni
tak táhni
Poslouchej
v¥£n¥ se n¥kde áká²
neºehlí² nepere²
a kdyº si se mnou doma

941

tak m¥ vºdycky nasere²

je s ním psina...

Zabal si svoje v¥ci

Tam kde ho chytnou

a klí£ mi odevzdej

nikdy se nenudí

na tvoje blbý kecy

celý dny vyhrává

já uº nejsem zv¥davej

maj dobrej vkus

No tak uº táhni

Vo sto²est jedna

tak táhni t°eba ke strejdovi

éterem uhání

no tak uº táhni

vostatní nemaj ²anci

tak táhni n¥kam pry£

jen FM-Plus
a je s ním psina...

No tak uº táhni
a vra´ se t°eba ke svý mám¥

Má² splín tak naladit si zkus

no tak uº táhni

rádio FM-Plus

tak táhni

sto ²est celých jedna

✦

ivot t¥ nudí
nenech nic náhod¥

Práce

roztáhni sít¥
chytit ho zkus

E!E / E!E

✷
✸

Vytáhni antény

Oby£ejní poserové (1988, 25.)

zas bude² dít¥

Live Praha (1989, 3.)

rádio pro lidi

E!E (1992, 9.)

je jen FM-Plus
a je s ním psina...

Kone£n¥ m¥ vzali do fabriky

✦

kone£n¥ se splnil tát·v sen
stroje hrajou ve zb¥silým rytmu
údernický písn¥ pro m¥ jen

R.R.N.R.L.

E!E / E!E
Práce jé práce 4x
Poslouchej (1993, 2.)
Oblíknu si mastnou uniformu
ºe jsem bourák hned je na m¥ znát

❀✷ : na sto deset hnedka plním normu
✸ : na sto procent hnedka plním normu

ostatním m¥ dají za p°íklad
Práce jé práce 4x
Zni£il sem si svaly zni£il sem si ruce
místo °ádu d·chod mi dali
mrzáci prej t°eba nejsou ve fabrice
a tak m¥ z tý práce vyhnali
Práce jé práce 8x
práce ee

✦

✸✍
✁✷✍

Tenhle ve£er nechci bejt sám
kde budu hrát na to se ptám
vyjedu ven se svým stínem
za muzikou za bigbítem
2x
Máme rádi rychlej rock'n'roll
hele ne£u£ vyto£ telefoun
kterej roká£ dneska zaberem
s ²éfíkem ty prachy properem
ty°i Pet°i byli vep°i
a se Spejblem bylo jich p¥t
vyjeli ven s rock'n'rollem
s ubaleným cigarillem
2x

Psina

E!E / E!E

Máme rádi rychlej rock'n'roll
hele ne£u£ vyto£ telefoun
kterej roká£ dneska zaberem
s ²éfíkem ty prachy properem

Poslouchej (1993, 12.)
Vyprázdnit jdou plny sály
Po m¥st¥ chodí

z·stan´e tu v²ichni s námi

je po°ád v pohod¥

vyhulíme pytel trávy

nikoho neuráºí

budem zpívat evrybády

má dobrej vkus

2x

Nenechá 2x

Máme rádi rychlej rock'n'roll

v·bec nic náhod¥

hele ne£u£ vyto£ telefoun

poslouchá od rána
jen FM-Plus

942

kterej roká£ dneska zaberem

na£ ty papírový hlavy

s ²éfíkem ty prachy properem...

p¥stujeme travi£ku

✦

a´ si £ernej ºlutej bílej
todle máme spole£ný

Rozko£hlava

✦

E!E / E!E

E!E / E!E

Poslouchej (1993, 5.)
Jsem mrtvej brouk
i kdyº mi stojí
a nemá² pon¥tí
za co t¥ mám
Jsem mrtvej brouk
a n¥co to stojí
budu t¥ srát

Sem úpln¥ normální

✷
✸

Oby£ejní poserové (1988, 18.)
Live Praha (1989, 5.)
Poslouchej (1993, 6.)

Z práce celej vyklepanej
sílu nemám jsem zdeptanej
na nádraºí v £ekárn¥
je tu jako v su²árn¥

2x

❀✷ : Lidi po mn¥ divn¥ koukaj
✸ : Lidi na m¥ divn¥ koukaj

Jsem ºivej srá£

a parníky k tomu houkaj

jsem tv·j pán

a to mi sedí
jestli t¥ nebavim
rozsko£ hlava
Jsme mrtvý ptáci
blejeme sra£ky
a ve svým egu
humusák
2x

omrzliny kon£etin
to tím smutným lou£ením
Jsem úpln¥ normální 3x
jako vy
2x
O£i navrch hlavy mám
sedím ani nedutám
krvavý rány za uchem

Jsem mrtvej brouk
i kdyº mi stojí

to m¥ mlát¥j vobuchem
Je²t¥ ºe jsem v letadle

za co t¥ mám

❀✷ : a voni na m¥ nem·ºou
✸ : a lidi na m¥ nem·ºou

Jsem mrtvej brouk

to ºe m¥ tam dole mlát¥j

a n¥co to stojí

oni za to nem·ºou

a nemá² pon¥tí

budu t¥ srát
jsem tv·j pán

Jsem úpln¥ normální 3x
jako vy

✦

✸✍
✁✷✍

4x

✦

Ryk a Tádo

E!E / E!E

Soc. dem. 1. má j

E!E / E!E
Poslouchej (1993, 10.)
Oby£ejní poserové (1988, 28.)
Slunce svítí nad prérií
a my se tu potíme

Na prvního máje

v²ichni jezd¥j na velbloudech

na to v£asn¥ ráno

my nad nima lítáme

p·jdem spolu na procházku

takhle jim to dneska zpískal

slu²ná Mariáno

budou cucat £ervíky
Dali povolení
Moje milá poj¤ si lehnout

na²i rodi£ové

dáme je²t¥ fajf£i£ku

snad ne místodrºitelství

budem sebe ob¥tovat

??

sluní£ku i v¥t°í£ku
nechcem ºádný rikatádo

Museli jsme slíbit

sombrerem mává nad hlavou

rukou ??
ºe budeme mravní

Vy tam dole já vás ºeru

a nezválíme trávu

posílám vám hubi£ku

943

✸✍
✁✷✍

✦ Stop disko

Na prvního máje 2x
tráva zelená je 2x
2x
Abysme nahnali
m¥²´ák·m v²em hr·zu
vem si Mariáno
novou modrou bl·zu
Novou modrou bl·zu
karaát na ní
aby poznali v²ichni
ºe jsme organizovaní
Musí² d·stojn¥ jít
stejným soudrokrokem
protoºe se budou
koukat na nás oknem

E!E / E!E

Oby£ejní poserové (1988, 3.)
Stop disko postuj chvíli
stop disko drº se zp¥t
punk ten se mn¥ moc líbí
punk to je te¤ m·j sv¥t
?? táhni uº
dál pude² pry£
?? táhni uº
byl jsi stejn¥ jenom ký£
2x

✦ Tak mi dej

Na prvního máje 2x
tráva zelená je 2x
2x
Jestli ?? ztratí²
safra já t¥ zbiju
kaºdý musí vid¥t
ºe má² disciplínu
Já nebudu kou°it
a ty nemel hubou
to nás policajti
jist¥ chválit budou
U vrbi£ek smeknem
a pak n¥kde blízko
aby nás kaºdý vid¥l
najdeme si místo
Na prvního máje 2x
tráva zelená je 2x
2x
Sedneme si na mez
jak dv¥ sedmikrásky
v studu budem ²eptat
n¥ºná slova lásky
P°ihlásí se srdce
tlukovládce v¥£né
budem touºn¥ vzdychat
právo v²eobecné
Nedáme si pusu
budem sed¥t v klidu
druhý den to bude
v²eho právo lidu

E!E / E!E

E!E (1992, 6.)
Tak mi dej...
Vytáh jsem t¥ do kina
a jsi po°ád studená
jak tohleto sná²et mám
já se s tebou nechci jenom smát
Tak uº mi koukej dát
p°esta¬ se upejpat
dy´ ví² jak moc to mám rád
Proto já vím ºe nejsem sám
kdo t¥ chce dostat tam
dy´ nejsem ºádnej buzerant
Tak si koukej sednout
sem a´ to rychle proberem
dy´ to není t¥ºká v¥c
²áhne² tam a bude to hned venku
Tak uº mi koukej dát
aspo¬ p¥tku na salát
já uº mám tejden hroznej hlad
Já ti to vrátím rád
aº budu n¥co brát
pak se tomu budem jenom smát
Tak mi dej...

✦ Úlet

Na prvního máje 2x
tráva zelená je 2x
na prvního máje 2x
právo v²eobecné 2x

E!E / E!E
E!E (1992, 12.)

Chce² n¥kam jít
chce² n¥kam dál
chce² trochu víc

944

chce² po°ád vý² vý² vý²

✦ Vále£nej idiot

Tady uº to v²echno zná²

E!E / E!E

jeden den jak druhej
co z tohodle ºivota má²

Oby£ejní poserové (1988, 1.)

tak se seber a uº zdrhej
Bez válek ºivot
Továrna na stupidní mozky

m¥l by být

rodina a televize

a ne stále v panice

to t¥ snad baví nebu¤ hlupák

a strachu ºít

tak se sbal a koukej zmizet

2x

Neber vohled na lidi

Jeden je £ehý

tohle je tv·j ºivot

a druhý hot

a nenech si brát v¥domí

z n¥koho stává se

ºe není jenom tv·j

vále£nej idiot

Nikdo nemá nemá právo

Ty vlády nám

n¥co na tom m¥nit

zde káºou o míru

nikdo nemá nemá právo

my se p°esto cejtíme

ale musí² tomu v¥°it

jak na lidským papíru

Drogy nejsou východisko

Ten papír je soudce

je to jenom sen

co s námi ud¥lá

kterej trvá malou chvíli

mati£ko zem¥

a vykopne t¥ ven

stokrát jsi to vid¥la

T¥²it t¥²it t¥²it

Jeden je £ehý

má² se na co t¥²it...

a druhý hot
z n¥koho stává se

✦ Vadí nevadí

vále£nej idiot
Rakety bomby

E!E / E!E

granáty a pumy
berou lidem ºivot

✷

Oby£ejní poserové (1988, 10.)

vykopávaj hroby

Live Praha (1989, 16.)
Znásil¬ujou city

Nevadí kdyº neseºenu co chci sehnat

nevinných lidí

co chce² sehnat? 2x

co si vlády natropily

nevadí kdyº seºenu tak hodn¥ draho

a´ si taky sklidí

hodn¥ draho 2x
Jeden je £ehý
Ale co mi vadí

a druhý hot

hodn¥ mi to vadí

z n¥koho stává se

kdyº nem·ºu si d¥lat co chci 2x

vále£nej idiot

✦ Vlá£ek

Nem·ºu hrát
nem·ºu zpívat
: nem·ºu hrát

✷:

nem·ºu £íst

: nem·ºu si prost¥ °íkat co chci 2x

✷:

nem·ºu si prost¥ d¥lat co chci

✷✍
✍
✷✍
✍

E!E / E!E

✷

co chce²...

Oby£ejní poserové (1988, 16.)
Poslouchej (1993, 13.)

tak co bys je²t¥ cht¥l? 4x
: 2x

✷:

Nem·ºu hrát

❬✷✎❪

Sedím si klidn¥

❬ ✎❪

na lístek nemam

v koutku na nádraºí
to m¥ nezaráºí

nem·ºu zpívat
nem·ºu £íst

Koukám jak se
vlaky rozjíºd¥jí
za chvíli bude mý
t¥lo na kolejích

945

Lidi jsou hloupí

Nanynka se chlubí

a r·zný d¥laj chyby

ºe má £ty°i zuby

já to mam spo£tený

Nanynka se chlubí

a to se mi líbí

ºe jí smrdí z huby
2x

Uº mi zbejvá
pár posledních vte°in

Jako tele na vrata

a uº se vidím

vytepaný ze zlata

jak na kolejích leºím

jako tele na vrata
koukám já

Sedím si klidn¥
v koutku na nádraºí

Funus band

na lístek nemám
to m¥ nezaráºí

16 písní

Koukám jak se
vlaky rozjíºd¥jí
za chvíli bude mý

Aktuality

t¥lo na kolejích

✦ Vysoký jalovec

(Funus Band / Funus Band)
Balada
(Funus Band / Funus Band)
edok

E!E / E!E

Oby£ejní poserové (1988, 27.)
Vysoký jalovec

(Funus Band / Funus Band)
Devastace
(Funus Band / Funus Band)
Ji°ina

vysoký ako ja
presko£ ho má milá
rovnýma nohama
Já ho nepresko£ím

(Funus Band / Funus Band)
Koncentrák
(Funus Band / Funus Band)
Kulturní národ

ja sa ráda to£ím

(Funus Band / Funus Band)

na teba ²uhajko
zapomenú´ musím

Ladisovo ve£ery
(Funus Band / Funus Band)

ádná budoucnost 3x
pro tebe

✦ Zuby
E!E / E!E

E!E (1992, 5.)

Na diskárn¥
(Funus Band / Funus Band)
Nechceme!!!
(Funus Band / Funus Band)
Punklór
(Funus Band / Funus Band)
Rakovina
(Funus Band / Funus Band)

Jeden zoubek na masí£ko
a druhej zase na hru²ku

Romance
(Funus Band / Funus Band)

t°etí zub mam na jablí£ko
£tvrtej na kus tvar·ºku

Seru na armádu
(Funus Band / Funus Band)

Nanynka se chlubí
ºe má £ty°i zuby

Válka
(Funus Band / Funus Band)

Nanynka se chlubí
ºe jí smrdí z huby

Zahyneme

2x

(Funus Band / Funus Band)

2x
Frantíku te¤ ty se chlub
já mám taky jeden zub
ten tv·j zoubek chrupy chrup
není zoubek ale zub
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Hotová v¥c

♠

Einstein·v mozek
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

10 písní

♠

Epilog
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

?

♠

Fiakr smrti
(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

Bourání Berlínké zdi

♠

Gotický román

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

Lalala

♠

Heavy metal je hnusnej

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

Nad¥je

♠

Hororový v¥k

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Hyperaktivní d¥ti

Nev¥ra

3

♠

2

♠

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

Chemická továrna

Petr 3

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

♠

Intro

Poºár

(Petr t¥pán / -)

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

Jen po£kej, zajíci!

Propaganda

4

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

♠

Konec století

Sá¬ková

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

Loutka

Zabíja£ková

4

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

(Hotová v¥c / Hotová v¥c)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Ma²ina války

4

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

64 písní

(Petr t¥pán / -)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

♠

Blokáda mozku
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
6

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
as barikád

2

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

❧
❧
♠

erná m²e za Adriana (na mu£idlech)
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Deprese

2

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Do boje!

3

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
D·m na demolici
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Dºínový idiot
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

4

❧
❧
♠

♠

Morion (b·h války)
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
M·j národ

♠

Bída

Bombardéry

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

♠

Barikády nový fronty

2

❧

3

❧

3

♠

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Nenávist
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Nep°ítel
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

♠

Nová drákulománia
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Ob¥ti války

2

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Oby£ejní hrdinové

4

❧

4

❧

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Operace
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

♠

Oranºový agent

Pochod hrdin·

947

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

♠
♠

Ob°ad za mrtvé

(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

♠

❧
♠

M¥sto ve válce

♠

Anglický punk

❧
♠

Maska

Hrdinové nové fronty

♠

4

♠

Prokletí lidstva
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Prolog
(Petr t¥pán / -)
Proti tob¥ zástup
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Provokace
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Punk a pogo
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Punkrocková generace
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Punkrockoví vále£níci
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Rituál smrti
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Sebevraºda
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Sexuální galeje
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Skinheadská noc
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Skinheadský punk
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Smrt je vít¥z
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Sochy
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Sv¥t se posral
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Sylis
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Tanky
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Tu²ení
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Tyg°í ºert
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Vále£ný území
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Válka
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Vlci
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Vzpoura
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Závod s £asem
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Zelený stra²idlo
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)
Zlo
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

♠

iju jako ²tvanec
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

✦ Anglický punk

♠
♠

Petr t¥pán / -

Válka (1986, 11.)

6❧
6♠

... (svahil²tina)

✦ Barikády nový fronty

3❧

Petr t¥pán / Petr t¥pán

♠
♠
♠
♠

6❧
2❧
♠
♠

6❧
2♠
3❧
♠

Válka (1986, 2.)
Barikády nový fronty
v ulicích a ve m¥stech
proti lidský debilnosti
vºdy odkopnutý ode v²ech
Na zdi £erným sprejem
nápis anarchie
neviditelná je fronta
ale jasnej nep°ítel
Barikády nový fronty
barikády z popelnic
ze sklepa jak krysy z doupat
vylejzáme bojovat
Ú£a °íká ºe jsme blbí
seru lidem na kecy
a s °et¥zem kolem pasu
rostu pro anarchii
Barikády nový fronty
barikády z popelnic
ze sklepa jak krysy z doupat
vylejzáme bojovat
Barikády nový fronty...

✦ Bída

♠

2❧

Petr t¥pán / Petr t¥pán
D·m na demolici (1988, 8.)

♠
♠
♠
♠
♠

3❧

ijeme v bíd¥ tohoto sv¥ta
²pinavé d¥ti a opilé ºeny
není tu nikdo kdo by vám pomohl
a na²e dny ty uº jsou dávno spo£ítány
V²ude je hlad jenom bída a chudoba
kaºdý má hr·zu ze stá°í
nechte m¥ chcípnout uprost°ed ulice
uº p°ichází v²ichni svatý
Jen bída
je to bída
to je bída

948

♠

na²e bída
Nevidí jen ti s prázdnejma hlavama
a ti co nás drºí na °et¥zu
bída je uprost°ed zlatýho prasete
jak asi ºije si dneska horních deset tisíc
Smrt si nás vyhledá brzo a po £ástech
smrt ta nás z bídy zachrání
nechte m¥ chcípnout uprost°ed ulice
bída nám ºivot ochromí
Jenom bída
jen bída
na²e bída
bída bída
Bída je bída nemám co ºrát a chcípám hlady
prázdnej ºaludek mám kultura chatr£í
p°eºíváme ze dne na den
bída je na²e paní
chcípáme uº nem·ºem dál
ivot je prázdnej nezbejvá nic
jsme p°íli² slabí chcípáme víc a víc
jenom hnijem neºerem
mrdáme a obcujem
váháme umíráme
plodíme se a chlastáme
bída stojíme pracujem a chcípáme
To je bída
na²e bída
na²e lidská
bída
jenom bída
bída bída...

✦ Blokáda mozku

Petr t¥pán / Petr t¥pán
D·m na demolici (1988, 1.)

P°ipevnili ti do hlavy dráty
abys byl dálkov¥ ovládán
jsi naprostý robot odevzdaný
a tv·j mozek je blokován
Tv·j mozek tady ztratil význam
jiní t¥ budou ovládat
dají ti v²e co bude² pot°ebovat
k ºivotu za izolací
Blokáda mozku
to je ná² nástroj
vyvaruje² se chyb
blokáda mozku
nau£í poslouchat
o tom není pochyb
A tam dál uº není ºádnej ºivot
jen prázdné duté nic
u nás ti bude jist¥ dob°e

tak co bys cht¥l víc?
Blokáda mozku
to je ná² nástroj
vyvaruje² se chyb
blokáda mozku
nau£í poslouchat
o tom není pochyb
A tam dál uº není ºádnej ºivot
jen prázdné duté nic
u nás ti bude jist¥ dob°e
tak co bys cht¥l víc?
Blokáda mozku
to je ná² nástroj
vyvaruje² se chyb
blokáda mozku
nau£í poslouchat
o tom není pochyb
2x

✦ Bombardéry
Petr t¥pán / Petr t¥pán

✷
✸
✹
✺
✻

Live Rockfest 87 (1987, 4.)
Oby£ejní hrdinové (1987, 4.)
Live Stojice (1987, 4.)
Live Rockfest 88 (1988, 4.)
Live Brno (1988, 5.)
Live Ostrava (1988, 5.)

Na obloze vidí² £erné vrány
letí k nám a je jich celý hejno
mám ten dojem ºe to budou bombardéry
aº odletí uº to bude v²echno jedno
2x
Sirény ohlásí za£átek náletu
letadla st°emhlav úto£í
krátery po bombách d¥ravý st°echy
ran¥ní padají na chodník
P°inesly na k°ídlech poselství pro mrtvé
smrt do nich ukryla svoji tvá°
srovnají se zemí stavební giganty
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍
: pod nimi zanikne d¥tskej plá£

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : pod nima zanikne lidskej °ev

✍

Bombardéry 3x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Rozdají ohe¬ a ná°ek ran¥ným

❬ ✎❪

mrzáci p¥stí zahrozí

✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : nehybné pohledy t¥ch kte°í nevidí ✸✍
✷✁✹✁✺✁✻✍
✸ : ²ílené pohledy t¥ch kte°í nevidí
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : jak se bombardéry vracejí

: P°inesly na k°ídlech poselství pro mrtvé

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

smrt do nich ukryla svoji tvá°
srovnají se zemí stavební giganty
pod nimi zanikne lidskej plá£
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✦

Adrian vystoupil z £asu a po£al syna ze smrtelné ºeny. On svrhne mocné a jejich svatyn¥
zpusto²í. Spasí opovrºené a bude rozsévat pomstu ve jménu upálených a umu£ených, aby
pomstil bezpráví, které na jeho neochv¥jných
následovnících spáchali vyznava£i Boha. Te¤ je
rok jedna, první rok. Nový v¥k p°i²el, je konec
staré vlády, nastává v¥k nový, vlády Adrianovy.

as barikád

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 87 (1987, 9.)

✷ Oby£ejní hrdinové (1987, 11.)
Je²t¥ nezanikla ozv¥na st°elby
rachot válc· od dláºd¥ní
£as nezakryl stopy po kulkách
ocejchovaný pr·£elí dom·

Promluví²
pravdu zná²
promluví²
odpovídá²
promluví²
pravdu zná²
promluví²
to vím

Vytrhaný dlaºební kostky
na házení dal²ích tisíc·
na barikádách válka trvá
nikdo nevyhlásil p°ím¥°í
Je²t¥ neskon£il £as barikád 4x

Zku²enosti inkvizi£ních ob°ad·
dobré rady co se hodí nám
a ty jsi jeden z t¥ch novodobých £arod¥j·
na mu£idlech bude² kázat nám

Muºi a ºeny a d¥ti a starci
v²ichni vytáhli do ulic
pozbyly platnosti daný zákony
vít¥zové nové si vytvo°í

Je²t¥ neskon£il £as barikád 8x

Promluví²
pravdu zná²
promluví²
odpovídá²
promluví²
pravdu zná²
promluví²
to vím

Muºi a ºeny a d¥ti a starci
v²ichni vytáhli do ulic
pozbyly platnosti daný zákony
vít¥zové nové si vytvo°í

Jména p°átel vyrytá jsou na rakvích
p°ikrá²lený ²vabachový styl
uº ví² kam t¥ odvezou
hrobník a truhlá° £ekají

Barikády dávno nejsou n¥mý
p°íli² jasn¥ hovo°í
barikády nejsou klidný
barikády úto£í

Promluví²
to vím

Barikády dávno nejsou n¥mý
p°íli² jasn¥ hovo°í
barikády nejsou klidný
barikády úto£í

✦

Je²t¥ neskon£il £as barikád 8x
: Muºi a ºeny a d¥ti a starci
v²ichni vytáhli do ulic
pozbyly platnosti daný zákony
vít¥zové nové si stanoví

D·m na demolici (1988, 4.)

✷ Live Ostrava (1988, 6.)

Cigaret pár v kapse mi zbývá
logika úvahy pevný bod
nic nemá stání du²e se kývá
hodiny letí te£e pot

Barikády dávno nejsou n¥mý
p°íli² jasn¥ hovo°í
barikády nejsou klidný
barikády úto£í
Je²t¥ neskon£il £as barikád 8x

Deprese

Petr t¥pán / Petr t¥pán

❬✷②❪

Deprese 2x

✦

Stavy mý deprese trvají hodiny
nechápu okolní lidský sv¥t
kam se to ºenete nemáte zábrany
: jsem jako náv²t¥vník z cizích hv¥zd

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Deprese 4x

Nová drákulománia (1988, 4.)

Zprávy o sv¥t¥ n¥kam ulétají
£lovek zmatený z t¥ch informací

erná m²e za Adriana (na mu£idlech)

✷ : jsem jako náv²t¥vník z jinejch hv¥zd
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✷✍
✍

to má za následek v mozku bu²ení
nervy se do£kají nových detonací
2x
Stavy mý deprese trvají hodiny
nechápu okolní lidský sv¥t
kam se to ºenete nemáte zábrany
: jsem jako náv²t¥vník z cizích hv¥zd

✷ : jsem jako náv²t¥vník z jinejch hv¥zd
: Deprese

✷ : Deprese 2x

moje deprese
jenom deprese
: ne deprese

✦

Starý bo°í dynamitem
novej staví s atom krytem
sutiny co zbyly z toho
v prachu dýmu mizí v²echno

✷✍
✍
✷✎
✎
✷②

Stojí tam na ulici
je to d·m na demolici
Rozpadá se od základ·
starý trámy prohnilý
a t¥ºký lana buldozer·
pak tam novej postaví
Stojí tam na ulici
je to d·m na demolici
2x
Rozpadá se od základ·
starý trámy prohnilý
a t¥ºký lana buldozer·
pak tam novej postaví

Do boje!

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 5.)

Stojí tam na ulici
je to d·m na demolici
2x

✷ Live Rockfest 87 (1987, 10.)
✸ Live Stojice (1987, 15.)
Do boje

✦

Jsme v²echno v jednom ²iku
armáda ztracených
na zázrak nev¥°í
nestojí na mrtvých

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 3.)

To sv¥tlo v dálce
to není budoucnost
sto barev ve vlasech
v povaze nezkrotnost

Kaºdý ráno kdyº se probouzí
na sebe voblíká
uniformu dºínovou zánovní
do£ista vypraná

Neºijem v omylu
ºe v¥ci jsou v po°ádku
ta síla nesta£í
nev¥°it na válku

❀✷ : To m¥sto ztracený
to není Jericho
hnusná je skute£nost
kdyº má² rozst°ílený b°icho
✸ : To m¥sto ztracený
to není Jericho
sto barev ve vlasech
kdyº má² rozst°ílený b°icho
Já k°i£ím do boje
do boje do boje...

✦

Dºínový idiot

❬✸✎❪

Na ramena dlouhý °et¥zy
jak to tak chodívá
a dºíny dºínsku vypraný
debílek namy²lená
Dºínový idiot 4x

❬ ✁✷✎❪

Uniformu kaºdej nosí
u ºenskejch úsp¥ch má
myslí si ºe je lev salónu
palice vylízaná
Kaºdá velká huba
koupí si uniformu dºínovou
a kdyº se mu roztrhá
u²et°í na novou
Dºínový idiot 4x

D·m na demolici

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Idiot

Live Rockfest 88 (1988, 12.)

✷ D·m na demolici (1988, 13.)
✸ D·m na demolici - videoklip (1988, 1.)
✹ Live Ostrava (1988, 12.)
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✦ Einstein·v mozek

st°edov¥k krutý lidský °ád
a kolem nás nový sv¥t civilizace
akr smrti v²ak jezdí tu dál

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Protrhá mra£na ve£erní mlhy
kopyta koní rytmus d°ou
a akr smrti to divnej je ko£ár
a jeho jízda je podzemní hrou

Hororový v¥k (1987, 2.)
Einstein·v mozek co vymyslel rovnici
duchové minulých zít°ej²ích cest
vládce je mrtev a dílo je stvo°eno
tajemný zv¥rokruh dotkl se hv¥zd

Atomový je zamo°ení
atomovej je lidskej °ád
a akr smrti dál jezdí m¥stem
a já se vás ptám kdo ho zavolal?

Hostina potkan· blíºí se k záv¥ru
ob°í jsou kostry zeºraných t¥l
nikdo se nebojí pozemských katastrof
ve sv¥t¥ tvor· co ovládl ten

✦ Gotický román

Einstein·v mozek

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Tajemný elixír z ko°en· mandragor
nevrátí ºivoty ztracené ve válkách
lide se milují ni£í a zabíjí
Einstein·v mozek atomovejch zkáz

Nová drákulománia (1988, 3.)
Napsalas mi lásko gotický román
tíha st°edov¥ku nám p°ibila k°ídla
morbidní ob°ady ho°ících pochodní
kolem ta tíha nutkání utíkat

Einstein·v mozek...

✦ Epilog

Hladoví po lásce krutosti dotyku
touºících po sob¥ v blízkosti
má² zuby upír· v kousavém orgasmu
ten p°elud vzdálený fata morgán

Nová drákulománia (1988, 10.)

Vzpomínky svázané jak stonek kv¥tiny
uvadlé na hrobu utrºené
trhané s tajemstvím p·lnoci M¥síce
a t¥la v h°íchu spojené

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Ten p°íb¥h není z tohoto sv¥ta, a p°esto nepopírá svou existenci. Sv¥dkové zem°eli, ale p°esto
je cítit jejich p°ítomnost. Není to víra, není to
ani p°elud. Je to jen cít¥ní v¥domí a neviditelný
dotyk t¥ch, kte°í tu byli a byli schopni v¥novat
du²i do jiného prostoru a jiného rozm¥ru. Poselství od nich k nám hovo°í v podob¥ vlk·, soch
a starých gotických román·. Má² jen n¥kolik
desítek rok· trvání na tomto sv¥t¥, ale aº p°ijde i tvoje chvíle, bude² mít moºnost svobodné
volby. To v²echno je jen sv¥dectví o tom, co se
stalo, nebo se m·ºe stát a sv¥dectví o t¥ch, kte°í
tu byli, jsou anebo p°ijdou po nás.

✦ Fiakr smrti

Ve v¥ku doby to t¥ºké klenutí
cítíme jak se £as zastavil
pod tíhou pilí°· vzne²ených katedrál
ho°ících m¥st morových nemocí
To v²echno ode²lo stalas se p°eludem
na krku nosím tvé krvavé znamení
navºdy jsme milá£ku z·stali spojeni
gotický román tíºí mé sv¥domí
Gotický román tíºí mé sv¥domí
gotický román

✦ Heavy metal je hnusnej

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Válka (1986, 1.)
Posloucháte hlas jihomoravského kraje. Jsme
Hrdinové nové fronty na barikádách z popelnic.
Zmatek v na²ich hlavách, jsme úpln¥ malí. Milost...
Uº jede jede akr smrti
párem £erných koní je taºený
a vep°edu Sirael zahalen v plá²ti
kýváním vozu je znavený
A st°edov¥k je £as
kdy zlo£in byl pánem

Válka (1986, 17.)
V·bec není moºný poslouchat
ten ²ílenej heavy heavy metal
metalovej debil zasranej
z dobrý kultury je barbar
Ó heavy je to heavy
heavy metal je
2x
Hnusnej...
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On neví co je dobrý
a nepozná tu krásu
kterou mu te¤ p°edvedou
punkoví ²ílenci k ¤asu
Ó heavy je to heavy
heavy metal je
2x
Hnusnej...
A zkurvenej je punker
a zkurvenej je metal
kaºdej ale jinak
a ty to musí² poznat
Ó heavy je to heavy
heavy metal je
2x

Výbuchy v temnotách
v ²edivém budoucnu
krvavé ruce generací sled
barbarské zákony náboºenské války
co chce mi nabídnout ²ílený sv¥t?
Vºdy´ to je ten ten nový
hororový v¥k...
Slíbená svoboda v posmrtném ºivot¥
sotva to probudí ºivoty v nás
zni£ená m¥sta znásiln¥né ºeny
poko°ené národy a ºelezná p¥st
Vºdy´ to je ten ten nový
hororový v¥k...
Hororový v¥k...

✦ Hyperaktivní d¥ti

Hnusnej...
et¥zoví vále£níci
to jsou na²i hrdí ho²i
kdyº má² n¥jaký blbí hemzy
hned po tob¥ sko£í
Ó heavy je to heavy
heavy metal je
4x
Hnusnej...
hnusnej heavy metal...
Heavy metal je hnusnej

✦ Hororový v¥k
Petr t¥pán / Petr t¥pán
Hororový v¥k (1987, 1.)
To je ten ten nový
hororový v¥k...
Vym°elé kultury kovové náramky
poslední pohledy z nenávratných cest
ºivoty potomk· sm¥jí se zá°ení
t¥ºko je zachrání nový v¥k

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 12.)

✷ Live Rockfest 88 (1988, 6.)
✸ Live Brno (1988, 7.)
Jsme hyperaktivní d¥ti
atomovýho století
jsme civilizace smetí
vykastrovaný planety
Mrtvé jazyky národa
v na²ich ústech
trhavé jsou pohyby
v na²ich kostech
Zem¥ se t°ese v atomový hore£ce
jak moudré jsou te¤ starosti
v na²í hyperaktivní hlavi£ce
Hyperaktivní 3x
radioaktivní
4x
Hype...
2x

✦ Chemická továrna

To je ten ten nový
hororový v¥k...
Úmrl£í hudba chv¥jivé ot°esy
orchestr punkový rekviem hrá
mnichovské káp¥ postavy z hororu
doba je t¥ºká poslední se zdá
Vºdy´ to je ten ten nový
hororový v¥k
to je ten ten nový
hororový v¥k...

Petr t¥pán / Petr t¥pán
D·m na demolici (1988, 3.)

✷ Live Ostrava (1988, 4.)

Jedy ve vzduchu z chemický továrny
jedy co nám t¥la seºerou
komíny valí dál zárodky embrya
na na²ich t¥lech zr·dy vyvstanou
Stali jsme se nosi£i jedový nákazy
cht¥li jsme chemií dobít sv¥t
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nemáme sílu na to ji zkrotit
ona nám poko°í super v¥k

To je konec na²eho století
to je konec století

Na síle chemie t¥lové nákazy
to ona zrodila nervový plyn
tichý jsou války v chemickým zajetí
post°iky smrti agent· oranºových

Mávají rukama vítají ne²t¥stí
v¥°íce maskám na tvá°e nehledí
zboº¬ují opium zotro£í my²lenky
svorn¥ je oblaºí smrtící pach

✦

Intro

Petr t¥pán / Live Ostrava (1988, 1.)

(instrumentální)

✦

Jen po£kej, za jíci!

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 6.)
✷ Live Stojice (1987, 16.)
✸ Live Rockfest 88 (1988, 5.)
✹ Live Brno (1988, 6.)
Ha zajíc
jo jo zajíc

V hromadných sutinách
zbo°ených velkom¥st
hrají si d¥ti co £ekají na smrt
²ílené zá°ením s holými hlavami
volání matky zní z krvavých úst
To je konec na²eho století
to je konec století
Mávají rukama vítají ne²t¥stí
v¥°íce maskám na tvá°e nehledí
zboº¬ují opium zotro£í my²lenky
svorn¥ je oblaºí smrtící pach
V hromadných sutinách
zbo°ených velkom¥st
hrají si d¥ti co £ekají na smrt
²ílené zá°ením s holými hlavami
volání matky zní z krvavých úst
To je konec na²eho století
to je konec století...

✦

Jen po£kej 3x
zajíci
4x
Zp°eráºím ti hnáty 4x
Jen po£kej 3x
zajíci
4x
Zp°eráºím ti hnáty 4x
ty hajzle
Zp°eráºím ti hnáty 4x
jen po£kej

✦

Konec století

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Hororový v¥k (1987, 4.)

Zní píse¬ ²ibenic zem¥ se otvírá
horká je láva z Krakatoa
my²lenky prchají po cest¥ do nikam
bohové pozvedli vále£nej kyj
Mali£ká opice hraje si v liánách
£lov¥£í dobrodruh oslepil zrak
spící jsou kostely v poh°ebních chorálech
neboºtík pozvedl k obloze tvá°

Loutka

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 87 (1987, 5.)

✷ Oby£ejní hrdinové (1987, 6.)
✸ Live Stojice (1987, 9.)
✹ Live Brno (1988, 4.)
Jsem loutka na ²achovnici
velkých her
d·leºitost jedince
nejniº²ích sfér
Nepat°ím sám sob¥
jsem cizí rukou ovládán
jak £íslo po£íta£e
jinou loutkou zavolán
Poslouºím velkým ideál·m
v rukou jiných
oni se pak budou
za m¥ do prsou bít
A proti mé v·li
za²lapou m¥ do zem¥
revoluce loutek
uº jednou musí p°ijít
Já jsem loutka d°ev¥ná
cizí v·lí vedená
já jsem loutka d°ev¥ná
shut up
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✦ Ma²ina války

2x

✷ ❀✸ ❀✹ : Rozhodují za nás

❬ ✎❪

o tom co je lidské
paragrafem zákona
omluví sv·j £in
: Poslouºím velkým ideál·m
v rukou jiných
oni se pak budou
za m¥ do prsou bít

❀✸ : A proti mé v·li
✷ ❀✹ : Kdyº se n¥komu zlíbí
❀✷ ❀✹ : postaví nás mimo hru
✸ : postaví m¥ mimo hru

my v²ichni jsme jen loutky
ur£ené k zániku
Já jsem loutka d°ev¥ná
cizí v·lí vedená
já jsem loutka d°ev¥ná
shut up
4x

✦ Maska

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Oby£ejní hrdinové (1987, 12.)

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 88 (1988, 3.)

❬✷✁✸✁✹✎❪

✷✁✹✎
✁✸✎
✸✍
✁✷✁✹✍

✷ D·m na demolici (1988, 2.)
✸ Live Brno (1988, 3.)
✹ Live Ostrava (1988, 3.)
To je ten stroj
tady ho má²
nau£ se s ním jezdit
zabíjet lidi jako ty
To je ten stroj vále£nej
nejlep²í obchod dneska
to je atomovej strach
ene t¥ to stále víc
a ty se bojí²
ºe tu z·stane
a jednou
Uº je to tak
ty sedí² v n¥m
ma²ina vále£ná
tak ukaº co s ní dovede²

❀✷ : Nikdo se neptá
jestli to chce²
od toho jiní jsou tady
: za ty musí² bojovat

❬✸✁✹✎❪

✸ ❀✹ : Nikdo se neptá

❬ ✁✷✎❪

✷ : za ty bude² bojovat

V¥£ná je maska co nosíme ºivotem
p°ibita napevno na na²í tvá°
máme ji na v¥ky jak jde den za dnem
jen paprsek laseru odhalí tvá°

jestli to chce²
nejlep²í obchod dneska
to je atomovej strach

Prokletí p°iná²í maska ta maska
nikdo ji nesundá ze strachu ztrát
kdo stydí se ukázat nahotu sv¥domí
vºdy´ ºivot je ºivot na konci je krach

ene t¥ to stále víc
a ty se bojí²
ºe tu z·stane
a jednou
2x

Maska 4x
Maska je bezcitná n¥má a mrtvá
bez ºivota o£i v ní tajemné jsou
maska je nezbytná pot°eba ºivota
pro spole£nost lidí co neví kam jdou
Jen maska
maska 3x
Opilá bezcenná líná a hloupá
s chutí bych serval jí se zbytky k·ºe
pevností du²ená zavírá do prázdna
nikdy ji nesundám tu masku co mám
tu masku co mám co mám na v¥£nost
Maska
jen maska
maska...

✷✍
✍

Uº je to tak
ty sedí² v n¥m
ma²ina vále£ná
tak ukaº co s ní dovede²

❀✷ ❀✹ : Nikdo se neptá
jestli to chce²
od toho jiní jsou tady
: za ty musí² umírat

✷ : a ty musí² bojovat
✹ : za ty musí² bojovat
✸ : To je ten stroj vále£nej
nejlep²í obchod dneska
to je atomovej strach

ene t¥ to stále víc
a ty se bojí²
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❬✸✎❪
✷✁✹✍
✁✹✍
✁✷✍
❬ ✁✷✁✹✎❪

ºe tu z·stane
a jednou
3x

✦

M¥sto ve válce

vím budu ºít na v¥ky
Nikdo nezná moje jméno
a nikdo neví kdo je on
nikdo nepozná mý jméno
jsem b·h války Morion

✦

Petr t¥pán / Petr t¥pán
D·m na demolici (1988, 11.)

Po ulicích války gang·
na dlaºb¥ ulic je jejich k°ik
v rukách svírají kameny a dýky
kaºdej za svoje jde se bít
M¥sto je ve válce
a gangy úto£í a °vou
na ²tít¥ krev a kryjí se hesly
s pok°ikem dravc· bojujou
M¥sto ve válce 4x
Uprost°ed hádek rva£ek a poty£ek
kaºdej gang zabral svou hospodu
nepou£itelní z policejních zásah·
noºem si brání svobodu
M¥sto ve válce
ulice k°i£í
v noci vylézají
gangy co vál£í
M¥sto ve válce 4x

✦

Morion (b·h války)

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Nová drákulománia (1988, 7.)
Jsem ten kdo rozdává lítost
nosí slzy seje smrt
vysmívám se lidský touze
házím r·ºe na tv·j hrob

M·j národ

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Oby£ejní hrdinové (1987, 15.)

✷ Live Stojice (1987, 8.)
M·j národ
má ve znaku lva
úctu p°ed ním
: m¥la celá Evropa

✷ : snad m¥la celá Evropa

Mutace dne²ní doby
kdo nese tíhu viny
ze v²eho z·staly
jen rakve na d¥jiny
V²e vzala minulost
: pravdu a hrdost

✷ : úctu a hrdost

✷✎
✎

tvá°e se zm¥nily
jsme opi£í národ
Chamtivost hrabo²·
ºelezné zámky
te¤ v²ude vít¥zí
jen ten kdo má víc
pehové v ulicích
v bytech a postelích
v²echno se d¥lá
pro na²í bezpe£nost
Rovný k rovnému
podle obsahu svý kapsy
dívej se zp°íma
: jak nahá je skute£nost

✷ : jak zlatá je skute£nost

Ve znamení pijavice
o£ekávám poselství
co si vytvo°ilo lidstvo
zodpov¥dné za sv·j £in

V²ichni se pachtí
za tím co je bez ceny
tisíce lidí
tak míjí sv·j cíl

Dávám poºehnání vojsk·m
potupení národ·
za m¥ padnou statisíce
uº stavím ²ibeni£ní k·l

Kdyº má² £ím zaplatit
m·ºe² roz²í°it jejich °ady
stane² se opicí
ale bude² se mít

Já nejsem omezený £asem
zvolna pozvednu sv·j kyj
pak se do£kám díkuvzdání
mrtví padaj na m·j klín

Národe národe povsta¬
2x

Mám pod sebou stovky mrtvol
a jsou to vlastní ob¥ti
získávám dál svoji sílu

✷✍
✍

Kdo zachrání ztracené
uprost°ed národa
zbyly uº jen desítky
t¥ch kte°í ví
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✷✍
✍

Nenávist 2x

e nic se nezm¥ní
a´ slovo má anarchie
zít°ek bude stejný
jen rány bolavý
: Zbyly nám po p°edcích

✷ : Zbyly nám po p°edkách

✷✍
✍

hrdinský d¥jiny
a taky kopí
a sekery od krve

Sláva na²ich král·
vzty£ená ke hv¥zdám
dnes uº to v²echno
pat°í do historie

Ona zrodila se z hanby
potupení krve zrady
vypovídá z na²ich srdcí
cesta od ní prost¥ není
Moje nenávist není slepá
ví kam jde co chce co £eká
nenávist se sv¥tem toulá
u kaºdýho z nás je vlastn¥ doma
Nenávist 4x

✦ Nep°ítel

Národe národe povsta¬
3x

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 87 (1987, 2.)

Národe 2x

✷ Oby£ejní hrdinové (1987, 2.)
✸ Live Stojice (1987, 2.)

✦ Nenávist

eká neº vyrazí
záminku nehledá
a paºí je útoku
v pohledech rozdává

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 87 (1987, 3.)

✷ Oby£ejní hrdinové (1987, 3.)
✸ Live Stojice (1987, 3.)

Ne£eká na soumrak
nebere p°evleky
zády se oto£í²
to je zlá chyba nav¥ky

Moje nenávist je p°ímá
nosí masku zabarvenou
nenávist ve mn¥ d°ímá
celej ºivot chodí se mnou

No jenºe jak te¤ dál
kdyº ºivot je jak hrdinové z barikád
2x

Já v²ak odloºit ji nechci
to bych ztratil svoji tvá°
do hrobu °íká vem si
vem si m¥ s sebou jsem jen tvá

Z o£í to vycítí²
p°edzv¥sti zániku
chvíle nebezpe£í
je b°emeno vále£ník·

Nenávist 2x

V davu ho pozoruj
k obran¥ neváhej
opilý úto£ník
milost mu nikdy nedávej

Nenávist na prsou h°eju
jako had mi srdce svírá
ona uv¥zn¥ná ve mn¥
láskou k ní jsem p°ikovaný

No jenºe jak te¤ dál
kdyº ºivot je jak hrdinové z barikád
2x

My se milujeme navºdy
je mou druºkou v zapomn¥ní
v ºivot¥ uº jinou nechci
vím ºe jiné nad ní není

ekej ho odev²ad
záke°n¥ úto£í
síla je vít¥zem
mozek ho uml£í

Nenávist 4x
Moje nenávist je k lidem
uvnit° t¥la parazitem
ona ºivená je dob°e
kaºdý den je velkým soustem

❀✷ : Moje nenávist je v¥rná
✸ : Moje nenávist je v¥£ná

vím ºe m¥ nikdy nepodvádí
moje nenávist je v¥£ná
my zem°em ona p°etrvá války

✸✍
✁✷✍

Jediná obrana
spasení v út¥ku
sotva ho porazí²
je to zví°e s lidskou tvá°í
No jenºe jak te¤ dál
kdyº ºivot je jak hrdinové z barikád
2x
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✦ Nová drákulománia

✦ Ob°ad za mrtvé

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Nová drákulománia (1988, 9.)

Nová drákulománia (1988, 6.)

Kousav¥ sají krev a v ºilách ºivot otupí

Co m¥ nau£il tenhle sv¥t?

podmínky ºivota v legendách

bezmezn¥ k smrti aº nenávid¥t

mají své cíle gesta upír· novodobých

vraºdy a h°íchy skutky a £iny

synové Drákuly v temnotách

kaºdej z nás nese v sob¥ kus viny

Pov¥ry starých £as· v legendách

ijeme v místech co nám odkázali p°edci

mazlivý dotyk strachu t¥ pohladí

soukolí d¥jin osudem dané

okultním v¥dám nechá² svojí nad¥ji

mrzuté mrmlání svázáni v kleci

v¥°í² ºe jsou tu a musí být

rituál p°edstav du²evní narkomané

a´ p°ijdou a´ p°ijdou a´ p°ijdou
Vraºdy a h°íchy skutky a £iny
Nová drákulománia 2x

kaºdej z nás nese v sob¥ kus viny
£eho?

Árie nových temnot zplozenc·
ve znaku symbol k°ídel havraních

Prolet¥t sv¥tem o £tvrtém rozm¥ru

sná²íme roli mystických zajatc·

zahájit výpravy opa£ným sm¥rem

z pokory existence a vysvobození

galeje poznání zkrocení ºivl·
minuty ticha za padlé

Nová drákulománia...
Vraºdy a h°íchy

✦ Ob¥ti války

skutky a £iny
kaºdej z nás nese v sob¥ kus
£eho?

Petr t¥pán / Petr t¥pán

✷

✦ Oby£ejní hrdinové

Oby£ejní hrdinové (1987, 9.)
Live Stojice (1987, 10.)

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Ob¥ti války armády ºalují
návraty ºivota urgují
zem¥ má kade°e z atomový pomády
armády po ní dál pochodují
Jsme ob¥tí války zít°ej²ích £as·
generace s podepsaným úmrtím

✷
✸
✹

Live Rockfest 87 (1987, 1.)
Oby£ejní hrdinové (1987, 1.)
Live Stojice (1987, 1.)
Live Brno (1988, 13.)

✷:

Radost a ²t¥stí ztrácí smysl, je to sout¥ºivý

ob¥ti války z trosek jsme povstali

sv¥t. Jsme korzáry ve svých ºivotech, jsme lou-

do vzduchu pustili jadernej plyn

peºiví rytí°i na pokraji nového v¥ku. Ná² prapor nás vede do bitvy, vále£né bubny a pí²´aly

Ob¥ti války 4x
Budoucnost poslala n¥ºnej polibek
a v ruce svírá bioplyn
mám hr·zu v o£ích
kdyº myslím na zít°ek

ozna£í vít¥zství. P°esto ºijeme v zajetí ve své
svobod¥, p°esto ºijeme v zajetí ve své svobod¥.
Na²e touha má hlavu pod gilotinou a potom
s ²átky p°es o£i nakoukneme do horoskopu
smrti.

tohle jsem nevid¥l na plátnech kin
Sdílet utrpení vále£ných let
Ob¥ti války 4x

p°ená²et rakovinu bez pomoci boºí
do zem¥ vykopat rozm¥ry na rakev

Jaderní fyzici hra£ky si d¥lají

ulet¥t do zem¥ za velikou louºí

a myslej p°i tom na prachy
na²e generace je o£ima ºalují

Lepra a chaos a rozbitý tvá°e

jsme p°í²tí války ob¥ti

rádio rock'n'roll nezpívá
fronta se blíºí a byla tu stále

Ob¥ti války 4x

vále£nej rachot já sly²el jsem jak dupou
Oby£ejní hrdinové...
Kv¥tiny hroby a smute£ní písn¥
piety hrdin·m z barikád
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❬ ✁✸✁✹②❪

rozbitý domy a strach z kalendá°e
válka nám budoucnost uvítá

Neunikne nikdo
z jeho dráp·
ran¥né pak bude
po létech dobíjet

Vále£ný roky se rychlostí blíºí
v²ude jsou kurvy a drogy a smrad
rozpadlý t¥la se na slunci mu£í
nikdo je nesundal z barikád

Oranºový agent
náro£ný je d¥dic
on vybere si ºivot
poz·stalost nechá

Oby£ejní hrdinové...

✦ Operace

On má rád
vietnamský slunce
s £ernými brýlemi
chodil na pláº

Petr t¥pán / Petr t¥pán

✦ Pochod hrdin·

Live Rockfest 88 (1988, 10.)

✷ D·m na demolici (1988, 9.)
✸ Live Brno (1988, 10.)
✹ Live Ostrava (1988, 8.)

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 88 (1988, 7.)

Narkóza omrá£í nervové systémy
p°ed sebou má² mlhavý vid¥ní
chirurg·v n·º chystá se úto£it
hrobník·v personál drºí stráº

✷ D·m na demolici (1988, 10.)
✸ Live Brno (1988, 8.)
✹ Live Ostrava (1988, 7.)

Operace 3x

Pok°ivené tvá°e války
ve znamení úsvit·
pochodové bubny hrají
pochod nových hrdin·

Stal si se pokusem v laborato°i
dokto°i pouzdra vyfotí
na konci p°edná²ky ozve se exitus
i kdyº ti navrátí v¥domí
Operace 4x

❀✸ : Vyzkou²í na tob¥ nové pokusy
✷ ❀✹ : Ov¥°í na tob¥ nové pokusy

roz°eºou tvoje vnit°nosti
krvavá hostina pro o£i doktor·
kte°í ti zdraví dokurví

Kdyº nemá² na to abys jim zaplatil
z·stane² jim dál lhostejný
omyly pat°í k v¥deckým pokus·m
nebude² v °ad¥ poslední mrtvý
Ledviny z hyeny a srdce ze psa
vym¥ní tvoje sou£ástky
jestli se probere² nikdo se neptá
uº klepe dal²í nemocný
Operace operace 4x

✦ Oranºový agent

✷✁✹✍
✁✸✍

Od ºivota nezkrocení
£erná m·ra smrtihlav
nový den a nový úsvit
noc oblékla £erný ²at
To jsou noví hrdinové
v umírajícím století
harmonie bubn· valí
uº stokrát pozm¥n¥nej grif
Ty bubny nejsou songem války
je to pochod hrdin·
my ztratili jsme víru v lidi
jdeme dál do nových dn·
To jsou noví hrdinové
v umírajícím století
harmonie bubn· valí
uº stokrát pozm¥n¥nej grif
Ty bubny nejsou songem války
je to pochod hrdin·
my ztratili jsme víru v lidi
jdeme dál do nových dn·

✦ Prokletí lidstva

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Válka (1986, 13.)
Nad dºunglí se sná²í
temný oblak smrti
oranºový agent
p°i²el zabíjet

Hororový v¥k (1987, 3.)
Peníze a co je víc?
pro prachy ºít
ha to rad²i nic
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peníze nám vládnou
kdo zná jejich moc
prosím vás v²ichni svatý
p°i¤te na pomoc

Sv¥domí je £istý vidím stín
lovci se vrací
hledám uº jen brloh poslední
svobodný

Prachy jsou ti v²echno
láska kaºdý cit
jen se v nich p°ehrabovat
ten boºí pocit
pro prachy t¥ zradí
i p°ítel snad
a tak se jich pomalu
za£ínám bát

Proti tob¥ zástup
a v²ichni jdou jak jeden
proti tob¥ zástup
a ty neví² kudy kam

Prachy jsou netvor
má² se jich bát
a ne jim kaºdou
£áste£ku du²e dát
otroctví pen¥z
zahubí nás
poslední kousek lidství
práv¥ v tob¥ zhas
Prachy t¥ zni£í
bra¬ se jim bra¬
nebo jim zaplatí²
svou krvavou da¬
nesmysl m¥ny
pochybnost banky
nevidí² a °ítí² se
do zkázy jak ruský tanky
A peníze a co má být?
te¤ jsou mi pouty
nem¥ls je chtít
pro n¥ jsi zradil
lásku a svobodu
tak pro m¥ za m¥
sko£ t°eba pod vlak
pod vlak
Peníze

✦ Prolog
Petr t¥pán / -

Proti tob¥ zástup
a v²ichni jdou jak jeden
proti tob¥ zástup
a pak za£al n¥kdo °vát
Jak zví°e co se ²krábe z pastí zku²ených
s v¥domím ºe zkáza uvnit° £eká
stále vidím bílé sv¥tlo
ta nad¥je v dálce uº odchází
jsem jako zví°e u²tvaný vysílený
Sv¥domí je £istý vidím stín
lovci se vrací
hledám uº jen brloh poslední
svobodný
Proti tob¥ zástup
a v²ichni jdou jak jeden
proti tob¥ zástup
a ty neví² kudy kam
Proti tob¥ zástup
a v²ichni jdou jak jeden
proti tob¥ zástup
a pak za£al n¥kdo °vát
2x
Proti tob¥ zástup
a v²ichni jdou jak jeden
proti tob¥ zástup
a ty neví² kudy kam
Proti tob¥ zástup
a v²ichni jdou jak jeden
proti tob¥ zástup
a pak za£al n¥kdo °vát

✦ Provokace

Nová drákulománia (1988, 1.)
(instrumentální)

✦ Proti tob¥ zástup
Petr t¥pán / Petr t¥pán
D·m na demolici (1988, 6.)
Ospalý se táhnu tmou ºivota
konej²ivý pocit zví°at u²tvaných
tma mi úzkost schová
ten pocit smutku ukrývá
neº na dal²í út¥k zví°e vyrazí

Petr t¥pán / Petr t¥pán

✷
✸
✹
✺
✻

Live Rockfest 87 (1987, 11.)
Oby£ejní hrdinové (1987, 17.)
Live Stojice (1987, 13.)
Live Rockfest 88 (1988, 2.)
Live Brno (1988, 2.)
Live Ostrava (1988, 2.)

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : A je to stejný kaºdý den
✻ : Je to stejný kaºdý den

ºe jsem z lidí znechucen
na hlav¥ mám bodliny
to je taky jediný
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✻✍
✁✷✁✸✁✹✁✺✍

vysedávat po hospodách
dokáºe i v·l

Dokola se to£í sv¥t
není £emu závid¥t
vzpoura která úto£í
a lidi to vyto£í je

V dne²ní dob¥ hrdinové
ti co na²li svojí cestu

✷ ❀✸ : deset rok· nep°iná²í

Provokace 3x

: ... dík·vzdání
dík·vzdání zástup·

Na triku mám Pistole
tancujeme ²ílen¥
sichrhajcka v uchu je
kdyº muzika pulsuje

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Celej voblek na£erno
mn¥ je to v²echno jedno
: ...
vzpoura která úto£í
a lidi to vyto£í je
Provokace...

✦ Punk a pogo
Petr t¥pán / Petr t¥pán

✷
✸
✹
✺
✻

Live Rockfest 87 (1987, 7.)
Oby£ejní hrdinové (1987, 14.)
Live Stojice (1987, 7.)
Live Rockfest 88 (1988, 11.)
Live Brno (1988, 12.)
Live Ostrava (1988, 11.)

Sklepy jsou plný garáºe taky
a v nich kapely punkrock d°ou
a kolem nich jsou £erokézy
a v²ichni pogo tancujou

②
✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎

A punkrocková generace
kaºdej jinam táhne provaz
chce to jenom sjednocení
punkrockovejch rebel·
Punkrocková generace hej hej...
Nám nikdo v ni£em nepom·ºe
musíme najít svojí cestu
❀✸ : deset rok· nep°iná²í
: dík·vzdání zástup·

✷ : trvá to uº deset rok·
✷ ❀✸ : od chvíle kdy Pistole

Máme v sob¥ vobraz sv¥ta
to je na²e jediná ²ance
jak dosáhne sjednocení
punkrocková generace
: A punkrocková generace
kaºdej jinam táhne provaz
chce to jenom sjednocení
punkrockovejch rebel·
Punkrocková generace hej hej...

✦ Punkrockoví vále£níci

Jediná radost pogo a bigbít
v tomhle svinstvu kolem nás
koºený bundy vlasy a hrdost
kultura garáºí oºívá

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 18.)

Punk a pogo to je v nás
kultura co nemá °ád
jeºek £íro na hlav¥
koºený bundy...

Zelený má vlasy
ná² punkovej sv¥t
a °et¥z kolem ruky
plá²t co nosil d¥d

3x

A popelnice kultura
psí °et¥z na krku
vopásanej °et¥zama
p°íslu²ností k punku

✦ Punkrocková generace
Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 88 (1988, 8.)

✷ D·m na demolici (1988, 12.)
✸ Live Ostrava (1988, 9.)
My nejsme ti co vyk°ikujou
anarchie anarchie
punk to p°ece není ºádnej
náboºenskej kult
Co vám dává total chaos
po ulicích demolice

✎
✷✁✸✎

A vodepsaná budoucnost
blbec na ní v¥°í
mám rozbitou výpl¬
u mejch £erných dve°í
Vítej mezi námi
ty kdos pochopil
ºe to jde v²echno z kopce
v£as jsi k nám p°estoupil
Punkrockoví vále£níci...
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✷②
✷✎✸②
✎✸②
②
❬ ✎❪

❬✷✁✸✎❪

✦ Rituál smrti

tak co je sebevraºda
to kouzlo které dýchá?

Oby£ejní hrdinové (1987, 5.)

Majetek co z·stal
bude rozebraný
nikdo z poz·stalých
nebude pot¥²ený

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Vlada°i ur£ují k°iºácké výpravy
kdyº m¥sta v dálce nic netu²í
císa°·v vále£ník záke°ný nep°ítel
useklou hlavu nabodne na kopí
Plechoví jezdci a vozová hradba
prapor se zvedá k útoku
brn¥ní vojska se leskne ve sv¥tle
m¥síc tu ohlídá smrti rituál
Smrti rituál...
Vít¥zné hymny t¥m co se navrací
na vozech vezou ran¥né
goti£tí rytí°i vojska a armády
ve jménu císa°e splnili slib
Zajali m¥sta a zajali otroky
zem¥ je válkou ztýraná
dobývá £est st°edov¥ký vále£ník
v krvavý bitv¥ se slaví smrti rituál
Smrti rituál...
Zdobené totemy prav¥kých kultur
fanfáry vojsku co dom· se navrací
za sebou nechali spálené vesnice
rituál smrti se po v¥kách nem¥ní

To pro co já ºiju
boºská sebevraºda
má podobu krásky
která líbá m¥ a laská
Magicky p°itahuje
prosí ²kemrá ºádá
ona prý je zázrak
a nad ní není ºádná
Já v²ak uv¥°it jí nechci
jsem p°ece k ºivotu stvo°en
tak kdo jí odeºene
tu my²lenku s provazem?
Je t¥ºké se jí bránit
a chyt°e vyuºívá
to co nám ºivot schystal
a co karta °íká
Sebevraºda £eká
na tvou slabou chvíli
pak si pozd¥ uv¥domí²
ºe ses asi zmýlil

✦ Sexuální galeje

Spálili m¥sta a zajali otroky
zem¥ je válkou ztýraná
dobývá £est st°edov¥ký vále£ník
v krvavý bitv¥ se slaví smrti rituál
Smrti rituál...

✦ Sebevraºda

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Oby£ejní hrdinové (1987, 7.)

Mé t¥lo nosí ºivot
hýbe se a dýchá
a £ím je pro m¥ bytí
co nám ºivot schystá?
Jediná je boºská
ta brána ke svobod¥
snad uº stokrát jsem ji v duchu proºil
skute£ná £eká na m¥
Kde je pomoc p°átel
nebo té co líbá?
v¥°í² v zapomn¥ní
ºivot dál utíká

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 9.)
A ty jsi d¥vka veliká
a mn¥ se to netýká
a sexuální galeje
rad²i a´ mi uhnije
ílený galeje
sexuální galeje
²ílený galeje
rad²i a´ mi uhnije
Ty jsi d¥vka hrozná
a to se hnedka pozná
sexuální galeje
rad²i a´ mi uhnije
ílený galeje
ty sexuální galeje
²ílený galeje
A ty jsi d¥vka veliká
a mn¥ se to netýká
a sexuální galeje
rad²i a´ mi uhnije

To není ve va²í moci
smrt si nás vybírá
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✦ Skinheadská noc

✦ Skinheadský punk

Petr t¥pán / Petr t¥pán

✷
✸
✹
✺
✻

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Live Rockfest 87 (1987, 8.)
Oby£ejní hrdinové (1987, 16.)
Live Stojice (1987, 11.)
Live Rockfest 88 (1988, 9.)
Live Brno (1988, 11.)
Live Ostrava (1988, 10.)

✷

Válka (1986, 14.)
Live Rockfest 87 (1987, 13.)

: Skinheadskej punk
dohola oi oi

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

V²ude holý hlavy
je jich snad na tisíc
a v sále duní oi rock
v²ichni se radujou

Chodník se ot°ásá
dun¥ním podráºek
za£íná no£ní
°et¥zový p·st
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : No£ní bar skinspresso
✻ : ...
❀✸ ❀✺ ❀✻ : vyzvání prázdnotou
✷ : promlouvá prázdnotou

✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✎
✷✁✹✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✁✷✁✸✁✺✁✻✍

✹ : vy°vává prázdnotou
v²ichni jsou v ulicích
a neutich ruch

V²ude holý hlavy
je jich snad na tisíc
a v sále duní oi rock
: davy skandujou
✷ : a hlavy skandujou
: 2x
Dohola oi oi...
✷ : Dohola oi oi 4x

Skinheadská noc oi oi oi 3x
skinheadská noc
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ :

Skinheadská noc
kde za dluhy se platí
cizák·m není tu bezpe£no

❬✻②❪

Skinheadský údery
na Turka platí
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : zítra je p°ivítá skinspresso
: cizák·m platí skinspresso

❬✻②❪
✎
✷✁✸✁✹✁✺✎

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Skinheadská noc oi oi oi 3x
skinheadská noc

❬✻✘❪

Skinheadskýmu punku
svojí du²i dám
: jako mladej Naci
✷ : jako maniak
: dohola ost°íhám
✷ : dohola se ost°íhám

✷✎
✎
✷✍
✍

Dohola oi oi...
: 2x

Decibel do noci
neutich nikdy
zejtra to za£ne
zas od za£átku

Petr t¥pán / Petr t¥pán

✦ Smrt je vít¥z

Oby£ejní hrdinové (1987, 8.)
Divize £ekají
znamení k útoku
válka co za£íná
p°iprav se k út¥ku

Skinheadská noc oi oi oi 3x
skinheadská noc
2x
2x

Skinheadská noc oi oi oi 3x
skinheadská noc

✷✍
✍

A skini hrajou oi rock
není to vina má
ºe místo reektoru
svítí lysina

Nazi uº vy°vává
²ílený hity
ta jejich válka
je v po£átku

✻:

✷✍
✍
✷②

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✘❪

Tisíce bezbranných
padá a zaniká
kdo bude vít¥zem
kdyº válka za£íná
To smrt je vít¥z 3x
Spory se vy°e²í
po zlém £i po dobrém
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❬✷②❪

✺ : Zkurvená doba
❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : pra²ivej vzduch

velké politiky
£ekají ovace

co asi znamená
²ílenej puch

Kdyº nikdo netu²í
dun¥ní výst°el·
kdo bude vít¥zem
kdo p·jde nahoru

✷ : Brutální soulad
politickejch stran
v ulicích teror
²ílenej kravál

To smrt je vít¥z...

✦ Sochy

To£ím se dokola
v²ude ºlutá kola
a co to je
co to je 2x
co se to d¥je?

Nová drákulománia (1988, 8.)
Z jejich tvá°í mizí úd¥l kamenných
ve vzteku hysterie v¥k· minulých
ty sochy jsou jak pomník starých velikán·
zapsáni do knih a na²eho v¥domí

: Odev°eli jsme svoje srdce

✷ : Vypíchli jsme si svoje srdce
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Vypíchli jsme svoje srdce

Sochy se bou°í výraz starých mudrc·
neprosí o nic strnulí
pohyb ºivota se v £ase náhle zastavil
sochy m¥ d¥sí pohledem p°ítomných

✺ : ílená doba
pra²ivej vzduch
co asi znamená
²ílenej puch

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 8.)
Live Rockfest 87 (1987, 12.)
Live Stojice (1987, 12.)
Live Rockfest 88 (1988, 13.)
Live Brno (1988, 9.)
Live Ostrava (1988, 13.)

✹ ❀✻ : co to je 3x
❀✷ ❀✸ ❀✺ : 2x
✹ ❀✻ : co se to d¥je?

❀✷ ❀✸ ❀✺ : ijeme v prázdnu
bo°íme se do bahna
co to je 3x
co se to d¥je?

✁✷✍

❬✷✁✸✁✹✁✻✘❪ ❬✸✁✹✁✺✁✻✎❪

: Brutální soulad
politickejch stran
v ulicích teror
²ílenej kravál

✦ Sv¥t se posral

✹ ❀✻ : ijeme v prázdnu

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✍

a £ekali s d·v¥rou
a n¥kdo nám n¥kdo nám
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍
: n¥kdo nám n¥kdo do nich nachcal
✷ : n¥kdo nám n¥kdo do nich
✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✁✷✍
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : n¥kdo nám n¥kdo do n¥j nasral

Ve sv¥tle M¥síce napl¬ují skute£nost
ºe smutek bývá pánem kamenných
byly tu jsou tu z kamen· zhmotn¥ní
t¥lesné schránky v¥k zm¥nil v prach

bo°íme se do bahna
❀✷ ❀✸ ❀✺ : Co to je 3x
co se to d¥je?

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪ ❬ ✁✸✁✹✁✻✘❪

To sv¥t se posral 4x

Petr t¥pán / Petr t¥pán

✷
✸
✹
✺
✻

✁✹✁✻✎✸✍

❬ ✁✸✁✹✁✻✎❪ ❬ ✁✹✁✻✘❪ ❬✷②❪

✹ ❀✻ : Brutální soulad
✸ : ílená doba
✸ ❀✹ ❀✻ : politickejch stran

❬ ✁✷✘❪ ❬ ✁✺✎❪ ✸✎
✹✁✻✎

v ulicích teror
²ílenej kravál

✁✷✁✸✁✺②
✁✷✁✸✁✺✎
✹✁✻✎✹✁✻✘
✹✁✻✍
✁✷✁✸✁✺✍
✹✁✻✎
✁✷✁✸✁✺✎ ✁✷✁✸✁✺✘
❬✹✁✻②❪

: To sv¥t se posral 2x

✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : To sv¥t se posral 4x
: to sv¥t se asi posral
to sv¥t se posral

✸ ❀✹ ❀✻ : Brutální soulad
politickejch stran
v ulicích teror
²ílenej kravál

❀✷ ❀✸ : ílená doba
✹ ❀✻ : stísn¥ná doba
✺ : P°í²erná doba

Vypíchli jsme si svoje o£i
a £ekali s d·v¥rou
a n¥kdo nám n¥kdo nám
n¥kdo nám n¥kdo do nich nachcal

pra²ivej vzduch
co asi znamená
²ílenej puch

❀✹ ❀✻ : Stísn¥ná doba
✸ : ílená doba

: brutální soulad
✺ : v ulicích smrad
: politickejch stran

✺ : brutální teror

❬✷✎❪ ✸✁✺✎
✁✹✁✻✎✺✍
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❬✷②❪ ✸✁✹✁✺✁✻✍
✍
✸✁✹✁✺✁✻②
✸✁✹✁✺✁✻②
✘✷✁✺②
✘✷✁✺②
✁✺✘✷②
✁✺✘✷②
✹✁✺✁✻✍
✁✷✁✸✁✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍

✎✷✁✸✁✹✁✻②
✷②✸✁✹✁✻✘✺✎
✎✷②✸✁✹✁✻✘
✷②✸✁✹✁✻✘✺✎

✺:

✎✷✁✸✁✹✁✻②
✷②✸✁✹✁✻✘✺✎
✎✷②✸✁✹✁✻✘
✷②✸✁✹✁✻✘✺✎

zkurvenej teror
: v ulicích teror
✺ : ²ílenej kravál
: ²ílenej kravál
✷:

❬ ✁✹✁✻✎❪ ❬✸✁✺②❪

To sv¥t...

❬✷✎❪ ❬✸②❪ ❬✺✘❪ ✹✁✻✍
✍
✹✁✻②
✹✁✻②

: To sv¥t se posral 2x
To sv¥t se posral 4x
: to sv¥t se asi posral
to sv¥t se posral
✹ ❀✻ :

❬✷✁✻✎❪ ❬✸②❪ ❬✺✁✻✘❪

❀✹ : Brutální soulad
politickejch stran
v ulicích teror
²ílenej kravál
: stísn¥ná doba
pra²ivej vzduch
✹ : ... pra²ivej vzduch
❀✹ : co asi znamená
²ílenej puch

❬ ✁✸✁✹✘❪ ❬ ✁✹✁✻✎❪ ❬✺②❪

✻:

❬ ✁✷✁✹✎❪ ❬ ✁✹✁✺✘❪ ❬✸②❪

✦ Tanky

Petr t¥pán / Petr t¥pán

To sv¥t se posral
se posral 4x

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍

✦ Sylis

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 7.)
Live Stojice (1987, 14.)

Moderní doba moderní nemoci
sy  lis

Tanky v ulicích m¥sta
v noci vidí² jejich siluety
cítí² ºe nejsou z t¥sta
dívá² se na n¥
z okna krytu u svý tety
2x
Co nám asi p°ivezly?
snad ne novej po°ádek
naftou nám tu nasmrádly
a chlastají jak dobytek
A kdo nám je sem poslal
a na £í rozkaz st°ílí
a kdo je obsluhuje
a kdo z nás dvou se mýlí?
Tanky
Dun¥ní teºkých kol
po asfaltu ulice
a koho obhajujou
a kdo jim platí více?

V ulicích teror
²ílenej kravál
2x
To sv¥t se posral

Válka (1986, 19.)
Live Rockfest 88 (1988, 1.)
Live Brno (1988, 1.)

Tanky

ílená doba
pra²ivej vzduch
co asi znamená
²ílenej puch

✷

Nadrºenost veliká
ta mi b°icho rozkuchá
sylis je svinská v¥c
a p°esto bych ²el s tebou hned

✷
✸

Brutální soulad
politickejch stran
v ulicích teror
²ílenej kravál
stísn¥ná doba
pra²ivej vzduch
... ²ílenej puch

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ :
✺ : To sv¥t

A ta ká£a ze mlejna
zem je velká ratejna
dostal jsem jí na sen¥
kdyº £um¥la tak pitom¥

✹②
✹✍
✍

✷:

Brutální soulad
politickejch stran
v ulicích teror
²ílenej kravál
... pra²ivej vzduch
co asi znamená
²ílenej puch

Mám já svinskej sylis
t¥ºce platím za sv·j h°ích
a byl jsem s holkou ze statku
a jezdil jsem jí po zadku

Tanky
❬ ✁✹✁✻✘❪ ❬✷✁✸②❪

Tanky tanky m¥sto na kolenou
✷ ❀✸ : tanky tanky mám hlavu d¥ravou
: tanky tanky mám hlavu zmatenou
tanky tanky t¥ºkých kol dun¥ní
tanky tanky za£alo vál£ení
✷ ❀✸ : 2x
Tanky tanky m¥sto na kolenou
tanky tanky mám hlavu d¥ravou
tanky tanky t¥ºkých kol dun¥ní
✷ ❀✸ : hej tanky hej tanky...
: tanky tanky za£alo vál£ení
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✎
✷✁✸✎
②

✎
✷✁✸✎

Tanky tanky m¥sto na kolenou
tanky tanky mám hlavu d¥ravou
tanky tanky t¥ºkých kol dun¥ní
hej tanky hej tanky...

✦ Tu²ení

❬✷✁✸②❪

a p°ipadá mi ºe sem p°i²el
vyvolený vít¥z punk
Tyg°í ºert...
2x

Petr t¥pán / Petr t¥pán

✦ Vále£ný území

Nová drákulománia (1988, 2.)

Petr t¥pán / Petr t¥pán

D¥jiny jdou aº za mrtvý v¥k
do dob starých ²lechtic·
gotický v¥k román hororu
mrtvých lásek a padlých sn·
Vítej z·sta¬
uº hrajeme ti ob°ad za mrtvé
a vlci zpívají hymnu drákul·
Na mu£idlech víra povolí
vstanul nový mu£edník
tajemství h°íchu dál ukrývá
pohled sochy kamenný

Live Stojice (1987, 5.)

✷ D·m na demolici (1988, 5.)
Jsme uv¥zn¥ný
uprost°ed vále£nýho území
kde vypadá to jak Pinochet·v °ád
A kaºdou chvíli tady
: m·ºe² p°ijít vo kejhák

✷ : m·ºe² p°ijít vo ºivot

: kdo vymyslel si
ten vyjíme£nej stav

✷ : kterej tu ztrácí smysl

Vítej z·sta¬
to viola strachu se rozezní
a Morion hraje na pí²´alu války

Vále£ný vále£ný území

D¥jiny jdou aº za mrtvý sv¥t
do dob starých ²lechtic·
gotický v¥k román hororu
mrtvých lásek a padlých sn·

Kdyº padne soumrak
je zákaz vycházení
na ulicích hlídky
nesmí t¥ nachytat

Z·sta¬ vítej
uº hrajeme ti ob°ad za mrtvé
a vlci zpívají hymnu drákul·

e sis byl ukrást n¥co
abys nepo²el hlady
kdo postaral se
o vyjíme£nej stav?

✦ Tyg°í ºert
Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 15.)
Na sv¥t¥ je f·ra v¥cí
n¥které já cht¥l bych mít
atomový vodíkový
a t¥hlech uº mám plnej byt

jen smrt ho nabývá

Vále£ný vále£ný území 2x
Plechovej amplión
p°eºil ²ílený oh¬ostroj
hromady mrtvol
letadla v dálce mizejí
: Nad ... je m¥sto

✷ : Nad m¥stem stojí
: atomová obluda

✷ : v °et¥zech atomová obluda

A touha moje sb¥ratelská
nedostane poklidu
do tý doby co nezískám
sv¥tovou jen cht¥l bych tu

smute£ní dopisy
psaný z vále£nýho území

Tyg°í ºert...

Fronta se dneska
prej p°esunula za °eku
kolony tank·
poko°ily veletok

Co se to tu kolem d¥je
a pro£ se lidi nehejbaj
vypadají p°irozen¥
a £as kolem nich b¥ºí dál
A kdo má v tomhle dlouhý prsty
a politika n¥£í stát

✷✍
✍
✷②
✷✎
✎
②

Vále£ný vále£ný území 2x

Na zemi v krvi leºí
k°ídla padlejch hrdin·
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✷✎
✎
✷✍
✍

✦ Vlci

na obou stranách nep°ítel
uº není utéct kam

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Vále£ný vále£ný území 3x

✦ Válka

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 16.)

Válka...
Vím ºe je to zbyte£ný
n¥co povídat
tupý hlavy nete£ný
nepochopí nás
My jsme nová kultura
nová krutá fronta
já ale nechci zabíjet
mám jen v hlav¥ chaos
Válka
válka je v nás...
Kdo ji do m¥ dostal
moºná televize
sd¥lovací prost°edky
vo kulturu nouze
Válka v²echno vy°e²í
válka proti vám
já lidi nenávidím
a civilizaci proklínám
Válka
válka je v nás...
Dost uº bylo krve
na starejch t¥ºkejch frontách
politika státu
kulturu votvírá
Topíte se v pen¥zích
nevíte co s mocí
vy opuchlý m¥²táci
panká£ na vás mo£í
Je válka
válka je v nás
válka
my jdem proti vám

Nová drákulománia (1988, 5.)
V úpl¬ku M¥síce
sly²í² jejich ²t¥kot
vlci se nocí °ítí
sme£ka cítí ko°ist
V¥dí ºe jde o ºivot
o zachování rodu
nocí tlupu vede
starý vlk
Ko°ist je pro n¥
znamení ºivota
cítí ºe p°eºijí
jen kdyº jí uºenou
Legendy jim p°isuzují
v povaze chamtivost
a vzteklý ²t¥kot ²elem
krvela£ných
Bílí a £istí vlci jsou
bílí a £istí vlci
S rozvahou a chytrostí
pozorují krajinu
nasycení mlá¤at
je první chtí£
Hrdí jsou a py²ní
na mlád¥ co se rodí
rad¥ji zem°ou sami
neºli on
Bílí a £istí vlci jsou 3x
bílí a £istí vlci
Vlci jsou vlci
a nedají se zkrotit
dotyk lidské ruky
nesnesou
Vlci jsou vlci
zvlá²tní a divný tvor
já vím ºe mají v sob¥ krev
drákul· ²lechetnou
Bílí a £istí vlci jsou 7x
bílí a £istí vlci

✦ Vzpoura

Válka
my chceme jinej po°ádek
válka
my chceme sami sebe

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Válka...

Oby£ejní hrdinové (1987, 13.)
Hrdinská je armáda
z popelnice vypadlá
na smeti²ti leºí sv¥t
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zní pochod k boji
uº není cesty zp¥t
Vzpoura 2x
Mrtvolnej je zápach sv¥ta
zaºiva hnijem spoutaní
kdo mi podá ruku v £ase
aº to v²echno vyletí

P°ijdou dal²í co má být
ti nebudou poslední
co se v budoucnosti skrývá
nikdo z nás nevy°e²í
Je to závod s £asem hodin
kterej hraje² jenom ty a ºivot sám
3x

✦ Zelený stra²idlo

Vzpoura 2x
Katastrofy dobytých m¥st
plá£ a chechot ran¥ných
vraky tank· v p°íkopech cest
ho°ící m¥sta atomový h°ib
Vzpoura 2x
Z beznad¥je jsme povstali
kdo nám vzpouru potla£í
obu²kem a paragrafy
v²echno stranou vy°e²í
Vzpoura...

✦ Závod s £asem

Petr t¥pán / Petr t¥pán
D·m na demolici (1988, 7.)

Lidi jsou stejný jako d°ív
dál se toulá² ulicí
nuda velkom¥sta nese
prázdnotu dn· v£erej²ích
P°ijdou dal²í co má být
ti nebudou poslední
co se v budoucnosti skrývá
nikdo z nás nevy°e²í
Je to závod s £asem hodin
kterej hraje² jenom ty a ºivot sám

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Válka (1986, 4.)
ekni mi holka co to k°ep£í
stra²áci stojí na rozcestí
zelenej nos a hubu velkou
°ekl bych tém¥° kazatelskou
Zelenej stra²ák hlava prázdná
chci se ho zbavit moc jsem ºádal
chci se ho zbavit co mám d¥lat
vyrvat si plíce du²i z t¥la
Zelený stra²idlo 4x
Mám z n¥ho hr·zu hrozn¥ velkou
nechává ve mn¥ du²i tenkou
mrtvici bych z n¥j málem dostal
zeleným bych se pak jist¥ stal
A zelenej stra²ák na rozcestí
ruce se mi zatínaj v p¥sti
stra²í m¥ stále ve dne v noci
°ekl bych ºe jsem bez pomoci
Zelený stra²idlo 4x
V²echno co mám
nechávám dál v sob¥ umírat
4x
Zelený stra²idlo...
zelenej lampasák...

✦ Zlo

Na nic víc uº nedoufej
bude² dál odepsanej
v²e co d¥lá² ztrácí smysl
ºivot uº je takovej
P°ijdou dal²í co má být
ti nebudou poslední
co se v budoucnosti skrývá
nikdo z nás nevy°e²í
Je to závod s £asem hodin
kterej hraje² jenom ty a ºivot sám
2x
V£era p°ítel dneska zrádce
tys mu slep¥ uv¥°il
je to vychladnutá bou°e
punkových revolucí

Petr t¥pán / Petr t¥pán
Live Rockfest 87 (1987, 6.)

✷ Oby£ejní hrdinové (1987, 10.)
✸ Live Stojice (1987, 6.)
Zlo chodí po lidech
²lape jim na hlavy
odkud sem p°itáhlo
je z lidský povahy
Zlo má svý spojence
bolest a nenávist
✷ ❀✸ : sílu má totální
: lidé ho £ekají
nedá se zastavit
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✎
✷✁✸✎

je mi z nich zle

Zlo nikdy nepozná²
z tvá°í ho nevy£te²

✷ ❀✸ :

dob°e se schovává

: zlo lidi poznává
zná lidi nazpam¥´

✷ ❀✸ :

zná lidi nazpam¥t

: Lidé ho £ekají

✷:

Lidé ho pot°ebují

: je ze dna stále siln¥j²í

✷ ❀✸ :
✸:

je stále siln¥j²í

lidé ho pot°ebují

nikdo ho nezni£í
je na²ím prokletím
Zlo to je symbol
sv¥ta kolem nás
4x
Zlo pat°í k £lov¥ku
je jeho symbolem

✎
✷✁✸✎
✷✁✸✍
✍
✷✍✸✘
✍✸✘
✷✁✸✍
✍
✁✷✘

O budoucnosti nep°emý²lím
cigára vychutnávám
závody s £asem
kaºdý den proºívám
Schody do sklepa
bez sv¥tel jsou
m·j byt tam dole
nep°ipou²tí den
Doma pár p°átel
na m¥ £eká
mé bílé my²ky
druºky nejv¥rn¥j²í
A tak zba²tím jednu k ve£e°i
p°i punkový souloºi s dívkou
co si vysnil m·j
ironovej sen
2x

nemá slitování

Ironovej sen

je na²ím diktátorem

ºiju jako ²tvanec
ironovej sen

Zlo rány rozdává
vít¥zí nad láskou

A tak zba²tím jednu k ve£e°i

nikdy nep°emý²lí

p°i punkový souloºi s dívkou

nad zbyte£nou otázkou

co si vysnil m·j
ironovej 3x

Zlo to je symbol

sen

sv¥ta kolem nás
4x

I.P.B.

✦ iju jako ²tvanec
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Petr t¥pán / Petr t¥pán

A tak uº ho sejmi

Válka (1986, 10.)

Anarchie

(I.P.B. / I.P.B.)

♠

(I.P.B. / I.P.B.)
iju jako ²tvanec
dny nepo£ítám

Boj

p°itom nudou umírám

♠

(I.P.B. / I.P.B.)

nemám £as na nic

Budvárek
(I.P.B. / I.P.B.)

erné záv¥sy
na oknech du²e

California

v¥£n¥ bitýho psa

ernej mor
(I.P.B. / I.P.B.)

iju jako ²tvanec
jsem k smrti unaven

Go go go Hooligens
(I.P.B. / I.P.B.)

kaºdým dnem
krok za krokem

God save the Queen

Great rock'n'roll swindle
(I.P.B. / -)

co zítra co zítra
co zítra bojím se

Hospoda
(I.P.B. / I.P.B.)

Kámo²e uº nemám
nebre£ím o n¥j

♠

(I.P.B. / -)

Co zítra co zítra
co zítra bojím se ptát 3x

♠

(I.P.B. / -)

ºivot samý proh°e²ek

Invaze

lidi rád nemám

(I.P.B. / I.P.B.)
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♠

musí² taky n¥co d¥lat
aby to za to stálo

Jednota
(I.P.B. / I.P.B.)

Nebude² se na to koukat
na ty stíny z lidí
°ekni jim to do vo£í
a´ to kaºdej vidí

Kobylky
(I.P.B. / I.P.B.)
Kovárna
(I.P.B. / I.P.B.)
Nanynka
(I.P.B. / I.P.B.)
Next generation
(I.P.B. / -)

♠

Parazit
(I.P.B. / I.P.B.)
Policejní au´áky
(I.P.B. / I.P.B.)

♠

Potahy
(I.P.B. / I.P.B.)

♠

Sex and violence
(I.P.B. / -)

♠

Slip out
(I.P.B. / -)

♠

Svoboda
(I.P.B. / I.P.B.)
Svoboda
(I.P.B. / I.P.B.)
To sv¥t se posral
(Petr t¥pán / Petr t¥pán)

Odstartujem tuhle válku
do boje se pustíme
ty co nám svobodu kradou
v²echny jednou zni£íme
2x
Táhn¥te do hajzlu
copak to nevidíte
ºe se tím strachem
do záhuby °ítíte
Nebojte se policajt·
jsou to jen stra²áci
vylezte ven z úkrytu
vºdy´ sv¥t se obrací
Odstartujem tuhle válku
do boje se pustíme
ty co nám svobodu kradou
v²echny jednou zni£íme
2x

2 ♠

✦

♠

Viva skinheads
(I.P.B. / I.P.B.)

✦

California

I.P.B. / Live Mladá Boleslav (1990, 13.)

... (svahil²tina)
Anarchie

I.P.B. / I.P.B.

✦

Live Mladá Boleslav (1990, 4.)

I.P.B. / -

Nejlep²í na sv¥t¥ je anarchie
protoºe se na ní pasou £erný svin¥
anarchie totiº nemá chybu
musí² do ní dát velkou sílu

Live Mladá Boleslav (1990, 10.)
... (svahil²tina)

✦

Anarchie v²ude kolem nás
nesmí² se divit
ºe je i v nás

Great rock'n'roll swindle

I.P.B. / Live Mladá Boleslav (1990, 9.)

Proto proto anarchie...

... (svahil²tina)

2x

✦

God save the Queen

✦

Boj

I.P.B. / I.P.B.

Live Mladá Boleslav (1990, 15.)

Live Mladá Boleslav (1990, 1.)
To ºe si sem p°i²el
to je trochu málo

Next generation

I.P.B. / -

... (svahil²tina)
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✦ Policejní au´áky

✦ Svoboda
I.P.B. / I.P.B.

I.P.B. / I.P.B.
Live Mladá Boleslav (1990, 8.)
Policejní au´áky
obu²ky a psi
pouta a násilí
taky slznej plyn
Nemaj nás rádi
my nevíme pro£
co jsme jim ud¥lali
máme toho dost
Policejní au´áky
obu²ky a psi
pouta a násilí
taky slznej plyn
Obu²ku z pytle ven
panká£e si vem hej
3x

✦ Potahy

Live Mladá Boleslav (1990, 6.)

✷ Svoboda (1991, 5.)

Odpoutat sv·j rozum
bídný odhodit ho smí²
chaos na hlav¥ i v hlav¥
rozdvojí tv·j stín
Bitvu rozpoutal tv·j neklid
út¥k odmítá
srdce v tichu my²lenek
se z tebe prodírá
Bludi²t¥ sn· revolu£ních
zkou²í² vnímat strach
anonymní tvá°e
plivou v¥ty chytrejch hlav
Ocelová ze¤ se hnula
padá tíhou svou
to svoboda se probudila
hledá cestu svou

✦ To sv¥t se posral

I.P.B. / I.P.B.

Petr t¥pán / Petr t¥pán

Live Mladá Boleslav (1990, 3.)
Jel jsem jednou do Prahy
koupit ºlutý potahy
jezdil jsem tam tramvají
ºluté tu v²ak nemají
...
ºluté jsou jen pro známé
a vás pane neznáme hej

✦ Sex and violence
I.P.B. / -

Live Mladá Boleslav (1990, 12.)
... (svahil²tina)

✦ Slip out
I.P.B. / -

Live Mladá Boleslav (1990, 14.)
To£ím se dokola
v²ude ºlutá kola
co to je 3x
co se to d¥je?
Vypíchli jsme si svoje o£i
a £ekali s d·v¥rou
n¥kdo nám 3x
n¥kdo do nich nachcal
Brutální soulad
politickejch stran
v ulicích teror
²ílenej kravál
To sv¥t se posral
to sv¥t se asi posral
2x
2x

Kóta 22

Live Mladá Boleslav (1990, 11.)
... (svahil²tina)

21 písní
?
?
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(Kóta 22 / Kóta 22)
(Kóta 22 / -)

♠

?

(Kóta 22 / Kóta 22)

A je to
(Kóta 22 / Kóta 22)

♠

ím som bol
(Kóta 22 / Kóta 22)

♠

Exhaláty
(Kóta 22 / Kóta 22)

2 ♠

Intro
(Kóta 22 / -)

✦?

♠

Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 7.)

♠

V²etko vo mne ma volá k nej
v²etko zaleje £as ??
v²etko vidím len jej tvár
pohládzam jej jej zelený vlas
2x

✦ A je to

Invázia
(Kóta 22 / Kóta 22)
Jano
(Kóta 22 / Kóta 22)

Kóta 22 / Kóta 22

♠

Kaºdý sa pozerá na teba
(Kóta 22 / Kóta 22)

2 ♠

Klavirista
(Kóta 22 / Kóta 22)

2 ♠

Koniec
(Kóta 22 / Kóta 22)

♠

Kr£már
(Kóta 22 / Kóta 22)

♠

Kto s koho
(Kóta 22 / Kóta 22)

Demo (1986, 14.)
Postavím si dom£ek s garáºou
kúpim si aj dvor£ek s pasáºou
s pasáºou s garáºou
s pasá pasá pasá pasá s garáºou
Do dom£eku spravím aj syna
aspo¬ bude z nás rodina
rodina 2x
rodi rodi rodi rodi rodina
2x

ahostajný
(Kóta 22 / Kóta 22)

✦ ím som bol

Nie je v²etko zlato £o sa bly²ti
(Kóta 22 / Kóta 22)

Kóta 22 / Kóta 22

Pôjde² pre£
(Kóta 22 / Kóta 22)

♠

Potkany
(Kóta 22 / Kóta 22)

♠

Prehrali ºivot
(Kóta 22 / Kóta 22)

2 ❧

Psychadelika
(Kóta 22 / -)

♠

Val£ík na rozlú£ku
(Kóta 22 / Kóta 22)

♠

✦?

Kóta 22 / Demo (1986, 3.)

(instrumentální)

Demo (1986, 11.)
Neviem neviem £ím som bol
premením sa na popol
odletím sám do sveta
to je moja osveta
pozriem sa jak ºijú tam
©udia ktorých nepoznám
Majú svoje problémy
presne také ako my
2x
Premenený na popol
z miesta som sa nepohol
nedostal som povel le´
a zostal som len tak tlie´
preto neviem jak je tam
preto v²etkých spovedám
Povedzte mi jak je tam
nech tam darmo nelietam
2x
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✦ Exhaláty

✦ Kaºdý sa pozerá na teba

Kóta 22 / Kóta 22

Kóta 22 / Kóta 22

Demo (1986, 9.)

Demo (1986, 1.)

✷ Live Bratislava (1986, 7.)

✷ Live Bratislava (1986, 2.)

??
©udia robia somariny
a vravia si k©ud
myslia si ºe sú ??
a je im to fuk

Nikto ti nepovie ºiadneho slova
kaºdý sa pozerá na teba zhora
nikto ti neodpovie na tvoju otázku
ko©ko je hodín tak never predsa na lásku

??
Nemám rád ozón vo vzduchu
tu kaºdý si to myslí v duchu
2x
Cigarety a výfuky
??
dym stúpa hore
a ja ´aºko spím
Neviem £o je £istý vzduch
vdychujem len ²pinu
preto nemôºem sa £udova´
ke¤ mám rakovinu

Pre£o sú prázdniny
pre£o sú v chuji
3x
2x
Nikto sa na teba netla£í zhora
neh©adaj pomoc nikto sa ´a ??
pre£o sa kaºdému z¤aleka vyhýba²
a nechce² nikomu odpoveda´
Pre£o sú prázdniny
pre£o sú v chuji
3x
Pre£o sú prázdniny pre£

✦ Klavirista

Za to ºe mám rakovinu
??
Nemám rád ozón vo vzduchu
tu kaºdý si to myslí v duchu
2x

✦ Intro

Kóta 22 / Live Bratislava (1986, 1.)

(instrumentální)

✦ Jano

Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 4.)

Ide ide Jano hore orá£inou
£oºe sa to robí kývol hlavou malou
kaºdý sa ho dneska od rána na to pýta
koho v£era ve£er koho ºe to zrúbal

Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 5.)

✷ Live Bratislava (1986, 5.)
Krá£a krá£a cestou nekone£nou
nikdy nevidí £loveka pred sebou
stále ide ide za svojim cie©om
nikoho nepotrebuje on je za sólo
Klavirista v²etko môºe
klavirista nepomôºe
2x
Leºí leºí papier na ceste neodletí
£asom vietor ho odnesie do mojich snov
ve©ká búrka ??
Klavirista v²etko môºe
klavirista nepomôºe
4x

✦ Koniec

Kóta 22 / Kóta 22

Jano Jano vydrº...
Janko Janko chlapec môj
ty bude² stále kopa´ hnoj
ty sa na ni£ iné totiº nehodí²
ty si nikoho neváºi²
Jano Jano vydrº...

Demo (1986, 12.)
o si teraz chlap£e po£ne²
ve¤ nemá² uº nikoho
hádam si len ºivot nechce² zobra´
ve¤ nemá² pre koho
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Je to koniec koniec tvojho ºivota
kaºdý ´a pred ºivotom zamyká
2x
Je to koniec koniec tvojho ºivota
kaºdý ´a pred ºivotom zamyká

✦ Kr£már

nenos uº koºáky
??
Má² uº znovu opasok
a ??
£o len bude z teba
??
Ó pôjde² pre£
pôjde² z domu z domu pre£
4x

✦ Potkany

Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 10.)

Chudák Jano do kr£my i²iel
a uº domov nikdy nepri²iel
pi´ mu totiº nepatrí
aj keby mali by mu nedali
Kr£már kr£már stra²ný si
ty ná²ho Jana zni£il si
2x

Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 8.)
Vyliezajú z ??
ni£ iné len zlo robia
sú to mladí potkani
mám ich doma vo vani
Potkani vo vani

Ke¤ nemáte pivo pivo
tak aspo¬ poldecá£ik
aj z toho sa mi rados´ spraví
to mi celkom posta£í

Vyliezajú z kanálov
z mestských ??
poºierajú m¯tvoly
sú to mladí potkani

Kr£már kr£már stra²ný si
ty ná²ho Jana zni£il si
2x

Potkani vo vani 2x

✦ Prehrali ºivot

Pivo mokré ??
zdá sa Jana dostali
ráno ho na²li v priekope
ºivot v ¬om uº nena²li

✷ Live Bratislava (1986, 3.)

Kr£már kr£már stra²ný si
ty ná²ho Jana zni£il si
6x

Mal si ?? ºi´
£akal si v²ak krátko
: a hne¤ si za£al pi´

✦ Pôjde² pre£
Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 13.)
Pre£o sa tak oblieka²?
£o uº nikoho nevníma²?
a strapatý ako jeº
nehovor mi ºe o tom nevie²
Miesto gatí koºáky
uº mám z toho nerváky
a tri£ko má² od farby
ty chuligá¬ strapatý
Ó pôjde² pre£
pôjde² z domu z domu pre£
2x
Poslúchni star²ieho
dá² si iné tri£ko

Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 2.)

✷ : a hne¤ pi´ za£al si

✷✍
✍

a bolo ti tak sladko
Nevedel si pre£o
nevedel si kam
pri pohári si v²ak
nikdy nebol sám

Drºí² drºí² pohár
nemá² ve©a ²´astia
drºí² drºí² pohár
pokia© druhý platia

✷ : 2x

②

: E²te raz ??
a v ruke svoj ?? má²
keby pohár tam pri svie£ke nestál
drogova´ by ??
Drºí² drºí² pohár
nemá² ve©a ²´astia
drºí² drºí² pohár
pokia© druhý platia
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❬✷②❪

✦ Psychadelika

Som skaºený
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Kóta 22 / -

Tvoja mama hovorí
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Live Bratislava (1986, 8.)

V²etko je prázdné
(Miroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Zavyjám na mesiac
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Zavyjám na mesiac (pt. II.)
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Zlod¥j
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

iadná budúcnos´
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

(instrumentální)

✦ Val£ík na rozlú£ku
Kóta 22 / Kóta 22
Demo (1986, 6.)
?? máme opusti´
£o kaºdý z nás má rád
pre£o sa máme rozlú£i´
ve¤ mieri na m¬a vrah

✦ B¥h

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²

To nie je nie je lú£enie
on smeje sa na nás
sme navºdy v nie£om spojení
a zídeme sa zas
2x

Na²a vec (1987, 9.)
Beºí² uº dlho
beºí² z posledných síl
kilometrov ve©a
stra²ne rád by si si vydýchol

Tie roky rýchlo ubehnú
a na ??
?? star²í budeme
a zídeme sa zas

Beºí² beºí² z posledných síl
beºí² beºí² aby si zví´azil

Krach

Tak beº beº ve¤ musí² prvý by´
ve¤ chce² dnes lep²í neº druhí by´
beº dobre vie² ºe ²port nie je hra
nech je ti beda ak nevyhrá²

18 písní

B¥h
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Bratislavské diev£ata
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

D¥ti kliatby
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

E²t¥ je £as
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Grázel
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Nálet
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Ona
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Peter
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Prachy
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Prepadáva£
(Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl)

♠

Smetiar
(Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²)

♠

Beºí² uº dlho
slnko prudko páli
´aºko lapá² po dychu
cie© je e²te v diali
Beºí² beºí² z posledných síl
beºí² beºí² aby si zví´azil
Tak beº beº ve¤ musí² prvý by´
ve¤ chce² dnes lep²í neº druhí by´
beº dobre vie² ºe ²port nie je hra
nech je ti beda ak nevyhrá²
2x
Beºí² uº dlho
slnko prudko páli
´aºko lapá² po dychu
cie© je e²te v diali
Beºí² beºí² z posledných síl
beºí² beºí² aby si zví´azil
Tak beº beº ve¤ musí² prvý by´
ve¤ chce² dnes lep²í neº druhí by´
beº dobre vie² ºe ²port nie je hra
nech je ti beda ak nevyhrá²
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✦ Bratislavské diev£ata

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 4.)

Na uliciach v Bratislave
pred Priorom v ©udskom dave
nájde² isto je to jasné
diev£a ve©mi ve©mi krásne
Bratislavské diev£atá
kaºdá ma svoju krásu
Bratislavské diev£atá
h©adáme v nich svoju spásu
Bratislavské diev£atá
kaºdá ma svoje chyby
Bratislavské diev£atá
chytáme ich ako ryby
Ale ja mám u nich smolu
kaºdá na m¬a ka²le
behám po uliciach hore dolu
kým iskierka nádeje nezhasne
Bratislavské diev£atá
kaºdá ma svoju krásu
Bratislavské diev£atá
h©adáme v nich svoju spásu
Bratislavské diev£atá
kaºdá ma svoje chyby
Bratislavské diev£atá
chytáme ich ako ryby

medzi nimi som aj ja
´aºká sila ma opája
Sú to deti kliatby
zlo ich ve©mi vábi
stratil som svoj strach

✦ E²t¥ je £as
Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 11.)
E²te je £as zaspieva´ túto strofu
e²te je £as v²eli£o pozmeni´
e²te je £as odvráti´ katastrofu
e²te je £as je £as preºi´
E²te je £as 4x
E²te je £as je £as sa dohodnú´
e²te je £as £as skaze uniknú´
e²te je £as poveda´ svoje nie
e²te je £as zastavi´ zbrojenie
E²te je £as 8x
E²te je £as e²te sa nestrie©a
e²te je £as nie je ho v²ak ve©a
e²te je £as nad zbra¬ami zví´azi´
e²te je £as mier vojnu porazí
E²te je £as 12x

✦ Grázel

2x

✦ D¥ti kliatby

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 14.)

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 2.)
Vºdy ke¤ hviezdy zasvietia
vyjdu tiene z podsvetia
hrozný výkrik pretne noc
ktosi volá o pomoc
Su to deti kliatby
zlo ich ve©mi vábi
na m¬a pri²iel strach
Vºdy ke¤ hviezdy zasvietia
vyjdem aj ja z podsvetia
hrozný výkrik pretne noc
moja obe´ volá o pomoc

Nepozná reme¬
nedrºí sa módy
ve©a toho nevie
pivo to sú jeho hody
3x
On pivo pije
s cigá¬mi sa bije
je to proste grázel
jeho byt je hajze©
To £o sa mu nepá£i
hne¤ a zaraz opá£i
vôbec nikde nepracuje
a s potkanmi nocuje

Sú to deti kliatby
zlo ich ve©mi vábi
stratil som svoj strach

Krátky rozum krátke vlasy
ide chlapec ide z basy
dva roky on sedel v base
kedy sa tam vráti zase

Vºdy ke¤ hviezdy zasvietia
vyjdu tiene z podsvetia

On pivo pije
opitý sa bije
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✦ Ona

je to proste grázel
je opitý hajze©
Práca sa mu nepá£i
peniaze má z ??
vôbec nikdy nepracuje
a na zemi nocuje
Nepozná reme¬
nedrºí sa módy
ve©a toho nevie
pivo to sú jeho hody
2x
On pivo pije
opitý sa bije
je to proste grázel
je opitý hajze©
Práca sa mu nepá£i
peniaze má z ??
vôbec nikdy nepracuje
a na zemi nocuje

✦ Nálet

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 8.)

aºké nebo sa za£ernelo
celá zem sa otriasa
ka²le rýchlo palne delo
starenky tisko modlia sa
Je tu nálet
je tu nálet nálet nálet...
Rakety sú uº namierené
a stíha£ky ²tartujú
zdravotní£ky sú pripravené
sirény nás varujú
Je tu nálet
je tu nálet nálet nálet...
Dole v meste je panika
?? sa to netýka
plníme si len rozkazy
nevidíme tie obrazy

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 10.)

Kaºdý sa snaºí
by´ jej dobrý priate©
kaºdý sa snaºí
by´ dobrý ako k stromu ¤ate©
Kaºdý sa snaºí
aby nebol nudný
kaºdý sa snaºí
aby nebol cudný
Ó kaºdý sa snaºí
ó ona ich baºí
ó iba v ¬om sa nevyzná
ó iba ten to vyhrá
Nik nechce by´ bokom
kaºdý ju má rád
kaºdý chce byt jej otrokom
by´ jej nevlastný brat
Nikto ale nevie
ºe je tam ve©ká vada
ºe len jedného z nás
môºe ma´ ona rada
Ó kaºdý sa snaºí
ó ona ich baºí
ó iba ten sa nevzdá
ó iba ten to vyhrá
Na²la si jedného
ktorého má rada
na²la si jedného
kaºdý ju ohovára
Na²la si jedného
láska ich spája
na²la si jedného
som rád ºe to som ja
Ó uº sa nik nesnaºí
ó iba m¬a uº baºí
ó iba m¬a má rada
ó ve¤ to nie je vada

✦ Peter

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²

Je tu nálet
je tu nálet nálet nálet...
Modlenie uº nepomáha
pri rin£anie moderných diel
??
v²ade sú zbytky m¯tvych tiel
Je tu nálet
je tu nálet nálet nálet...

Na²a vec (1987, 15.)
On mal sedemnás´ rokov
a mal ju ve©mi rád
túºil sa dozvedie´
£i aj ona ho rada má
Peter Peter ´aºký meter 3x

977

Krásne bolo to ráno
ke¤ povedala mu áno
chodil k nej kaºdý de¬ stále
bolo to síce pekné ale

by´ dobrým ho nudí

Peter Peter ´aºký meter 3x

Prepadáva£ ´a prepadne
a pe¬azí zbaví
prepadáva£ prepadáva
lebo ho to baví

??
ke¤ videl ju s iným ís´
jeho úsmev sa stratil
uº nikdy sa k nej nevrátil

On bohatým berie
a chudobným dáva
polícia nevie
kde ten mladík spáva

Peter Peter ´aºký meter 3x

Ukrýva sa v kanáloch
a opustených domoch
tam ho nikdy nenájdu
ani za sto rokov

Jeho túºby sa uº zmenili
a môºe sa tomu smia´
rozum sa mu dávno vrátil
a je slobodný ako vták
Peter Peter ´aºký meter 6x

✦ Prachy
Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 3.)
Keby som mal prachy
nemal by som strachy
ºe na nie£o mi bude chýba´
mohol by som krásne býva´
Nedostatok pe¬azí
nad tým v²etkým zví´azí
2x
Keby som peniaze mal
tak by som ich rozdával
nemusel by som fetova´
mohol by som vykrikova´
Nedostatok pe¬azí
nad tým v²etkým zví´azí
2x

Prepadáva£ prepadáva
v noci a aj vo dne
prepadáva£ ´a prepadne
ale nezabudne
Prepadáva£ ´a prepadne
ale nezastrelí
prepadáva£ prepadáva£
je chlapík veselý
On bohatým berie
a chudobným dáva
polícia nevie
kde ten mladík spáva
Ukrýva sa v kanáloch
a opustených domoch
tam ho nikdy nenájdu
ani za sto rokov
On bohatým berie
a chudobným dáva
polícia nevie
kde ten mladík spáva
Ukrýva sa v kanáloch
a opustených domoch
tam ho nikdy nenájdu
ani za sto rokov

✦ Smetiar

Keby som mal prachy
nemal by som strachy
ºe na nie£o mi bude chýba´
mohol by som krásne býva´
Nedostatok pe¬azí
nad tým v²etkým zví´azí
2x

✦ Prepadáva£
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Na²a vec (1987, 16.)
Prepadáva£ prepadáva
len bohatých ©udí
prepadáva£ prepadáva

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 18.)

V²ade kam sa pozrie² smeti
v²ade smeti plno smetí
smetí stále pribúda
£istoty a krásy ubúda
To sná¤ nie je pomník pre smetiara
kto tie smeti vyzbiera?
Pomôºe nám brigáda
£i prívrºenci to je záhada
kaºdý by chcel £isto ma´
ale kto bude tie smeti zbiera´
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To sná¤ nie je pomník pre smetiara
kto tie smeti vyzbiera?
2x
V²ade kam sa pozrie² smeti
v²ade smeti plno smetí
smetí stále pribúda
£istoty a krásy ubúda
To sná¤ nie je pomník pre smetiara
kto tie smeti vyzbiera?

✦ Som skaºený
Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 12.)
Nie som zlý ale skazený
to dokazuje môj výzor ²ialený
nechcem by´ ako ostatní
ve¤ kaºdý z nás je tak trochu vadný
Som skazený 4x
Som skazený a nie málo
narodil som na tomto svete to ma vzalo
pre£o by som mal by´ dobrý a slu²ný
ke¤ tento svet je tak stra²ný?
Som skazený 4x

2x
Tvoja mama hovorí
kde sa zasa túla²
tvoja mama hovorí
ani na krok von
Tvoja mama hovorí
komu zase volá²?
tvoja mama hovorí
ani na krok von von von
Tvoja mama hovorí
tvoja mama sa stará
myslí to s tebou dobre
ale ty si mladá
2x
Tvoja mama hovorí
diev£a mám ´a rada
tvoja mama hovorí
som na v²etko sama
Tvoja mama hovorí
diev£a viac sa u£
ale ty si myslí²
mama ticho uº
Tvoja mama hovorí
tvoja mama sa stará
myslí to s tebou dobre
ale ty si mladá
4x

✦ V²etko je prázdné

V²etci sme uº skazení
v²etci sme pobláznený
kaºdý by chcel len peniaze ma´
ja to môºem akurát len tak sra´
Som skazený 8x
sme skazení 14x

✦ Tvoja mama hovorí
Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl
Na²a vec (1987, 6.)
Hej hej hej 4x
Tvoja mama hovorí
diev£a mám ´a rada
tvoja mama hovorí
som na v²etko sama
Tvoja mama hovorí
diev£a viac sa u£
ale ty si myslí²
mama ticho uº
Tvoja mama hovorí
tvoja mama sa stará
myslí to s tebou dobre
ale ty si mladá

Miroslav Lederleitner / Peter Schredl
Na²a vec (1987, 5.)
V²etko je prázdne
vôkol mojej hlavy
tá nie je prázdna
sú v nej obavy
V²etko je prázdne
okolo m¬a
v²etko je chladné
nikde niet oh¬a
V²etko je prázdne
v²etko je
2x
Prázdne sú domy
a prázdna je cesta
vedúca cez prázdno
do môjho mesta
Prázdne sú rieky
a prázdne sú sady
prázdni sú ©udia
a prázdne sú hrady
V²etko je prázdne
v²etko je
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2x
Prázdne je miesto
v autobuse
prázdna je rakva
pri funuse
Prázdne je v²etko
okrem na²ich hláv
tie sú plné strachu
a ve©kých obáv
V²etko je prázdne
v²etko je
4x

✦

iadne £ierne fondy
ºiadne machinácie
kradol by som £estne
ºal samé ovácie
Keby bolo keby
boli by sme v nebi
2x
2x
Keby bolo keby
boli by sme v nebi
2x

✦

Zavyjám na mesiac

Na²a vec (1987, 7.)

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 1.)
Zavýjam na mesiac
zavýjam stále viac
zavýjam ako pes
ve¤ je to moja vec
5x

✦

Zavyjám na mesiac (pt. II.)

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 13.)
Zavýjam na mesiac
zavýjam stále viac
zavýjam ako pes
ve¤ je to moja vec
2x
Zavýjam na mesiac
stále viac a stále viac
2x
3x
Zavýjam na mesiac
stále viac a stále viac
2x

✦

Zlod¥j

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²
Na²a vec (1987, 17.)
Keby som vedel kradnú´
tak by som hne¤ kradol
ve©ký kame¬ by mi
zo srdca odpadol

iadná budúcnos´

Miroslav Lederleitner / Peter Gulá²

Kaºdý len sníva o roku dve tisíc
rozmý²©a o tom ??
nikto sa ale nesnaºí o to
aby to také naozaj bolo
Nemám rád budúcnos´
a preto vravím dos´
prítomnos´ je problémom
teraz s tým spravím stop
Na svete za£ína
vládnu´ ve©ká panika
ve¤ v²etko uº ovláda
moderná technika
Nemám rád budúcnos´
nemám rád vôbec ni£
uº teraz mi je £ím
¤alej tým viac na ni£
Technika sa stále
ove©a lep²í
ale vzduch na svete
je stále hor²í
Nemám rád budúcnos´
a preto vravím dos´
prítomnos´ je problémom
teraz s tým spravím stop
Na svete za£ína
vládnu´ ve©ká panika
ve¤ v²etko uº ovláda
moderná technika
Blíºi sa rok 2050
v²etko uº ovládajú roboty
uº nikto z nás sa nemusí
ponáh©a´ do roboty
Za nás to urobia
v²etko moderné stroje
uº nebude ni£
to £o bolo tvoje
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Nemám rád budúcnos´
a preto vravím dos´
prítomnos´ je problémom
teraz s tým spravím stop

Divnej sen
(Kudy kam / Kudy kam)

Na svete za£ína
vládnu´ ve©ká panika
ve¤ v²etko uº ovláda
moderná technika

Hardcore je b¥s
(Kudy kam / Kudy kam)

Kudy kam

Hrdina socialistické práce
(Kudy kam / Kudy kam)

Eva
(Kudy kam / Kudy kam)

Hej ²up
(Kudy kam / Kudy kam)

Cht¥l by jsi
(Kudy kam / Kudy kam)

100 písní

Jana
(Kudy kam / Kudy kam)

....
(Kudy kam / Kudy kam)

Je lep²í za£ínat
(Kudy kam / Kudy kam)

.....
(Kudy kam / Kudy kam)
? (22x)
(Kudy kam / Kudy kam)
?

(Kudy kam / -)

50. léta
(Kudy kam / Kudy kam)
Atomová válka
(Kudy kam / Kudy kam)
Automobil
(Kudy kam / Kudy kam)
B¥º pry£
(Kudy kam / Kudy kam)
Bier song
(Kudy kam / Kudy kam)
Bojovníci
(Kudy kam / Kudy kam)
Bol²evník
(Kudy kam / Kudy kam)
Bubení£ek
(Kudy kam / Kudy kam)
Buduj vlast
(Kudy kam / Kudy kam)

Je nám celkem jedno
(Kudy kam / Kudy kam)

♠

♠

Kudy kam
(Kudy kam / Kudy kam)
Loutky
(Kudy kam / Kudy kam)
Má milá
(Kudy kam / Kudy kam)
Malom¥²´ák
(Kudy kam / Kudy kam)
M¥jme se rádi
(Kudy kam / Kudy kam)
Metal
(Kudy kam / Kudy kam)
Miluju svou vlast
(Kudy kam / Kudy kam)
My nechcem armádu
(Kudy kam / Kudy kam)
Náb°eºí
(Kudy kam / Kudy kam)
Naivka
(Kudy kam / Kudy kam)
Narod £eká
(Kudy kam / Kudy kam)

Bufe´ák
(Kudy kam / Kudy kam)

Nebudu kou°it
(Kudy kam / Kudy kam)

Cigarety a alkohol
(Kudy kam / Kudy kam)

Nemoc
(Kudy kam / Kudy kam)

Co nám to vykládaj
(Kudy kam / Kudy kam)

Nenávist
(Kudy kam / Kudy kam)

Coca-cola
(Kudy kam / Kudy kam)

Nenávist 2
(Kudy kam / Kudy kam)

D¥de£k·v mejdan
(Kudy kam / Kudy kam)

Nest°ílejte
(Kudy kam / Kudy kam)

Dejte nám mír
(Kudy kam / Kudy kam)

Opu²t¥ný
(Kudy kam / Kudy kam)
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♠

Panoptikum
(Kudy kam / Kudy kam)

Vosy
(Kudy kam / -)

Plze¬ský Prazdroj
(Kudy kam / Kudy kam)

V²ichni proti v²em
(Kudy kam / Kudy kam)

Pomluvy a fámy
(Kudy kam / Kudy kam)

Výslech
(Kudy kam / Kudy kam)

Pop music
(Kudy kam / Kudy kam)

Vzpomínky
(Kudy kam / Kudy kam)

Práce
(Kudy kam / Kudy kam)

Zabiju ji
(Kudy kam / Kudy kam)

Prom¥na
(Kudy kam / Kudy kam)

Zákaz
(Kudy kam / Kudy kam)

Proti v²em
(Kudy kam / Kudy kam)

ijeme v divnym sv¥t¥
(Kudy kam / Kudy kam)

P°edseda
(Kudy kam / Kudy kam)

lutobílý taxík
(Kudy kam / Kudy kam)

P·jdem si hrát
(Kudy kam / Kudy kam)

✦?

Punkerka
(Kudy kam / Kudy kam)

Kudy kam / -

Rock and roll
(Kudy kam / Kudy kam)
Romance pro Robina
(Kudy kam / Kudy kam)

Poslední ²ance (1988, 27.)
(instrumentální)

✦ Je nám celkem jedno

Ruka ruku meje
(Kudy kam / Kudy kam)

Kudy kam / Kudy kam

Sly²ela jsem
(Kudy kam / Kudy kam)
Spokojenost
(Kudy kam / Kudy kam)
Sv¥t je divnej
(Kudy kam / Kudy kam)
Svoboda
(Kudy kam / Kudy kam)
Tak dost
(Kudy kam / Kudy kam)
Televizní lid
(Kudy kam / Kudy kam)
TV hry
(Kudy kam / Kudy kam)
V prdeli je síla
(Kudy kam / Kudy kam)
Vále£nej zlozvyk
(Kudy kam / Kudy kam)
Válka
(Kudy kam / Kudy kam)

Poslední ²ance (1988, 17.)
Je nám celkem jedno
co si kdo o nás myslí
je nám celkem jedno
ºe nad námi lámou h·l
Je nám celkem jedno
ºe na nás hrozí p¥stí
my vzpomenem si jednou
zatím je nám to fuk
V²ichni lidi kolem tebe
jsou ti ukradený
ty má² sv·j vlastní názor
a nedá² na jiný
V²ichni lidi kolem tebe
jsou ti ukradený
ty má² sv·j vlastní rozum
a nedá² na jiný
2x

Válka je tu zas
(Kudy kam / Kudy kam)
V¥ra
(Kudy kam / Kudy kam)
Veronika
(Kudy kam / Kudy kam)
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♠

✦ Má milá

♠
Ke¤ si mladá
(Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský)
Koniec (Vládcovia Zeme)
(Peter Gulá² / Jan£i Rebro)

♠

Poslední ²ance (1988, 10.)

Koniec (Vládovia zeme)
(Lord Alex / Lord Alex)

♠

Kudy kam / Kudy kam

Má milá m¥ uº nechce znát
p°esto ºe ji mám tolik rád
prej se na ni uº v·bec nemám smát
jsem pro ni jenom chuligán

Kontrola
♠
(Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský)

Tak tu stojím sám
a nevím co si po£ít
tak tu stojím sám
a jsem zklamanej
2x

Krvavý príchod
(Kleopatra J. / Maro² Veselovský)

2 ♠

Láska a mier
(Lord Alex / Lord Alex)

3 ♠

♠
Málo citu
(Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský)

Má milá m¥ uº nechce znát
p°esto ºe ji mám tolik rád rád rád rád
prej se na ni v·bec nemám smát
jsem pro ni jenom jenom chuligán

♠
Mesto
(Martin Pollá, Peter Gulá² / Maro² Veselovský)
Moºno
(Lord Alex / Lord Alex)

Tak tu stojím sám
a nevím co si po£ít
tak tu stojím sám
a jsem zklamanej
2x

Muº hovoriaci pravdu
(Lord Alex / -)

3 ♠

♠

Nenechávaj ma tu
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ❧

Nepochopený
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ❧

Kudy kam / -

Niekto
(Lord Alex / Lord Alex)

3 ❧

Poslední ²ance (1988, 4.)

Odpus´ mi kamarat
(Lord Alex / Lord Alex)

♠

✦ Vosy
(instrumentální)

Penový bojovník
(Jan£i Rebro / Maro² Veselovský)

Lord Alex

Pokrok
(Lord Alex / Lord Alex)

♠

Pravidlá
(Lord Alex / Lord Alex)

4 ❧

♠

Pre koho zomrie²?
(Lord Alex / Lord Alex)

3 ♠

2 ♠

Príli² ve©a váºnych
(Lord Alex / Lord Alex)

♠

38 písní

? (Hudba II.)
(Jan£i Rebro / -)
Bastardi
(Kleopatra J. / Maro² Veselovský)

2 ♠

o skrývá tvoja tvár?
2 ❧
(Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský)

Smr´ nudou
2 ♠
(Miroslav Lederleitner / Miroslav Lederleitner)

Dni a noci
(Maro² Veselovský / Maro² Veselovský)

♠

Som slabý
(Lord Alex / Lord Alex)

♠

Cho¤´e... (Hudba I.)
(Jan£i Rebro / Kleopatra J.)

♠

´astie
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ♠

Chýba mi ºivot
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ❧

Tak to má by´
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ♠

Ja aj tak viem
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ♠

Tvoje slzy
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ♠

Ja niesom ja
3 ♠
(Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský)
Ke¤ kvety rozkvitnú
(Lord Alex / Lord Alex)

♠

Ty
(Kleopatra J. / Kleopatra J.)

♠

Uº ma pozná²
(Maro² Veselovský / Maro² Veselovský)

♠
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4 ❧

✦

Zástup
(Martin Pollá / Maro² Veselovský)

2 ♠

Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský

Zostávam sám
(Lord Alex / Lord Alex)

2 ♠

V²etci sme...
(Maro² Veselovský / Maro² Veselovský)

✦

? (Hudba II.)

Jan£i Rebro / Krvavý odchod (1990, 4.)
(instrumentální)

✦

Bastardi

Kleopatra J. / Maro² Veselovský
Krvavý odchod (1990, 6.)

✷ Nepochopeni (1991, 14.)
Hrajú dobrú hudbu
a to sa nám ©úbi
tancujeme v²etci
pretoºe sme hlúpi
Pri²li sme sa zabavi´
a tak je nám to jedno
nechceme sa zastavi´
a zisti´ o £o ide
Má to rytmus
má to ²vih
tancujeme v²etci
nemyslíme na ni£

Berieme £o príde
je to punk a e²te taký
dobre sa nám tancuje
tak po¤ aj ty nebu¤ mäkký
kapela sa raduje

Dni a noci (1988, 7.)

✷ Nepochopeni (1991, 12.)
Chcel by som sa dosta´
do tvojho vnútra
chcel by som vedie´
£o si za£
Chcel by som spozna´
£o sa v tebe skrýva
túºim sa dozvedie´
aký je tvoj pla£
o skrýva tvoja tvár?
kto vlastne si?
2x
Snaºím sa £íta´
z tvojho úsmevu
a tvoje vnútro
je mi stále vzdialené
2x
o skrýva tvoja tvár?
kto vlastne si?
2x
Chcel by som spozna´
to £o sa v tebe skrýva
túºim sa dozvedie´
aký je tvoj pla£
Aký je tvoj pla£ 2x
tak aký je tvoj pla£
aký je tvoj pla£
: o skrýva tvoja tvár?
kto vlastne si?
2x

✷ : o skrý...

Bastardi 8x

✦

Takých sme uº videli milión krát
boli skoro ako ty
no akurát ºe namiesto
punk nie je m¯tvy
Kri£ali heavy metal
skoro v²etci boli hlúpi
uº dos´ som sa ich na£uchal
Bastardi...

o skrývá tvoja tvár?

Dni a noci

Maro² Veselovský / Maro² Veselovský
Dni a noci (1988, 10.)

Pekné dni a pekné noci
bu¤te mi vºdy na pomoci
²´astné dni a ²´astné noci
bu¤te mi vºdy na pomoci
o bolo v£era
je uº pre£
£o bude zajtra
to nie je na²a vec
2x
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❬✷✎❪

❬ ✎❪

Bu¤te mi vºdy na pomoci
pekné dni a ²´astné noci
2x

ivot ºivot po¤ ºe sem
ivot ºivot volám na teba
6x

✦

o bolo v£era
je uº pre£
£o bude zajtra
to nie je na²a vec
2x

Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 5.)

✷ Nepochopeni (1991, 2.)

Chcem sa stále usmieva´
nechcem ºiadne starosti ma´
2x

Zni£te v²etky noviny
na £o mám vedie´
ºe na celom svete
sa zabíjajú ©udia

o bolo v£era
je uº pre£
£o bude zajtra
to nie je na²a vec
2x

Zapnem si rádio
a po£ujem v ¬om zase
ºe na celom svete
sú pomery stra²né

Dni a noci 3x
2x

Ja aj tak viem
ºe celý svet sa topí stále
ja uº to viem
ºe celý svet sa utopí
2x

Noci a dni 3x
2x

✦

V televízii vidím zase
ºe vojnami sú posiate
celé kusy na²ej zeme
a budú aj ostatné

Cho¤´e... (Hudba I.)

Jan£i Rebro / Kleopatra J.
Krvavý odchod (1990, 1.)

A ke¤ bude v²etkého dos´
sta£í zma£knú´ iba gombík
a dva dlhé prsty
zhasia tvoj skvelý ºivot

Cho¤te v²etci do pi£e...
je mi zle cho¤te pre£...

✦

Ja aj tak viem
ºe celý svet sa topí stále
ja uº to viem
ºe celý svet sa utopí
4x

Chýba mi ºivot

Lord Alex / Lord Alex
iadne pravidlá (1989, 7.)

✦

✷ Nepochopeni (1991, 8.)
Myslím ºe svet sa za£al
d¬om môjho narodenia
som prvý aj posledný
vrhnutý do zatratenia

Dni a noci (1988, 2.)

✷ iadne pravidlá (1989, 12.)
✸ Nepochopeni (1991, 15.)
Ja neviem kto som
a nemám vlastný názor
ºijem len zo snov
a mám v hlave prázdno

ivot ºivot po¤ ºe sem
ºivot ºivot volám na teba
2x

✷ : na túto dobu

chcem v²etko tu a hne¤
vrá´te mi va²u dlºobu

Ja niesom ja

Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský

Koniec sveta príde v de¬
ke¤ moje telo dodýcha
predo mnou bol iba sen
a po mne príde prázdnota

A moje postoje sú ur£ené
: pre túto dobu

Ja aj tak viem

Ja nie som ja
to vºdy za m¬a niekto iný rozpráva
2x

✷✍
✍

Ja si ni£ nemyslím
a nemám v rukách ºiadnu moc
ja ni£ nevymyslím
a dusím v sebe zlos´
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Ja nie som ja
to vºdy za m¬a niekto iný rozpráva
2x
Ja neviem kto som
a nemám vlastný názor
ºijem len zo snov
a mám v hlave prázdno
Ja nie som ja
to vºdy za m¬a niekto iný rozpráva
4x

✦

Ke¤ kvety rozkvitnú

Lord Alex / Lord Alex

Stále sa menej usmieva²
ke¤ má² sa stretnú´ stým
£o ti vravel ºe má ´a rád
a svoje slová nesplnil
Ke¤ si mladá ni£ sa ti nedarí
ke¤ si mladá nikto ti neverí
ke¤ si mladá
Celí svet sa ti £ierny zdá
na lásku dávno uº neverí²
teraz si zrazu stra²ne zlá
a uº ´aºko v nie£o uverí²
Ke¤ si mladá ni£ sa ti nedarí
ke¤ si mladá nikto ti neverí
ke¤ si mladá
4x

Láska a mier (1989, 3.)

✦

Rozkvitnutá lúka
nad ¬ou ºlté slnko
na lúke sa hrajú deti
a vonku je teplo
Raz príde de¬
ke¤ budem znovu malí
ten teplí tie¬
kvety znova rozkvitnú
2x
Nezávidím de´om
to £o je pred nimi
ale aj tak by som chcel
by´ zas medzi nimi

Koniec (Vládcovia Zeme)

Peter Gulá² / Jan£i Rebro
Krvavý odchod (1990, 7.)
Zobrali nám vo©nos´
nastavili päste
zobrali nám ºivot
odkia© majú právo
u¤mi sa nazvali
a v²etko po²liapali
zobrali nám vo©nos´
hodili nás bokom

✦

Raz príde de¬
ke¤ budem znovu malí
ten teplí tie¬
kvety znova rozkvitnú
2x

Koniec (Vládovia zeme)

Lord Alex / Lord Alex
Nepochopeni (1991, 25.)

Ke¤ bude teplo
a budem zas malí
£asto bude málo
a budem zase starí

Zobrali nám vo©nos´
nastavili päste
zobrali nám ºivot
odkia© majú právo

Raz príde de¬
ke¤ budem znovu malí
ten teplí tie¬
kvety znova rozkvitnú
2x

u¤mi sa nazvali
a v²etko po²liapali
zobrali nám vo©nos´
hodili nás bokom

✦

✦

Ke¤ si mladá

Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský
Dni a noci (1988, 9.)

Uº zase z domu uteká²
v²etko to za£alo tým
ºe tvoj otec býval nervózny
a tvoju mamu stra²ne bil

Kontrola

Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský
Dni a noci (1988, 6.)

Tak ahoj moja kontrola
tak uº cho¤ kone£ne navºdy pre£
ahoj uº dlho si ma trápila
a ºe uº dlho nezostane² no ve¤ vie²
Odí¤ moja kontrola
moja kontrola zbohom ahoj
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odí¤ moja kontrola
moja kontrola
2x
Nepotrebujem ºiadnu kontrolu
o také výhody nikoho som neprosil
aby môj ºivot zmenil sa na smolu
ke¤ na záchranu uº niet dos´ síl
Odí¤ moja kontrola
moja kontrola zbohom ahoj
odí¤ moja kontrola
moja kontrola
4x

✦ Krvavý príchod

ºe £o to vlastne je
H©adal som lásku
a dostal som nenávis´
chcel som ºi´ v mieri
slobodne a vo©ne ís´
Láska a mier
uº dávno nechápem
láska a mier
ºe £o to vlastne je
2x
Láska a mier
uº dávno nechápem
láska a mier
ºe £o to vlastne je

Kleopatra J. / Maro² Veselovský

✦ Málo citu

Krvavý odchod (1990, 3.)

✷ Nepochopeni (1991, 17.)

Kri£al som na tento svet
spomedzi nôh mojej matky
moja hlava bola
celkom celá od krvi
Môj príchod spôsobil bolesti
dobre viem ale ºe nie mne
ja nie som hnusný ve¤ je to ºivot
a presne takto sa to za£ína
Za£iatok býva vºdy v cudzej krvi
a aj celý ºivot je tak preºitý
vºdy v²ade chce² by´ prvý
aj cez hromady aj cez m¯tvoly
Mladé diev£a nemôºe vedie´
nemôºe ale aj tak to tu²í
ºe spomedzi jej nôh raz príde ºivot
ale £asto krát aj nepríde
Matka a die´a sa odde©ujú
od seba tou ve©kou stenou veku
krvavé príchody stále pokra£ujú
a do odchodu je len málo smiechu

Miroslav Lederleitner / Maro² Veselovský
Dni a noci (1988, 8.)

Raz dva tri ²tyry
Citu málo príli² málo
dali ste nám to nás vzalo
málo citu dali ste nám
preto sme mi teraz taký ²karedý
Hej hej hej hej málo citu
hej hej hej hej príli² málo
hej hej hej hej málo citu
2x
Nemysleli ste na následky
preto ste nám dali málo
málo citu to nás vzalo
preto sme mi teraz taký ²karedý
Hej hej hej hej málo citu
hej hej hej hej príli² málo
hej hej hej hej málo citu
4x

✦ Mesto

✦ Láska a mier

Martin Pollá, Peter Gulá² / Maro² Veselovský

Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 1.)

✷ iadne pravidlá (1989, 3.)
✸ Nepochopeni (1991, 13.)
Prebíjam sa ºivotom
naráºam na prekáºky
svoje ciele stratil som
tak teraz odbo£ím
Láska a mier
uº dávno nechápem
láska a mier

Dni a noci (1988, 1.)
Je naozaj pekné
toto na²e mesto
naozaj je pekné
to ºe ºijem v ¬om
2x
Mestó na²e mestó...
Som naozaj ²´astný
ºe tu môºme býva´
ºiadne iné mesto
nie je mojim snom
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2x
Mestó na²e mestó...
Je naozaj pekné
toto na²e mesto
naozaj je pekné
to ºe ºijem v ¬om
2x
Mestó na²e mestó...

✦ Moºno

Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 10.)

✷ iadne pravidlá (1989, 6.)
✸ Nepochopeni (1991, 16.)
Moºno ºe raz
sa do nás vráti
to £o sme stratili
a budeme ²´astní
Moºno ºe 4x

Nenechávaj ma tu
ke¤ vidím smútok v tvojich o£iach
nenechávaj ma tu
prosím ´a
2x
i si ona a £i on
pôjdem s tebou ve©mi rád
vidím ako ide² von
chcem za tebou zakri£a´
Nenechávaj ma tu
ke¤ vidím smútok v tvojich o£iach
nenechávaj ma tu
prosím ´a
2x
Aj ke¤ práve nie som sám
aj ke¤ sa dobre zabávam
vidím ako ide² von
: a chcem zakri£a´ za tebou
✷ : chcem zakri£a´ za tebou
Nenechávaj ma tu
ke¤ vidím smútok v tvojich o£iach
nenechávaj ma tu
prosím ´a
6x

Moºno ºe nedúfaj
moºno uº niet cesty spä´
2x
Moºno ºe zajtra
uº bude² iný
ale uº sám tomu neverí²
Moºno ºe 4x
Moºno ºe nedúfaj
moºno uº niet cesty spä´
12x

✦ Muº hovoriaci pravdu
Lord Alex / Nepochopeni (1991, 1.)
(instrumentální)

✦ Nenechávaj ma tu
Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 8.)

✷ iadne pravidlá (1989, 4.)

✦ Nepochopený
Lord Alex / Lord Alex
iadne pravidlá (1989, 11.)

✷ Nepochopeni (1991, 22.)
Dnes ve£er zomrie muº
ktorého si v£era vide©
nikdy ti nepovie uº
kto bol a odkial pri²iel
Dnes ve£er zomrie muº
aj tvoja zvedavos´
dnes ve£er zomrie muº
aj ke¤ moºno neprávom
Odsúdený ºivotom
na trest smrti a potom
bude v²etko v poriadku
kopne ºivot do zadku
Ty tu stojí² a pla£e²
?? má² jeho telo
vôbec ni£ o ¬om nevie²
nevie² ani £o sa stalo
Nerozumie² ni£omu
uº vôbec nechápe²

Aj ke¤ práve nie som sám
aj ke¤ sa dobre zabávam
aj ke¤ ma práve drºí ²´astie
moja túºba stále raste
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✷✍
✍

prosí² boha o pomoc
: tak to £aká² na koniec
✷ : darmo £aká² darmo vie²

✦ Odpus´ mi kamarat

✷✎
✎

Odsúdený ºivotom
na trest smrti a potom
bude v²etko v poriadku
kopne ºivot do zadku
3x

Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 2.)
Vidím ºe si £lovek ako ja
poraºený celkom bez boja
zistil som to príli² neskoro
ke¤ odi²iel si neskoro

✦ Niekto

Odpus´ mi kamarát
odpus´ mi odpus´ odpus´
odpus´ mi kamarát
2x

Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 12.)

✷ iadne pravidlá (1989, 10.)
✸ Nepochopeni (1991, 4.)
Hej 10x

Máme celkom rovnaký smer
rovnaký ºivot hej
cestu h©adá² ktorú by si chcel
tak skúsi´ moju vinu zabudnú´

Niekto mi pozerá
do môjho ºivota
niekto sa snaºí
ma stále kontrolova´

Odpus´ mi kamarát
odpus´ mi odpus´ odpus´
odpus´ mi kamarát
2x

Niekto si myslí
ºe je to jeho robota
ale ja viem
ºe darmo sa bude usilova´

Nedokázal som by´ pravdivý
lebo pravda £asto bolí
viem ºe tento pocit nevinný
ale kaºdá rana sa rýchlo hojí

Hej 10x

Odpus´ mi kamarát
odpus´ mi odpus´ odpus´
odpus´ mi kamarát
2x

Niekto £o stále £íha
na ulici doma v ²kole
niekto £o stále £íha
v²ade 4x

✦ Penový bojovník

Hej 10x

Jan£i Rebro / Maro² Veselovský

Niekto sa snaºí by´ rýchly
kon£í stále cestu
on si je istý
ºe je to e²te moºné
On si je istý
ºe e²te vládne svetu
❀✷ : ale mi vieme

✸ : ale ja viem

ºe nie je to dávno v norme
Hej 10x
Niekto £o stále £íha
na ulici doma v ²kole
niekto £o stále £íha
v²ade 4x
Hej 10x

Krvavý odchod (1990, 2.)

✷ Nepochopeni (1991, 11.)

✸✍
✁✷✍

Úplnú slobodu pre v²etkých
ach ty lump ach ty lump
sám svojím slovám neverí²
ty skurvený falo²ný pokrytec
Sloboda vo©nos´
sloboda pre koho?
Kozmopolitizmus to nie je tvoja viera
tvoje my²lienky sú dobré jak ritná diera
slobodu chcel by si pre koho ale
bojuje² ?? niekoho stále
Chcel by si ho vyhna´
za na²e hranice
rozde©ova´ ©udí pod©a farby pleti
?? do seba milióny farebných
?? zabi´ necha´ zomrie´ deti
To je tá tvoja pekná sloboda
??
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?? viac ako seba
nemienim po£úva´ tie tvoje fámy

Pravidlá pravidlá
nenávidím pravidlá
4x

Má² bielu ri´ a to je tvoja hrdos´
a pri tom v²etci rovnako ??
?? tá tvoja blbos´
?? uº ani za ni£

S úsmevom na tvári
pekne ti nanútia
tie svoje pravidlá
a potom ´a odhodia

Penový bojovník...

❀✷ ❀✹ : Nakoniec zistí²
✸ : A potom zistí²

✦ Pokrok

ºe si len blázon
oby£ajná bábka
v ich mocných rukách

Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 9.)

Pravidlá pravidlá
nenávidím pravidlá
8x

Vidíme noví technický pokrok
ich zbrane sú jeho dôkazom
dnes kaºdý £lovek je otrok
a riadi sa cudzím príkazom

Tak na ktorú stranu
teraz sa pridá²
a bude² pouºíva´
❀✷ ❀✸ : ich pravidlá

Pokrok pokrok pre ©udí
pokrok pokrok
4x

✹ : ich skurvené

Pravidlá pravidlá
❀✷ ❀✹ : nenávidím pravidlá

Vidíme stále nové stroje
noví dym a noví strach
vidíme ako upadáme
a stým ºe ºijeme du²evný chlad

✸ : nenávidím pravidlá...
❀✷ ❀✹ : 4x

✦ Pre koho zomrie²?

Pokrok pokrok pre ©udí
pokrok pokrok
4x

Lord Alex / Lord Alex

Svet je celkom posadnutý
vidí² sám ako zomiera²
rozum má² celkom vykradnutý
pomaly sám seba zabíja²

✷ iadne pravidlá (1989, 8.)
✸ Nepochopeni (1991, 20.)

Pokrok pokrok pre ©udí
pokrok pokrok
4x

Zoberie² zbra¬
a musí² bojova´
pre koho a pre£o
sa nepýta²

Láska a mier (1989, 11.)

✦ Pravidlá

Aj tak ti nikto
odpove¤ nedá
zmieri² sa s tým
ºe tak to treba

Lord Alex / Lord Alex
Dni a noci (1988, 12.)

Pre národ pre vlas´
pre koho vlastne
pre seba a pre ních
pre koho teda zomrie²
2x

✷ iadne pravidlá (1989, 1.)
✸ Nepochopeni (1991, 7.)
✹ Nepochopeni (1991, 21.)
Chodí² medzi ©udí
a pomaly ich spoznáva²
pomaly si za£ína² zvyka´
na ich pravidlá
Zdá sa ti ºe má² ich rád
ale sám seba podvádza²
❀✸ ❀✹ : asi nie si normálny

✷ : asi nie si v poriadku

ke¤ má² rád ich pravidlá

✸✎
✁✷✁✹✎

Pozor hej pozor
dostáva² rozkaz
rozbíja² gitaru
a bere² do rúk zbra¬

✷✎
✁✸✁✹✎

Sám sebe sa £udeje²
kam si sa dostal
nikdy si netu²il
ºe bude z teba vrah
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✹✎
✁✷✁✸✎
✸✍
✁✷✁✹✍
✸②

Pre národ pre vlas´
pre koho vlastne
pre seba a pre ních
pre koho teda zomrie²
2x
Pre koho zomrie² 3x
Pre koho zomrie²
pre koho pre koho
5x

✦ Príli² ve©a váºnych
Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 4.)
Prechádza² sa po ulici je ti fajn
na tie hlúpe tváre pozerá²
uº je ti dobre ty sa má²
plno váºnych ©udí a v²etkých má² rád
V²ade vládne po rozume neochota
£i je pondelok teda asi sobota
istota ni£ sa ti nemôºe sta´
ve¤ predsa ni£oho sa nemusí² bá´
Pre£o to©ko klamstiev
to©ko podvodov
mi uº sme krátki i na slovo
a sme pod vodou
2x
V²etci sú váºni nikto sa nesmeje
v²etci sú váºni ni£ sa nedeje
kaºdý je váºny hovorí si ja som nie£o
v²etci sú váºni ja ne viem ºe pre£o
Pre£o to©ko klamstiev
to©ko podvodov
mi uº sme krátki i na slovo
a sme pod vodou
2x

je uº dopredu nahraný
Ja som tieº nudný
robím len hlúposti
robím si doma ºúr
ºúr bez hostí
Bavím sa sám
bavím sa sám so sebou
nudím sa so svojou
povahou ²ialenou
Ja nechcem zomrie´
touto smr´ou
4x
Mám zapchaté o£i
aj u²i ni£ nevnímam
pretoºe som celkom
zaslepený nudou
Som celkom hnilý
a ºiadne túºby nemám
na to ºe vôbec ºijem
som uº dávno zabudol
Ja nechcem zomrie´
touto smr´ou
4x
Ja viem ºe zábavy
je v²ade dos´
ja viem ºe môºem by´
jej skvelý hos´
Ja chcem sa zbavi´ preto
tejto stra²nej nudy
a nikdy nechcem zomrie´
touto smr´ou
Ja nechcem zomrie´
touto smr´ou...

✦ Som slabý
Lord Alex / Lord Alex

Príli² ve©a váºny
príli² ve©a podvodov

✦ Smr´ nudou

Miroslav Lederleitner / Miroslav Lederleitner
Dni a noci (1988, 3.)

✷ Nepochopeni (1991, 3.)
Kam pôjde²
ke¤ príde² z práce domov?
ak nemá² rodinu
si ozaj odpísaný
Ak ju má² má²
len starosti s ¬ou celou
vie² ºe ºivot

Láska a mier (1989, 6.)
Uº to zase prichádza
uº sa zase nechápem
nie£o vo mne vyvádza
sám to asi nezvládnem
Pre£o sa neposlúcham
pre£o som taký slabý
pre£o sa nepo£úvam
ºe ma to stále baví
Z o£í mi idú slzy
som zo seba stra²ne smutný
zdá sa mi ºe je to sen
sen ktorí sám nechápem
Pre£o sa neposlúcham
pre£o som taký slabý
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pre£o sa nepo£úvam
ºe ma to stále baví
o som to zas vykonal
£o som to zas urobil
uº to ´aºko narovnám
na to mám ja málo síl

to £o mu dám
Nikto nechce vojnu
a ani násilie
máme sa radi
a v²etci rovní sme

✦ Tvoje slzy

Pre£o sa neposlúcham
pre£o som taký slabý
pre£o sa nepo£úvam
ºe ma to stále baví

✦ ´astie

Lord Alex / Lord Alex
Láska a mier (1989, 7.)

✷ Nepochopeni (1991, 19.)
´astie patrí v²etkým ©udom
bez rozdielu vo farbe pleti
²´astie patrí kaºdému
£i si £ierny alebo biely
Slobodne ºi´ a slobodne zomrie´
na to má právo kaºdý z nás
tak po¤me kaºdý svojou cestou
ve¤ na to má právo kaºdý z nás
´astie ²´astie tak kde je 4x

✦ Tak to má by´
Lord Alex / Lord Alex
iadne pravidlá (1989, 5.)

✷ Nepochopeni (1991, 10.)
Ak zomrie² so mnou
zomriem aj ja
aspo¬ budem vedie´
ºe sme m¯tvi dvaja

Lord Alex / Lord Alex
iadne pravidlá (1989, 9.)

✷ Nepochopeni (1991, 23.)
Pla£e² pla£e² pla£e² stále
a váºne nevie² pre£o
pla£e² pla£e² pla£e² stále
asi ti bude nie£o

Pla£e² lebo pravda je
preto vºdy na druhej strane
a to £o sa stalo
sa nikdy neodstane
Pla£e² pla£e² pla£e² stále
a váºne nevie² pre£o
pla£e² pla£e² pla£e² stále
asi ti bude nie£o
Pla£e² lebo nedostane²
to po £om velmi túºi²
pla£e² lebo dobre vie²
ºe svet je k tebe krutý
Pla£e² pla£e² pla£e² stále
a váºne nevie² pre£o
pla£e² pla£e² pla£e² stále
asi ti bude nie£o
Tvoje slzy te£ú stále
po tvojej mladej tvári
pla£e² ale aj tak vie²
ºe sa ti ni£ nepodarí

✦ Ty

Som plný elánu
a optimizmu
som mladý £lovek
zdravého organizmu
V²etkému rozumiem
a v²etko viem
a to £o mám
je vºdy to £o chcem
Kaºdý ma má rád
tak ako ja jeho
miluj sám seba
aj bliºného svojho
Kaºdému môºem veri´
v²etko je fajn
kaºdý mi vºdy vráti

Kleopatra J. / Kleopatra J.
Krvavý odchod (1990, 5.)
Nemá² vlastne o£i
nemá² vlastne u²i
?? pre£o sa pýta²
?? lebo si myslí²
?? povedal £o si vraj myslí
Tvoja hlúpa tvár
aj ke¤ si otrok
skon£í² ako v²etci
tak uº to pochop
Ty si e²te tu na zázrak £aká²
daj sa na vieru
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a moºno sa do£ká²
teraz si s nimi
a preto sa tvári²
celý si od toho
a celý si ??
nemá² vlastne o£i
nemá² vlastne u²i
Nemá² vlastne o£i
nemá² vlastne u²i
?? preto sa dusí²

✦

Uº ma pozná²

Maro² Veselovský / Maro² Veselovský
Dni a noci (1988, 4.)
Dokáºem by´ dobrí
ale ja som zlí
dokáºem aj poslúcha´
ale ja sa prie£im
Dokáºem by´ pekný
ale ja som ²karedý
nemôºem sa radova´
preto ºe sa trápim
Mám na to dôvody 3x
by´ taký
2x
Dokáºem aj milova´
no aj stra²ne nenávidie´
dokáºem by´ usilovný
ale ja som leniví
Ja uº songom neverím
preto ºe som pes
dokáºem si veci váºi´
ale ja som hanbliví
Uº ma pozná² 3x
to som ja
2x
Dos´ sa ©u¤om podobám
a zabudni na m¬a
to £o robím to je vec
kruto prekliata
Nehanbím sa za seba
preto ºe ja viem
ºe ja nie som vinný
a ºe to nie je sen

a preto som len psom
Uº ma pozná² 3x
to som ja
2x

✦

Dni a noci (1988, 11.)

✷ Nepochopeni (1991, 6.)
✸ Nepochopeni (1991, 18.)
✹ Nepochopeni (1991, 24.)
Vºdy je lep²ie tvári´ sa hlúpo
ako bi´ hlavou do tvrdých múrov
vºdy je lep²ie vyzera´ úboho
pretoºe iná£ uº nebude² ma´ nikoho
©udia sú hnusní odporní a zlí
preto bu¤ vºdy pozorný

✸ : V²etci sme 2x
V²etci sme primitívi
v²etci sme uº ako ryby
❀✷ ❀✹ : 2x
V²etci sme uº ©udské stroje
tak uº máme £o sme chceli
na celú zem padá slzné more
a v²etci ©udia bzu£ia ako v£ely
tak sme v²etci nahraní
❀✷ ❀✹ : uº nemáme ºiadne zákony

✁✷✁✹②
✸②

✸②

V²etci sme primitívi
v²etci sme uº ako ryby
2x
: Tak to je uº východiska niet
tak to bude a navºdy zostane

✷ : Tak to je uº východiska niet

❬✷✎❪ ❬✸✁✹②❪
❬ ✁✹✎❪ ❬✸②❪

tak to bude a navºdy zostane
ve¤ to je to £o sme chceli
ºijeme si ako zvery
ve¤ to je to £o sme chceli
ºijeme si ako zvery

✹ : Tak to je uº východiska niet
tak to bude a navºdy zostane

❀✹ : Ve¤ to je to £o sme chceli

: ºijeme si ako zvery
2x
✹ : vyhubime v²etky zvery
ve¤ to je to £o sme chceli
vyhubime v²etky zvery

✦

Moºno chápe² moºno nie
naozaj som to ja
2x
Som taký aký som
môºem by´ aj iný
ale nemám dôvod

V²etci sme...

Maro² Veselovský / Maro² Veselovský

Zástup

Martin Pollá / Maro² Veselovský
Dni a noci (1988, 5.)

✷ Nepochopeni (1991, 9.)
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❬✷✎❪ ❬✸②❪ ②
②
✹✎
✹✎
✎
②

Mladé rozlety

V²etci spolu krá£ajú
ráznym pevným krokom
nik nechce by´ mimo
nik nechce by´ bokom
V ich zástupe
nechcem by´
ja nechcem by´
v tomto zástupe
3x
Sú tu ©udia rozli£ný
rôzne vrstvy rôzne rasy
v²etci spolu krá£ajú
v²etkým sa to stra²ne pá£i
V ich zástupe
nechcem by´
ja nechcem by´
v tomto zástupe
3x

23 písní

Bitka
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Bratislava
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Cenzury
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Depresia
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Disco funky
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Düsseldorf
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Dziny dziny
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

2 ❧

V²etci spolu krá£ajú
ráznym pevným krokom
nik nechce by´ mimo
nik nechce by´ bokom

Kariera
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

MR
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

V ich zástupe
nechcem by´
ja nechcem by´
v tomto zástupe
3x

MR II
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

My nie sme provokatéri
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Nie je mi dobre
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Omyl
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Only for white
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Paranoid
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

2 ❧

Petrºalská dráma
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Rad²ej budem sám
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Dnes vyzerá by´ ²patný de¬
asi dnes nikam nepôjdem
ale to asi sotva dokáºem
bojím sa svojich ²tyroch stien

Som znechutený
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

port
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

2 ❧

Sám sám sám znova sám
sám sám sám zostávam

Tak sa mi ºije
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

Pozerám z okna vonku je mráz
kto ºe mi to zavolá²
a telefón stále nezvoní
márne £akám ºe sná¤ zazvoní

Uniformy
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

2 ♠

Vybraná spolo£nos´
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

2 ♠

Sám sám sám znova sám
sám sám sám zostávam
3x

Vypadni
(Mladé rozlety / Mladé rozlety)

♠

✦ Zostávam sám

Lord Alex / Lord Alex

iadne pravidlá (1989, 2.)
✷ Nepochopeni (1991, 5.)
Ak u m¬a nezazvoní môj telefón
naozaj neviem s kým pôjdem von
asi sa budem nudi´ znova sám
alebo niekomu ja zavolám
Sám sám sám znova sám
sám sám sám zostávam
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✦ Bitka

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 10.)

Nenarodil som sa na to
aby som sa s niekým bil
nie ja tu nie som na to
aby som zápasil
??
Nenávidím ©udí £o sa radi bijú
nenávidím ©udí £o to robia radi
nenávidím ©udí £o majú z toho pasiu
nenávidím ©udí £o to vyvolávajú
Nenarodil som sa na to
aby som sa s niekým bil
nie ja tu nie som na to
aby som zápasil
??
Nenávidím ©udí £o sa radi bijú
nenávidím ©udí £o to robia radi
nenávidím ©udí £o majú z toho pasiu
nenávidím ©udí £o to vyvolávajú
Nenarodil som sa na to
aby som sa s niekým bil
nie ja tu nie som na to
aby som zápasil
??

e ma to tu uº ani trochu
ani trochu nebaví
stále tí istí ©udia
a v²etci ma nudia
2x

✦ Cenzury
Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 7.)
Neznesiem aby nado mnou
stále niekto stál
neznesiem aby ma
stále niekto kontroloval
Neznesiem ten pocit
aby som sa stále bál
za to £o som povedal
2x
Takto to uº ¤alej nemôºe ís´
uº k vo©a£omu musí prís´
va²e cenzúry uº nemôºu preºi´
pre to musíme nie£o spravi´
Neznesiem aby nado mnou
stále niekto stál
neznesiem aby ma stále
niekto kontroloval

✦ Bratislava

Neznesiem ten pocit
aby som sa stále bál
za to £o som povedal
2x

MR II (1989, 6.)

Takto to uº ¤alej nemôºe ís´
uº k vo©a£omu musí prís´
va²e cenzúry uº nemôºu preºi´
pre to musíme nie£o spravi´

Mladé rozlety / Mladé rozlety

Túlam sa ulicami
no£nej Bratislavy
a za£ínam ma´ pomaly
dos´ ve©ké obavy

✦ Depresia

e ma to tu uº ani trochu
ani trochu nebaví
stále tí istí ©udia
a v²etci ma nudia

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 6.)

Stále tie isté kr£my
stále tie isté bary
no ani v jednom z nic
ma to uº nebaví

Niekedy mám
taºké chvílky
kedy by som si najrad²ej
podrezal v²etky ºilky

Stále tí idioti
a stále tí dobrí ©udia
no uº aj tí dobrí
ma riadne nudia

Niekedy mám
chu´ vysko£i´ z koºe
alebo si do brucha
bodnú´ aspo¬ ²tyri noºe

Túlam sa ulicami
no£nej Bratislavy
a za£ínam ma´ pomaly
dos´ ve©ké obavy

Vtedy je mi stra²ne zle
moºno by ste chceli vedie´
£o to je
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Je to depresia...

Potom si ja kúpim
za ne krásne
lako lako lakované
sane

2x

✦ Disco funky

A ke¤ príde zimný £as
potom moºno
ale iba moºno
odveziem aj vás

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 9.)

✦ Kariera

Disko funky £ajo£ky 3x
funky disko £ávovia 3x
4x

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 2.)

Kool and the gang
imagination delegation writ es
disko funky to je ²ou
to je moja muzika
váv ²abadabavav Michael Jackson

Kúpil si auto
zohnal si ºenu
obul papu£e
a znenávidel zmenu

Disko funky £ajo£ky 3x
funky disko £ávovia 3x
2x

Zohnal si auto
kúpil si ºenu
ostal mu hladký
mozog bez dezénu

✦ Düsseldorf

Doktoráty ²tátnice
infarkty a m¯tvice
4x

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 1.)

V posteli ho chytá
chorobná tria²ka
dávno zabudol
na význam slova láska

Düsseldorf...

✦ Dziny dziny

ivot ho prestal
pestros´ou láka´
ostáva mu iba
na dochodok £aka´

Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 8.)

✷ Live (1990, 3.)
Ciny ciny

✷ : ja mám svi¬u z hliny

ja mám prosím pekne
: mám prasiatko z hliny

✷ : prasiatko z hliny

: ja mám prosím pekne
svi¬u z hliny
Nechovám ju na ²unky
hádºem do nej
prosím pekne hádºem do nej
korunky
Po£uj Ela po£uj ela
uº mám v bruchu 2x
korún ve©a
O týºde¬ alebo o mesiac
bude tých korún
bude ich e²te
viac

✘
✘
✷✍
✍
✷✘
✷✘

✦ MR

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 3.)

e vraj £asopis pre mladých
a nie je ni£ £o by ma v ¬om zaujalo
a ke¤ sa nie£o nájde
tak je toho úboho málo
Ale je o mladých pre mladých
hlavne ºe o mladých
o mladých pre mladých
hlavne ºe o mladých
Ten £asopis zavá¬a SZM
to sa mi na ¬om nepá£i
to môºu do hlavy si husti´ len
pojebaný zväzáci
Ale je o mladých pre mladých
hlavne ºe o mladých
o mladých pre mladých
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hlavne ºe o mladých
e vraj £asopis pre mladých
a nie je ni£ £o by ma v ¬om zaujalo
a ke¤ sa nie£o nájde
tak je toho úboho málo
Ale je o mladých pre mladých
hlavne ºe o mladých
o mladých pre mladých
hlavne ºe o mladých

✦ MR II

Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 10.)

Nie je mi dobre
nie je mi hej
nie je mi proste OK
Kedy sa zmením
kedy budem iný
v zmenu verím
som v²ak lenivý
Musím si veri´
nesmiem by´ hnilý
musím si veri´
som v²ak lenivý
Nie je mi dobre
nie je mi hej
nie je mi proste OK
4x

✦ Omyl

Nech mi nikto netvrdí
ºe v tomto ²táte
sa môºe niekto mladý
niekam rozlieta´
Lebo akonáhle
sa pokúsi o nie£o také
hne¤ ho zrazia k zemi
a uº nikdy ni£ robi´ nemieni
Tak na£o sú tie va²e
optimistické názvy
ako Mladé Rozlety
a podobné iné humusy
Tak na£o sú tie va²e
falo²né frázy
v²ak uº im aj tak nikto dávno
dávno neverí

✦ My nie sme provokatéri
Mladé rozlety / Mladé rozlety

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 4.)
Kaºdý mi nie£o hovorí
kaºdý mi nie£o tvrdí
chce ma o tom predsved£i´
robí sa moc mudrym
Kaºdý mi nie£o hovorí
nie£o si myslí
chce ma o tom predsved£i´
aj ke¤ sám si nie je istý
V²etci ste pomýlení
kaºdý je pomýlený
5x
Omyl
2x
2x

✦ Only for white

Düsseldorf (1988, 12.)
My nie sme provokatéri...

✦ Nie je mi dobre
Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 5.)

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 11.)
Nenávidím vyjebanú
holohlavú bandu
robia si tu z nás
iba srandu

Nemám rád ©udí
a nemám rád seba
nemám rád nikoho
nie£o mi chýba

Nech tých skínov pojebaných
roztrhá pes
zhodi´ ich zo skaly
a zláma´ im vaz

Nie£o mi chýba
nie je mi hej
nie je mi proste OK

Skurvený skinhead 3x
prac sa na onen svet
4x
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ten pocit ºe ´a stále niekto sleduje
ten pocit ten ´a zruinuje

Kto sa smeje naposledy
najlep²ie sa smeje
ve©mi sa mi nepá£i
£o sa to tu deje

✦ Petrºalská dráma

Aby som sa bál v noci
spravi´ £o len krok
a nezjavil sa p°i mne
holohlavý cvok

Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 2.)

Dopadla na Petrºalku
atómová puma
kaºdý £lovek beznádejne
nad záchranou dumá

Skurvený skinhead 3x
prac sa na onen svet
2x
Oi oi oi oi 4x

Kaºdý muºík kaºdá ºena
masku si pýta
malí Dunaj vylial sa
zo svojho koryta

Ke¤ je niekto taký kokot
tak ho t°eba zabi´
roztrha´ ho na kúsky
a tieto kúsky spáli´

Popadali budovy
a popadali mosty
z hrani£iarov ostali
iba holé kostry

Nech si navºdy zapamatá
ten nemecký odjeb
kto pi£uje na farebných
nech si chystá pohreb

Nikde nie je ani pivo
ani pohár vína
©udí trápi tbc
aids a rakovina

Skurvený skinhead 3x
prac sa na onen svet
4x

✦ Paranoid

Sloven£ina biológia
ru²tina fyzika
ekológia matika
trpí moja psychika
2x

Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 1.)

✷ Live (1990, 1.)

Mnohí takto nazvali
petrºalská dráma
na city môºe ²kodi´
ºiada u²i klama´

Stále má² pocit ºe
´a niekto sleduje
stále má² pocit ºe
nemá² vlastné súkromie
Ten pocit ºe ´a stále niekto sleduje
ten pocit ten ´a stále suºuje
ten pocit ºe ´a stále niekto sleduje
: ten pocit ten ´a zruinuje

✷ : ten pocit ten ´a ruinuje

✷✍
✍

Sloven£ina biológia
ru²tina fyzika
ekológia matika
trpí moja psychika
4x

✦ Rad²ej budem sám

Moºno je tvoj strach
moºno neoprávnený
moºno si len trochu
paranoidný

Mladé rozlety / Mladé rozlety
Live (1990, 5.)

Ten pocit ºe ´a stále niekto sleduje
ten pocit ten ´a stále suºuje
ten pocit ºe ´a stále niekto sleduje
ten pocit ten ´a zruinuje

Pri ²kole som zistil
aký je svet
bol som dos´ sklamaný
z prázdnych viet

Stále má² pocit ºe
´a niekto sleduje
stále má² pocit ºe
nemá² vlastné súkromie

Z toho pokrytectva
z falo²ných výmyslov
bol som moc naivný
ke¤ som chcel ºi´ z vlastných snov

Ten pocit ºe ´a stále niekto sleduje
ten pocit ten ´a stále suºuje

Rad²ej budem navºdy sám
navºdy jé
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svoje ja si nepredám
nikdy nie

tak si to povedal
Ja serem
na takéto ideáli
aby som sa zni£il
pre prachy a pre medaily

Rad²ej budem navºdy sám
navºdy jé
svoje ja si nepredám

No tu stále platí
jedno múdre heslo
platí tu stále
jedno múdre heslo

2x
Rad²ej budem navºdy sám
svoje ja si nepredám
2x

portom k trvalej invalidite 2x
mozgovej alebo fyzickej 4x
obidvoch

✦ Som znechutený

✦ Tak sa mi ºije

Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 4.)

Mladé rozlety / Mladé rozlety

Som znechutený ©udskou blbos´ou
s ktorou sa stretávam kaºdý de¬
debilov sa vºdy a v²ade nájde dos´
a z tohto faktu je mi zle

Düsseldorf (1988, 8.)
Tak sa mi ºije tak sa mi je
tak sa mi krásne obdivuje
Obdivuje ten ºivot krásny
krásny ºivot bez zbyto£ných básni
2x

Preto dostávam chu´ zmiznú´
z tohto sveta niekam rýchlo pre£
strati´ alebo prepadnú´ sa
hlavne len niekam rýchlo pre£

3x

2x

Je to zbyto£né
obzera´ sa za sebou
je to zbyto£né
klama´ svoju myse©

✦ port
Mladé rozlety / Mladé rozlety

Aj tak sa neschovám
uº nikdy viac pred sebou
nemá to u m¬a
vobec ºiaden zmysel
2x

MR II (1989, 9.)

✷ Live (1990, 2.)

Snaºí² sa ako idiot
: aby si zví´azil

✷ : aby si ich porazil

✷✍
✍

✷ : aby si zví´azil

✷✍
✍

robí² to preto
: aby si ich porazil

Nedá² ²ancu nikomu
v²etkých musí² predbehnú´
pre£o to robí²
pre vä£²iu odmenu
No tu stále platí
jedno múdre heslo
platí tu stále
jedno múdre heslo
portom k trvalej invalidite 2x
mozgovej alebo fyzickej 4x
obidvoch
Chce² ma´ ve©a pe¬azí
a to je tvoj ideál
chce² si ºi´ dobre

2x

✦ Uniformy
Mladé rozlety / Mladé rozlety
MR II (1989, 3.)

✷ Live (1990, 4.)

Ob£as mi je v²etko jedno
niekedy zas vôbec nie
no v pár veciach nezmením sa
to uº jasné je
Mám pár zásad jasných presných
hovorím tu o nich
tie nebudem nikdy meni´
nebudem to robi´
Nenávidím uniformy
a nezná²am nudu
som silne alergický
na disco hudbu

999

2x
2x
Nenávidím uniformy
a nezná²am nudu
som silne alergický
na disco hudbu
2x

Tak sa pakuj kamsi domov
tak sa pakuj pre£
2x
2x
Tak sa pakuj kamsi domov
tak sa pakuj pre£
4x

Modrý tanky

✦ Vybraná spolo£nos´
Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 5.)

31 písní

✷ MR II (1989, 11.)

Agent z popelnic
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

V²etko má² a e²te viac chce²
takouto cestou sa kam dostane²
je ti fasa je ti hej
ºenu má² peknú a deti k nej

Beznad¥j
(Modrý tanky / Modrý tanky)

2 ❧

Deutsche, deutsche Bier
(Modrý tanky / Modrý tanky)

2 ♠

Tak si ºije² tak sa má²
ºivotnú slas´ spoznáva²
je ti fasa je ti hej
si sebe pánom a nikdy nie si sám

Dezertér
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

Divoká hranice
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

Vybraná spolo£nos´ to je tvoj ²týl
vybraná spolo£nos´ tam si sa skryl
vybraná spolo£nos´ to je tvoj ²týl
prachy a nádhera tam si sa skryl

Intelektuál
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

Koloseum
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

Tak si ºije² tak sa má²
ºivotnú slas´ spoznáva²
je ti fasa je ti fajn
si sebe pánom a nikdy nie si sám

Konverzace v ulici
(Modrý tanky / Modrý tanky)

2 ❧

Král Krysa
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

V²etko má² a e²te viac chce²
takouto cestou sa kam dostane²
je ti fasa je ti hej
ºenu má² peknú a deti k nej

Láska?
(Modrý tanky / Modrý tanky)

2 ❧

M¥²´áci
(Modrý tanky / Modrý tanky)

3 ❧

Vybraná spolo£nos´ to je tvoj ²týl
vybraná spolo£nos´ tam si sa skryl
vybraná spolo£nos´ to je tvoj ²týl
prachy a nádhera tam si sa skryl

Modrý tanky
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

Moje cesta p°es Rubikon
(Modrý tanky / Modrý tanky)

2 ❧

Nechci
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

✦ Vypadni
Mladé rozlety / Mladé rozlety
Düsseldorf (1988, 7.)
Celé dni ´a mám na o£iach
uº mi leze² na nervy
celé dni ´a mám na o£iach
aj s re£ami blbými
Uº ´a mám tak akurát dos´
uº ´a mám tak dos´ dos´ dos´
Uº ´a mám tak akurát dos´
uº mi z teba stúpa zlos´

Panely
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Panká£i
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

Poh°ební se²lost
(Modrý tanky / Modrý tanky)

3 ❧

Punker junior
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Slávie
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠

Tak co tu chce
(Modrý tanky / Modrý tanky)

♠
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To byla vzpoura
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Válka
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Veselohra na h°bitov¥
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Veselohra na schodech
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Veselohra v blázinci
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Vlá¤a smrdí
(Modrý tanky / Modrý tanky)
V²echno je ²patn¥
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Vzpoura
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Záv¥re£ná
(Modrý tanky / Modrý tanky)
Zulajda
(Modrý tanky / Modrý tanky)
ivý cíle
(Modrý tanky / Modrý tanky)

✦ Agent z popelnic

Modrý tanky / Modrý tanky
Beznad¥j? (1987, 2.)

Jsem démon m¥sta
m¥ kaºdej zná
a kaºdej kontejner
mi dá to co má
Vám v²ak ukáºu
skv¥lej £ernej huber´ák
na²el jsem ho
je²t¥ jako puber´ák
Hrabu ²pínu
ta ²pína je mi vhod
ºivot m¥ vypliv
tak plivu na ºivot
Agent z popelnic jsem já
m¥ kaºdá popelnice zná
A báby v baráku
m¥ po°ád stra²n¥ pomlouvaj
a kdyº m¥ vidí
tak plivou a nadávaj
Já £istím se kaºdý ráno
u hajzlový mísy
abych byl u popelnic
d°ív neº krysy
Nesná²ím disco mládeº
uhlazený panáky

♠

co si plat¥j d¥vky
a vykrádaj traky

♠

Agent z popelnic jsem já
m¥ kaºdá popelnice zná

♠

Bojuju proti
vesmírnýmu smogu
hlavn¥ kdyº u piva
stojím v konzumu

3❧
2❧

Nechci aby vozili
sb¥r do £ernejch hv¥zd
nem¥l bych co ºrát
a nem¥l bych kam vlézt

2❧

Nikdo m¥ nemá rád
a p°ece kaºdý m¥ zná
naºivu m¥ drºí
síla vít¥zná

2❧
♠
♠

2❧

Agent z popelnic jsem já
m¥ kaºdá popelnice zná
Neplatím byt
plyn vodu elektriku
jsem pro ostudu
v²em nájemník·m
Chodím a d¥lám
pod agendou kontajner
nejniº²í ze v²ech
sociálních sfér
Nemám rád lidi
zrovna jako oni m¥
hlavn¥ kdyº se ve£er dom·
vracím po piv¥
Agent z popelnic jsem já
m¥ kaºdá popelnice zná
Tak chátrám a nevím
co bych m¥l dodat
asi nic
je²t¥ bych to moh zbodat
Jedin¥ ºe jsem rád
ºe tady nejsem sám
n¥komu ur£it¥ je
je²t¥ tenhle osud dán
Tak ºiju s vírou v srdci
ºe jednou p°ijde £as
ºe na tom bude skoro
stejn¥ kaºdej z vás
Agent z popelnic jsem já
m¥ kaºdá popelnice zná
Chcípnu
a povezou m¥ na márách
nechám si zdát
sv·j v¥£nej sen o krysách

1001

✦

a sklenice se správnou mírou

Beznad¥j

prolejvá se ústní dírou
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Deutsche deutsche Bier

✷

Beznad¥j? (1987, 8.)

podporuje mír

Live Praha (1989, 3.)

2x

Vítr fouká ulicema

A kdyº se kradu no£ní Prahou

²pinavýho m¥sta

v²em rodák·m nám tak drahou

nevnímám ²e¤ lidí

po zástupy cizinc·

ani jejich gesta

co si zajdou ke Flek·m

Nev²ímá² si ksicht·

Deutsche deutsche Bier

t¥ch legra£ních pán·

podporuje mír

a kdyº cestou upadnu

2x

dozajista vstanu
A Berlín Zieher deutsche marky
Smutn¥ koukám do výloh

a eskorty pod Tatry kárky

a ?? m¥ zebe

a politika jedním rázem

p°ed sebou mám hnusnej obraz

Lenin a Marx to jsem blázen

vidím jen sebe
Deutsche deutsche Bier
podporuje mír

Dej si hochu na sv¥t pozor

2x

a lidem se vyhýbej
provlíkej se mezi nima

A pivo se nám hlavou ºene

na slova si pozor dej

v²ak se cestou vyblejeme
Auf Wiedersehen meine Herren

Potloukám se bez koruny

p°í²tí rok se zase sejdem

bez úsm¥vu na rtu
tamten chlápek v ²edým saku

Deutsche deutsche Bier

moh by dát aspo¬ Spartu

podporuje mír
2x

... rychle zdrhám
za£al jsem se bát

A druhej den ráno já aº vstanu

kalhoty si o plot trhám
a nemám kde spát

napustím si plnou vanu

Dej si hochu na sv¥t pozor

N¥mci Bier a mír
není nad kefír

a lidem se vyhýbej

2x

provlíkej se mezi nima
na slova si pozor dej

✦

Dej si hochu na sv¥t pozor
a lidem se vyhýbej
: mluvit st°íbro ml£et zlato
na slova si pozor dej

✷:

provlíkej se mezi nima

v²ude kolem beznad¥j

✦

✷②
✷✎
✎
②

Dezertér

Modrý tanky / Modrý tanky

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 5.)
Zpráva z frontového zpravodaje
Na²i state£ní se zápalem bojující hrdinové op¥t

Deutsche, deutsche Bier

Modrý tanky / Modrý tanky

na

n¥kolika

místech

prolomili

frontu

a

vnikli

hluboko do týla nep°ítele. Nemalý vliv na bojovou morálku udatných vojín· má jist¥ v¥domí
za jaké u²lechtilé a správné cíle bojují. Citát

✷

Beznad¥j? (1987, 10.)

z mar²álova deníku.

Live Praha (1989, 7.)
Já hodn¥ vyst°ídal jsem cest

Na Vlachovce kaºdou ned¥li

a hodn¥ vid¥l silných gest

s N¥mcema jsme sed¥li
a nadávali jsme na doby

Mund·ry se ??

Habsburkovy poroby

v²em známá jejich cena
a hodn¥ kamarád·

Pivo to je nápoj h°íchu

já vid¥l v celt¥ nést

a kdo to °ekl ten je k smíchu
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Uº nechci nikdy £ekat víc

moºná poslední

na projektil co letí vst°íc
nechci úto£it zabíjet

Divoká hranice ??

nechci uº prolévat svou krev

?? lidi vrhá
divoká fronta ??

A s bodákem ?? vp°ed

?? nebo vás zni£í

matkám syny zabíjet

zkuste se ovládnout
nebo vás zni£í

Dezertér 4x
Pry£...
To £lov¥k nesmí v klidu ºít

k°i£ utíkej pry£

musí s válkou ºivo°it

utíkej pry£ 2x

pro£ vojáci se mají strachovat

V ob°adní síni

✦ Intelektuál

??

Modrý tanky / Modrý tanky

za svoje padlý ??

prý za u²lechtilý cíle
museli ºivot poloºit

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 8.)

Pak dávat kytky na hroby

Chodí s námi stejnou ch·zí

nemám rád dlouhý proslovy

a s nikým se nebaví

já nechci um°ít tam kde vy

leze jen úzkostliv¥ k nám

mí kamarádi frontoví
Snaºí se aby z kníºky
Proto te¤ dom· odcházím

v jeho podpaºí

karabinu tu nechávám

²la hr·za tajemná

a taky mund·r vybledlej
a svoji p°ilbu s ním

Do holek hu£í
a cpe jim kydy do hlavy

Dezertér 8x

takºe mu kaºdá dá

✦ Divoká hranice

Maluje po zdech
o£i krvavý co plá£ou
jaký je to t¥ºký ºít
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Intelektuál 2x
V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 9.)

hloupej blázen blbej chytrák
intelektuál 2x

Kdyº se dívá² kolem sebe

zkus si vybrat

tak hrozn¥ málo uvidí²
cítí² zemi a snad i nebe

Intelektuál 2x

ostatní lidi nebolí²

má svý pravidla
intelektuál

Oni v²ak moºná bolí tebe

v zim¥ v lét¥ d¥lá frajera

kdyº sly²í² jejich hloupejch smích
z kterýho jde mráz

Doma se u£í

a zebe

??
ml£í a nemluví

Divoká hranice do ??
kdo vkro£í tam nebo zp¥t

Od cigaret má

tak ho to zabije

vºdycky stejnou zna£ku

divoký hranice v kaºdým z nás

a kdyº ne tak nekou°í

zabíjí ºivot zabíjí £as
Tajemný je aº aº
...

on p°ichází s hlavou
vraºenou v novinách

?? na hranici

je²t¥ aby drbal okolí

stojí stráºci
jak m·ry malovaný na skle

Kdyº promluví

jsou to divný pásci

tak jen hlasem hlubokým
nadává na spole£nost p°í²ernou

Kaºdý z nich má masku tmy
zlatou rukou od oleje

Nebo o tom

s£ítá tvoje dny

ºe sv·j ºivot sám brzo skon£í
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maluje a písá
má zisky ze ºivota

Cht¥lo by to Koloseum
aby se mohli dívat
jak £lov¥k t¥sn¥ p°ed smrtí
umí krásn¥ zpívat

Intelektuál 2x
chytrej blázen hloupej chytrák
intelektuál 2x
zkus si vybrat

Aº by si v²ichni zazpívali
nebyly by války
a taky málo suroviny
pro poprav£í ²palky

Intelektuál 2x
má svý pravidla
intelektuál
v zim¥ v lét¥ d¥lá frajera

Chce to nový Koloseum
v²ichni a´ se sloºí
aº se tam v²ichni narvem
a´ p°ijde trest boºí
cht¥lo by to Koloseum
pro miliardy lidí
tam by byla smrt v p°ímým p°enosu
a´ se kaºdý vidí 2x

Homola
fuck o Homola
homo homo Homola

✦ Koloseum

✦ Konverzace v ulici

Modrý tanky / Modrý tanky
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V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 7.)
P°ipadám si jako v dobách
kdy to je²t¥ v²echno existovalo
v ºivý arén¥ se lvy a s tygry
spousta lidí bojovalo
Nem¥li zbran¥ jen svoji odvahu
a vládci ti se bavili
st°íkala krev a kou° z nozder
a palce dol· dávali
Dneska to ale není jiný
taktika boje se v²ak zm¥nila
nevím pro£ doba co kolem nás pro²la
to divadýlko zbo°ila
Chce to nový Koloseum
s miliardami míst
?? z nebe spustit
velikánskej píst
v²ichni uº by m¥li pokoj
a nemuseli by se hádat
nebyly by války
nezbrojilo by se
nemuseli by ráno
do práce vstávat
Kdyby na²i dobu vid¥l Caligula
ur£it¥ by zajásal
konec století a dne²ek
to je vskutku vývojová okrasa
V²ichni se nenávidí
a jeden druhýho s chutí podráºí
kaºdej si kaºdýho m¥°í a po£ítá
z kterýho je asi podlaºí
Nikdo není spokojenej
a v²ichni cht¥j bejt jina£í
kolik uº kolem nás bylo mrtvejch
ale nám to asi nesta£í

✷

Live (1988, 2.)
V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 6.)

Jen krok za krokem
co noha nohu mine
procházím m¥stem spáleným
desátník ??
Tady projela má armáda
a lidé s úsm¥vem
na ulicích ji vítali
: uctili vodou a chlebem
✷ : uctili kolá£ema a chlebem

✷✍
✍

Konverzace v ulici
jednoho oby£ejného m¥sta
2x
Te¤ z·stal jsem tu sám
a lidé ode²li
?? sice bez oken
rostou jak houby po de²ti
Pro£ v²echna ta láska a vítání
pro£ ºivot je tu jiný
a lidi místo obilí
p¥stují kopretiny
Konverzace v ulici
jednoho oby£ejného m¥sta
2x
Pro£ zhasínám jim p°ed vrata
a k°i£ím b¥ºte uº
v jejich o£ích vidíme
na na²em krku n·º
Tu otázku mi poloºil
a já odpov¥¤ mu dal
kdybys nebyl vojákem
: sám bys tu kytku vzal

1004

✷✍

✷:

sám bys moºná kytku vzal

✍

Kdy padne tohle v¥zení
plný frajerství a strachu

A poloºil ji tam kam pat°í

kdy nám °eknou jdeme dom·

pochop jednou uº

a budeme moct jít

ºe ty jsi jeden z t¥ch
Kam ná² král p·jde

co svobodu jim vzal

a kam p·jdeme my s ním
Konverzace v ulici

v zajetí to nejsou jen mrtvoly

jednoho oby£ejného m¥sta

to je mnohem víc

2x
I s králem krysou 3x

✦ Král Krysa

✦ Láska?

Modrý tanky / Modrý tanky

Modrý tanky / Modrý tanky

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 2.)

Beznad¥j? (1987, 7.)

✷

Live (1988, 8.)

Temná je noc
sucho na tisíc let
v d°ev¥ných barácích
chceme sv¥t
V barácích ze d°eva
a plotem z ostnatýho drátu
co hlídá kousek zem¥
zem¥ bez ??
I s králem krysou
??
vyhrát tu válku pra²ivou
??
Voják·m ²pinavejm
ºlutejm jak zralý banány
sebrat jim pu²ku
a post°ílet je v²echny

Na co je tu láska?
ptáte se zrovna asi jako já
i kdyº to taky asi nevíte
: a moºná v¥d¥t nechcete

✷:

a moºná ani v¥d¥t nechcete

: protoºe jste ji taky nepoznali

✷:

protoºe jste ji taky sami nepoznali

✷✍
✍
✷✍
✍

Moºná jste o ní sly²eli
kdyº jste poslouchali Hanku Zagorovou
nebo na h°bitov¥
kdyº jste cítili studený kámen smutku
pod sebou na zádech
a milovali jste se na n¥m
: Ale to je láska?

✷:

Ale to je láska bez lásky

: to je láska bez lásky

✷✍
✍
✷②

a tak se ptám
I s králem krysou
Na co je tu láska? 2x
K jídlu mít krysy

: na hovno a na nic

co si p¥stujem

✷:

pod na²ím barákem

2x

na a na nic

✷✎
✎

ve sklep¥
Nebo být intelektuál
Nakrást si o°echy
... aspo¬ trochu
kdyº jdeme s eskortou
stav¥t leti²t¥
I s králem krysou
Rádio nesmí² mít
jinak má² po srand¥
nesly²et to co se d¥je
ve sv¥t¥

: kterej si kaºdej ve£er

✷:

kterej si kaºdý den

: vyleze na balkón

✷:

vyleze

v sedmnáctým pat°e na sídli²ti
: dá si vedle sebe kníºku

✷:

na balkón

vezme si kníºku
která se jmenuje Nana

✷:

otev°e ji na stránce devadesát sedm

✷✍
✍
✷✎
✎
✷✎
✎
②
②

medituje o zvuku aut
Tenhleten tábor

a tramvají pod sebou

snad n¥kdo proklel

a onanuje

jak n¥co °ekne²
tak t¥ zabijou

Ale to taky není láska
dneska bývá láska

I s králem krysou

: bu¤to kv·li pen¥z·m

✷:

1005

kv·li pen¥z·m

✷✎
✎

nebo od srdce
ale ta se musí cítit
: jenºe ji nikdo nem·ºe cítit

✷ : ale nikdo ji nem·ºe cítit

✷✍
✍

: a tak o ní málokdo ví
✷ : tak o ní nikdo neví

✷②
✷✎
✎
✷✍
✍

kdyº mu o ní nikdo ne°ekl
: nebo ji sám nepoznal
na vlastní srdce
✷ : a pokud mu o ní nikdo ne°ekl

: ??
i kdyº je to zdraví
z hlediska zdravotního
moºná ji to ni£í
a tak o ní dumám a p°emý²lím
kam se jenom schovala
protoºe jinak bych byl nucen
su²e konstatovat

✷ : A tak o ní dumám a p°emý²lím

❬✷✎❪

a na nic

❬ ✎❪

✷ : veksláky a konkurence
2x

A neskute£ný hlupáci
: co budoucnost maj skv¥lou

✷ ❀✸ : a budoucnost maj skv¥lou
❀✷ : jsou to hnusný m¥²´áci
✸ : jsou to jenom pasáci
❀✷ : M¥²´áckej ºivot
✸ : Armádní ºivot

✸✎
✁✷✎

✸ : armádní plazení

✸✎
✁✷✎

slizký jak hadi

Poklidní ob£ani
poslu²ní smradi
❀✷ : m¥²´áci 2x

✷✎
✎
②

To co oni neznaj
❀✷ : to p°ipadá jim sm¥²ný

✸ : a p°ipadá jim sm¥²ný

a kdyº se zeptá² na názor
: p°ece nejsou dne²ní

✷ : tak p°ece nejsou dne²ní
✸ : a p°ece nejsou dne²ní

✷✎
✎

Poklidní ob£ani
poslu²ní smradi
❀✷ : m¥²´áci 2x

✸ : vojáci 2x

✦ M¥²´áci

✸✍
✁✷✍
✷✁✸✍
✁✸✍
✁✷✍

Novinky ty nesná²í
a nemají v·bec strach
hlavn¥ kdyº to vyná²í
prachy v balíkách

Na co je tu láska? 2x
kaºdá má svýho
z diskotéky páska

✸✎
✁✷✎

ty m¥ tu vadí
: Jdou vojáci jdou vojáci jdou

Modrý tanky / Modrý tanky

✷ : Jdou m¥²´áci jdou m¥²´áci jdou
❀✷ : boºe jaká je to krása

Beznad¥j? (1987, 9.)

✷ Live (1988, 1.)
✸ Live Praha (1989, 1.)

boºe jaká je to krása

✸✎
✁✷✎

ty m¥ tu vadí

M¥²´áckej ºivot
ten je moc baví
m¥²´ácký plazení
slizký jak hadi

✸ : Jdou vojáci jdou vojáci jdou

✷✁✸✍
✍
✸✎
✁✷✎

a hrozn¥ m¥ serou

Na co je tu láska? 2x
na hovno a na nic?
moºná

: Jdou vojáci jdou vojáci jdou
boºe jaká je to krása

✸✍
✁✷✍

furt si pozor dávaj

✸ : vojáci 2x

Pomozte mi ji najít
uº jen kv·li sob¥
koukejte se kolem a najd¥te ji
A nemáme rádi smute£ní v¥nce
: veksláky a východní N¥mce

✸ : a rozloºilý pozice

ten je moc baví
❀✷ : m¥²´ácký plazení

kam se jenom schovala
protoºe jinak bych byl nucen
su²e konstatovat
Na co je tu láska? 2x
na hovno a na nic
: 2x
✷ : na co je tu láska? 2x

Jsou jich plný ulice
chod¥j mezi náma
❀✷ : rozloºilý pozice

✦ Modrý tanky

❬✷②❪ ❬✸✎❪ ❬✸✘❪
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Beznad¥j? (1987, 1.)

❬ ✎❪ ❬ ✁✷✘❪

P°es barikády p°edsudku
p°es odmítavý pohledy
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❬✸✘❪ ✷✍
✍

projíºd¥jí bez rozsudku

Zpívat o lásce

nevnímaj hloupý projevy

to se dnes cení
kde ji v²ak vzít

Necht¥jí vid¥t zatnutý p¥sti
necht¥jí sly²et nadávky lidí

: kdyº k dostání není

✷:

kdyº tu ºádná není

✷✍
✍

neznají minulost rozum a ²t¥stí
a kolem kaºdýho m¥sta slídí

V zapadlým obchod¥
pod pultem leºí

Modrý tanky jedou
svobodu vám vezou
Necht¥jí vid¥t bolest lidí

: prodava£ um°el snad

✷:

prodava£ um°el asi

✷✍
✍

prodá ji st¥ºí

co jsou jiní neº ostatní

Jsme smutný lidi

ti co vám berou va²i víru

ve smutným sv¥t¥

ti vám svobodu nevrátí

d¥láte s náma
to co vy chcete

Nevnímaj lidi a sly²í jen sebe
kdyº n¥kdo z davu zak°i£í
ty tanky modrý jsou jako nebe
a v nich divný °idi£i

Zdá se snad ºe jsme
: v²ak trochu nete£ní

✷:

tak trochu nete£ní

✷✍
✍

pravdivý blázni
Modrý tanky jedou

s barvou smute£ní

svobodu vám vezou
Kaºdý z nás má
Tanky krouºí kolem vás

svý vlastní ideály

neznají dálku ani £as

kde jsou ty doby

ty nezastaví ºádný náhody

co jsme se smáli

a spole£nost to uº dávno ví
Te¤ je to k plá£i
Pak ani ty uº neváhej
a p°idej se rychle k nim
a na m¥²´áky nadávej
a vrhej na n¥ proudy slin
Modrý tanky jedou
svobodu vám vezou

mimo pár lidí
: jsou v²echno svin¥

✷:

jsou v²echno

: a p¥kný ºidi

✷:

a p¥kný

✷✍
✍
✷✍
✍

Kaºdej si hrabe

✦ Moje cesta p°es Rubikon

na vlastním písku
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To snad není

a nahrabat chce si
co nejvíc zisk·

ºivotem va²ím

✷

Beznad¥j? (1987, 13.)

te¤ uº vám neradím

Live (1988, 7.)

te¤ uº jen stra²ím

✦ Nechci

Jsme smutný lidi
ve smutným sv¥t¥
d¥láte s náma
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to co vy chcete

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 11.)
Zdá se snad ºe jsme
v²em tady zbyte£ní

Nechci lásku za kterou bych platil

chodíme pomalu

nechci rady ze kterejch mám strach

v barv¥ smute£ní

nechci ºivot kterej m·ºu ztratit
nechci válku uprost°ed hv¥zdnej drah

Kaºdej z nás má
svý vlastní trápení

Tohleto v²echno

tak srdce na²e

já nechci 2x

pomalu kamení

4x

Musíme v¥°it

Nechci prachy který m·ºu propít

musíme doufat

nechci práci kterou nemám rád

nesmíme zem°ít

nechci ruce kterejma m·ºu zabít

nesmíme zoufat

nechci bránit za nikoho hráz
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Tohleto v²echno
já nechci 2x
4x

nejv¥t²ího hnutí na sv¥t¥
kde je dneska to va²e heslo
ºe punk nikdy nezem°e

Nechci zemi ve který je ²pína
nechci sliby z velkohubejch tlam
nechci ºrádlo je v n¥m rakovina
nechci známý neznám sebe sám

V²ichni se klepem v agónii
a nebo stojíme na hrob¥
£ekáme jestli bezmocn¥ padne
nebo znovu povstane

Tohleto v²echno
já nechci 2x
4x

To jsou ti panká£i
co necht¥jí válku
2x

✦ Panká£i

Kaºdý hnutí má svý mouchy
?? degenerace
nadávat na druhýho a bejt pánem
pánem svýho hovna jedin¥

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 12.)

Zkus n¥co navrhovat
kdyº to není ná°ez
my²lenka nikomu nic ne°íká
ta va²e budoucnost
je opravdu v prdeli
zkuste ji znovu na nohy postavit
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Oni k°i£í svoje hesla
a chodí do hospody na pivo
budujou anarchii u p·llitru
a zavrhujou budoucnost
Mají svou kulturu
a taky svoji pravdu
popelnice z °et¥z·
pro lidi jsou po°ád jenom nuly
protoºe z nich mají strach

To jsou ti panká£i
co necht¥jí válku
2x

✦ Poh°ební se²lost

To jsou ti panká£i
co necht¥jí válku
2x
V¥t²ina z nich má svoji hlavu
dutou prázdnou a vypitou
popsaný bundy a popsaný trika
heslama co si myslej ºe jsou punkový
Kopou do popelnic
kdyº jdou z ámu
a kaºdej na n¥ nadává
punk uº je tady hezkejch pár let
lidi si ale je²t¥ nezvykli
To jsou ti panká£i
co necht¥jí válku
2x
?? co je²t¥
?? beznad¥je nezlblo
snaºí se zachránit aspo¬ n¥co
jenºe neví jak a co
Lidi jsou blbý napo°ád
a nepochopí v·bec nic
aº na to moºná jednou p°ijdou
tak to bude v²echno pry£
To jsou ti panká£i
co necht¥jí válku
2x
Lidi ??
chatrný zbytky
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✷
✸

Beznad¥j? (1987, 14.)
Live (1988, 5.)
Live Praha (1989, 4.)

Na rtech z·stal smutný pocit
a v puse ho°ko jak to bývá
£ernou truhlu nesou nocí
smutek ²pínu dé²´ z ní smívá
Bez sví£ek jde tenhle pr·vod
a chybí tomu pokání
a není k n¥mu ani d·vod
jen tichem zvon vyzvání
Divnej poh°eb dneska mám
divnej poh°eb jenom já
poh°ební se²lost uº se schází
❀✷ : vyslechnu je²t¥ pár parafrází
✸ : vyslechnu je²t¥ pár divnejch frází
Cesta na h°bitov je dlouhá
❀✷ : del²í snad je ºivot sám
✸ : a del²í snad je ºivot sám
❀✷ : po v²em zbyla jenom touha
✸ : a po v²em zbyla jenom touha
: na rakvi k°ízek mám
✷ ❀✸ : a na rakvi k°ízek mám
Za chvíli uº budu v hlín¥
pod p°ívalem kv¥tin hnít
snad na Zemi se lescos zm¥ní
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✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍
✷✁✸✍
✍

kaºdej je tu v nejlep²ím

já budu o nebi snít

nechte m¥ jsem nejv¥t²í
Divnej poh°eb dneska mám
divnej poh°eb jenom já

R·ºenka Vozek

poh°ební se²lost uº se schází

Nový psi

vyslechnu je²t¥ pár parafrází

Vltava
Kole£kový brusle

Na rakev mi sypou hlínu
: a smutnej pocit z·stává

✷ ❀✸ :

smutnej pocit z·stává

: a poh°ební se²lost mám kolem hrobu

✷ ❀✸ :

poh°ební se²lost mám kolem hrobu

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

poslední lou£ení uº nastává

❀✷ : ?? zbyl bílý prach
✸ : V srdci zbyl jen bílý

prach

bezvadná zábava
sed¥t u pultu £aje
blbe£ci blbe£ci jsou
Slávie 2x
pingl £aj nalije
Slávie 2x

✸✍
✁✷✍

kaºdej se dneska napije

✦ Tak co tu chce

a smrt v rubá²i u m¥ postává
nenávist bolest minulost strach
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ta p°ít¥º dávno nic nedává

Beznad¥j? (1987, 11.)

Divnej poh°eb dneska mám
divnej poh°eb jenom já
poh°ební se²lost uº se schází

✷ ❀✸ :

vyslechnu je²t¥ parafrází

: vyslechnu je²t¥ pár divnejch frází

A drahý hadry nakoupil

✎
✷✁✸✎

??
u nad°ízených
A doma plnou fonotéku

✦ Slávie

hit· poslechních
jiní kluci ??
budí u n¥j smích
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Tak co tu chce? 4x
Beznad¥j? (1987, 5.)
Burian Peterka
Ho²ek Homolka
u°ín Zajícová
Bosák Zapíková
Vízner Gumová hadice
aj Dubový palice
Ka´a Bezpalec
Naci a is´ák
Slávie 2x
pingl £aj nalije

Aº ho jednou uvidí²
po ulici jít
tak se na n¥j nedívej
a nechej ho být
Nestojí ti za nic víc
neº si po n¥m plivnout
n¥co si pro sebe °íct
a p°í²t¥ se mu vyhnout
Tak co tu chce? 3x
doufám ºe nic

✦ To byla vzpoura

Slávie 2x
kaºdej se dneska napije
Stojí tam skr£ená na rohu
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má velmi výhodnou polohu
je plná zelenejch stol·

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 13.)

vedle divadla výstavních vol·
A sotva ráno brzo vstávám
Nová scéna

a znova okno otvírám

ofín a pivo

znova sám sebe vidím v davu

vinárna U Zp¥vá£k·

jak tam ti²e umírám

v²ude je ºivo
Lidi krá£ejí zas bez cíle
Slávie 2x

ve stárnoucí ²e¤

pingl £aj nalije

a vlekl jsem se mezi nima

Slávie 2x

a musel jsem to vydrºet

kaºdej se dneska napije
Aº uvidím peklo aº uvidím nebe
aj punkový pití dáme

aº uvidím sv¥tlo a v n¥m sebe

desetníky to zacvakáme

aº polezu tmou barevnýho ticha
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tak vím ºe smrt karty mi míchá

roky ve válkách proºitý

Tak °eknu si jen pro sebe

Utíkáme dop°edu

to byla vzpoura

sly²íme rozkazy
a z nosu a z u²í nám kape krev

V matným pouli£ním osv¥tlení

dávno strach nemáme

uº nehledám n¥jaký místo k vyspání

jen rány bolavý

hledal jsem marn¥

b¥ºíme hromadou lidskejch st°ev

nikde nebylo tu ºádný

✦ Veselohra na h°bitov¥

pod mostem bylo vºdycky k p°ecpání
Bez pen¥z nem¥l jsem na jídlo
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a ºebrat jsem se bál
nem¥l jsem ani na pivo

Beznad¥j? (1987, 6.)

a p°ed hospodou stál
Na h°bitov¥ mezi hroby
Aº uvidím peklo aº uvidím nebe

honí smr´ák smrtici

aº uvidím sv¥tlo a v n¥m sebe

a chce ji hodit ?? schody

aº polezu tmou barevnýho ticha

kde má svojí krabici

tak vím ºe smrt karty mi míchá
Smrtka ta mu prchá lehce
Tak °eknu si jen pro sebe

tý je jenom t°ista let

to byla kdysi vzpoura

a smr´áka uº v·bec nechce

vzpoura

??

✦ Válka

Veselohra na h°bitov¥
ta m¥ láká nejvíce
veselohra na h°bitov¥
pochod Praha Pr£ice
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V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 4.)
ílený pok°iky
granáty t°ískají
minomet pohlavky rozdává
tupý a nete£ný
ºenem se dop°edu
nad¥je na ºivot praºádná
pinavej mund·r
co byl kdysi khaki
barvu má slámy pochcaný
v poloºkách p°íjem
u smrtky v kanclu

Starej upír se zas oºral
krev mu totiº nejede
má rád pivo to ho vºdycky
do hospody zavede
S upírem se oºral hrobník
a zpívají si vesele
a upír zapad do svý hrobky
a hrobník do svý postele
Veselohra na h°bitov¥
ta m¥ láká nejvíce
veselohra na h°bitov¥
pochod Praha Pr£ice

Utíkám dop°edu

✦ Veselohra na schodech

poslouchám rozkazy
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dávno uº jsme zapsaný

z nosu a u²í mi kape krev
dávno strach nemám
jen rány bolavý
b¥ºím p°es hromady lidskejch st°ev
Kdypak uº k sakru

✷
✸

Beznad¥j? (1987, 3.)
Live (1988, 3.)
Live Praha (1989, 9.)

V£era jsem spad na schodech
kdyº jsem nesl smetí

a ve£er shán¥t samice

❀✸ : se mi vyrazil dech
✷ : aº se mi vyrazil dech
❀✸ : se p¥kn¥ letí
✷ : to se p¥kn¥ letí

Jsou jen dv¥ cesty

A zrovna kdyº jsem dopadal

£erná a bílá

páni to byl let

bu¤ smrt a nebo p°eºití

a n¥kdo dve°e otvíral

nikdo nám nevrátí

já si na n¥j sed

ta válka skon£í
vºdy´ jednou musí dojít munice
znám lep²í zábavy
chlastat a spát

slávou a pen¥zma
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✷✍
✁✸✍
✷✍
✁✸✍

Na schodech u nás v baráku

poj¤te v²ichni sem

tam je n¥kdy stra²ná komedie
sousedi se hádaj stra²n¥

Mám prima nápad

div ºe se to nepobije

ud¥láme to hned te¤
budem se prokousávat

A dneska ve£er jdu dom·

skrz tuhletu ze¤

a bylo sedum hodin
a v klidu dve°e otvírám

A tak jak pravý blázni

pak s úlekem hledím

ze¤ sme kousali
krev v²ude plivali

?? soused·

: jak nám zuby padaly

✷:

ze schod· na m¥ padá
a jako ve snu sly²ím k°ik
zase jde o smrada

pravidelná kontrola
: kaºdý z nás leºel v rohu

✷:

tam je n¥kdy stra²ná komedie
sousedi se hádaj stra²n¥

Pak vid¥l sem jak doktor

✷✎
✁✸✎

✷✍
✍

: druhýho prstem pích

✷:

do druhého pích

✷✎
✎

budem je muset pustit

jako kaºdý správný ech

zas o n¥co d°ív

veselohra na schodech

V blázinci v Bohnicích

✦ Veselohra v blázinci

r·zný se v¥ci d¥lat daj
kdyº t¥ maj za blázna
tak blbiny t¥ napadaj
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✷

kaºdý z nás v rohu leºel

jako mrtvola

div ºe se to nepobije

❀✸ : a budu nahrávat ten sp¥ch
✷ : a nahrávat si budu sp¥ch

✷✍
✍

Kdyº ve£er p°i²la

Na schodech u nás v baráku

Do dve°í dám odposlech

aº nám zuby padaly

: Aº nás voca¤ pustí

✷:

Beznad¥j? (1987, 4.)
Live Praha (1989, 8.)

Aº ten £as p°íjde

: a my ven p·jdeme

Jednou za rok

✷:

vºdycky v zim¥

slíbíme si ºe se

divnej p°ijde £as

zase za rok sejdeme

to kdyº m¥ do blázince

a my dom· p·jdeme

To nikdy neví²

✦ V²echno je ²patn¥

s kým tam bude² na cele
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na pár dní ²oupnou zas

✷✎
✎
✷✍
✍

jestli bude smutno
nebo jestli vesele

Live (1988, 6.)

✷

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 1.)

Lapiduch za mnou bouchnul dve°ma
??

Stru£ný pr·b¥h d¥jinami

kdyº s t¥mahle klukama

prvohory

hrál sem v kapele

druhohory
t°etihory

V blázinci v Bohnicích

£tvrtohory

r·zný se v¥ci d¥lat daj

✷:

kdyº t¥ maj za blázna

: ...

✷:

Chodit obrácen¥

: hrát si na duby

✷:

nebo hrát si na duby

lítat po rukách
a d¥lat ??

doba ledová

doba kamenná

tak blbiny t¥ napadaj

✷✎
✎
✷✍
✍

: doba ledová
...

✷:

doba bronzová

doba ºelezná
stromová

✷:

starov¥k a novov¥k

byzanc
doba románská

A tak jsme kecali

gotika

a dumali jak ven

renesance

?? povídá

baroko
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②
✷✎
✷✎
✎
②
②
②
②
②
②
②

rokoko
empír
biedermaier
secese
: recese
gotika
renesance

✷:

recese

t¥ch dob uº bylo
: a dneska d¥láme najzlpapír

✷:

a t¥ch lidí v nich

pra£lov¥ci lidoºrouti
indiáni dobyvatelé
kaºdý tu po sob¥ n¥co zanechal
a my my v dne²ní dob¥
plné nemocí a subkultury
videa a jiných nesmysl·
které jsme si vymysleli
kácíme stromy a vyrábíme hajzlpapír
abychom si m¥li £ím vyt°ít prdel
a nemyslíme na zít°ek
: ale m¥li bysme si pár strom· nechat
abysme se m¥li jednou kam vrátit

✷:

i kdyº bysme m¥li myslet

m¥li bychom si nechat pár strom·
abysme se jednou m¥li kam vrátit

②
②
②
✷✎
✷✎
✷✎
✎
✷✎
✎
②
②
②
②
②
②
②
②
②
✷✎
✷✎
✎

: práce cíl ºivota

✷:

a práce cíl ºivota

??
schody vedou nahoru
a bomby na domy
V²echno je ²patn¥
zpátky na stromy
2x
Pravdu má siln¥j²í
hromadná doprava
odst°ely barák·

Nátlaky p°írody

to mrtví se zvedají

Fronty na hajzlpapír

: a konec bude poprava
na konec bude poprava

zpátky na stromy
2x
Tohleto pozoruj
karty se obrací
prodejny s luxusem
a benzín nebude

✷:

: hr·zou se pozvrací
ten hr·zou se pozvrací

d¥vky a peníze
: televizní shot

a novoro£ní zásady

✷:

zábavný podniky

copak °eknou nám

a postavy do dºezu

komer£ní programy

a televizní shot

AIDS metla lidstva
V²echno je ²patn¥
zpátky na stromy
V²echno je ²patn¥

✷✎
✎

V²echno je ²patn¥

Chudák kdo zvít¥zí

ºivelný pohromy

✷✎
✎

a zase my zase my

pol²tá°e pod hlavu

Atomový spalovny

✷✎
✎

?? £lov¥k

✷✎
✎

a nový nápady
a zápach nemocnic

✷✎
✎

stereotyp v²edních dn·

✷:

a genetický poznatky

A maso na jatka

Sopky se probouzí

po£máraný zdi

Pra²ivý ovzdu²í

2x

a hv¥zdy se vracejí

pásová výroba

a chlast a cigára

zpátky na stromy

nadzvukový letadla

: ... pro v²echny

rva£ky v hospodách

V²echno je ²patn¥

rakev se zakopá

✷:

a pejsci na fenkách

a rozloºený atomy

V²ude je chemie

: mrtví se zvedají

Nový zástavby

a párky v rohlíku

a výplatní pásky mezd

✷:

a loutky v divadlech

✷:

zkaºený po£así

²ance pro v²echny

pu²ky a vojáci

továrny na lidi

a nová doba ledová

a kaºdej n¥jak vypadá

a bordel v my²lenkách

: i párky v rohlíku

Nový druºice

a lesy chcípají

②

Rozbitý auta

v²echno do chrómu

2x

2x

zpátky na stromy
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✷✎
✎
✷✎
✎

✷

✦ Vzpoura

✦ Zulajda

Modrý tanky / Modrý tanky

Modrý tanky / Modrý tanky

Beznad¥j? (1987, 12.)

Beznad¥j? (1987, 15.)

Live (1988, 4.)

...

Já kdyº ráno brzo vstanu
a okno si otvírám

Tancuje Zulajda 2x

tak sám sebe vidim v davu

tancuje v pralese

jak tam ti²e umírám

aº celý sv¥t kolem
aº celý t°ese se

Lidi krá£ej bez cíle
to kaºdej má sv·j sv¥t

Opi£ky padají

já se vle£u mezi nima

ze strom· dol·

nedá se to vydrºet

protoºe necht¥jí
tancovat spolu

Nevidím peklo zem ani nebe
nevidím sv¥tlo nevidim sebe
potácím se tmou barevnýho ticha
: poh°ební auto uº pro m¥ jede

✷:

sv·j nápoj lásky smrt mi uº míchá

Já nechci um°ít zaºiva
: já nechci nechci

✷:

já chci vzpouru

✷✎
✎

tancuje Zulajda

✷✎
✎

vyvázne s podmínkou

pod mostem je zas k p°ecpání

Tancuje Zulajda
tancuje v pralese

Bez pen¥z nemám na jídlo

aº celý sv¥t kolem

a ºebrat to se bojím

aº celý t°ese se

tak nemám ani na pivo
a p°ed hospodou stojím

Soudcové dávají
své palce dol·

Nevidim peklo zem ani nebe

protoºe necht¥jí

nevidim sv¥tlo nevidim sebe

tancovat spolu

potácím se tmou barevnýho ticha
sv·j nápoj lásky smrt mi uº míchá

❬✷✎❪
❬✷✎❪

tancuje s podmínkou
obe²la oklikou
Soudcové padají

nevidim peklo nevidim sv¥tlo

ze strom· dol·

sv·j nápoj lásky

protoºe necht¥jí

smrt ?? mi míchá

❬✷✎❪

tancovat spolu
2x

to je ta vzpoura
Já nechci um°ít zaºiva

Tancuje Zulajda
obe²la zákony

to je ta vzpoura

✷:

Soudcové dávají
ona se nebojí

ale hledám marn¥ uº tu ºádný není

Já nechci um°ít zaºiva pomoºte m¥

má radost velikou

své palce dol·

já hledám dobrý místo k vyspání

Neni£te m¥ pomoºte m¥

Tancuje Zulajda
tancuje v pralese

V chladném pouli£ním osv¥tlení

: Já nechci um°ít zaºiva

2x

❬ ✎❪

Tancuje Zulajda
nahoru a dolu

já chci vzpouru

tancuje Zulajda

✦ Záv¥re£ná

nahoru a dolu
Tancuje Zulajda

Modrý tanky / Modrý tanky

v pralese

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 14.)

aº celá sv¥t kolem
aº celý t°ese se

Onanuj
kdyº to nejde rad²i kydej hn·j
onanuj
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✦ ivý cíle

a pak to zabolí

✷:

Modrý tanky / Modrý tanky

Tak st°ílej

❬ ✎❪

na ty ºivý cíle

✷

V²echno ²patn¥, zpátky na stromy! (1988, 3.)

nezapomínej
pro n¥ i ty jsi cíl

Live Praha (1989, 2.)

tak st°ílej
Kolem jen zlo

a zabij ºivý cíle

a hnijící odpadky

pro n¥ i ty jsi

a barikády ze smetí

jejich ºivej cíl

drºí² svou pu²ku
a dírou v kamenech

Jsi jenom £íslo

mí°í² na svoje prokletí

aº budou s£ítat mrtvoly

eká² aº bude den

cítí² ránu

abys zamí°il

a pak to zabolí

a prstem zmá£kl

má² plnej zásobník

studenou spou²´

a slunce vychází

nemá² uº nic
oni ti v²echno vzali

: Má² plnej zásobník

a v tvojí du²i
zbyla jenom pou²´

a slunce vychází

Tak st°ílej

✷:

: na ty ºivý cíle

✷:

jsou to ºivý cíle

❬ ②❪

co zaznamenají

a oni uº jsou dávno

✷✍
✍

A oni uº jsou

: v dost°elu

✷:

dávno v dost°elu

jenom si °íkej

na co ti bude pomník

pro n¥ i ty jsi cíl

na rohu ulice

tak st°ílej

a plno posmrtnejch

a zabij ºivý cíle

metál·

✷②
✷✎
✎
✷✍
✍

uº nejsi £lov¥k
te¤ jsi ºivej cíl

Tak st°ílej

A uº se blíºí

✷:

a neskrývají rozpaky

a nep°emý²lej

a myslí si ºe mají vyhráno

te¤ uvaºuj

svírá² svý rty

tak st°ílej

v o£ích doba ledová

a zabij ºivý cíle

cht¥l jsi p°ece po£kat

b¥hají hejbou se

aº na ráno

zatni zuby a pal

: na ºivý cíle
na ty ºivý cíle

✷✍
✍

Nát¥rová hmota

Moºná tvý poslední
musí² ho uvid¥t
zahnat ty stíny p°ed sebou
stejn¥ pry£ nem·ºe²

16 písní

dávno uº nemá² t¥lo
v²echno lidský
? (4x)

v tob¥ zkamen¥lo
: Tak st°ílej

❬✷✎❪

jsou to ºivý cíle

(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)
A´ si zvanej
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

nezapomínej

Evropskej £lov¥k

pro n¥ nejsi nic

(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

tak st°ílej
a zabij ºivý cíle

Kde

pro n¥ i ty jsi

(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

jejich ºivej cíl
Jsi jenom £íslo
co zaznamenají
aº budou s£ítat mrtvoly

❬✷✎❪

Leºím
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)
Mor
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

bu¤ zvít¥zí² ty
nebo vyhrajou oni

Nechci t¥

usly²í² ránu

(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)
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♠

Oko
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

Playboy 3x
fuj

Playboy
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

♠

Pr·m¥rnej
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

♠

Reparát
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

♠

Vykradenej
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)
rádlo
(Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota)

✦ Evropskej £lov¥k

♠

??
rád by se prý pobavil
m·ºe² brouku dát si klid
já poslouchám Exploited
Playboy 3x
fuj
2x
Já poslouchám Exploited
Playboy 3x
fuj
2x

✦ Pr·m¥rnej

Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota
Live D°íte£ (1988, 1.)
Sila p°ecpaný raketama
dv¥ strany rozd¥lený drátama
a na lidský davy
mí°ej atomotový hlavy
A kde je 7x
evropskej £lov¥k
Sedim na sudu st°elnýho prachu
s o£ima plnýma strachu
2x
A kde je 7x
evropskej £lov¥k

Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota
Live D°íte£ (1988, 6.)
Pomalu se blíºí k cíli
je pr·m¥rnej
2x
Tomu nevadí 2x
nic mu nevadí
na v²echno má £as
ivotem se protloukal
je pr·m¥rnej
kdoví jak to p·jde dál
je pr·m¥rnej

Sila p°ecpaný raketama
dv¥ strany rozd¥lený drátama
a na lidský davy
mí°ej atomotový hlavy

Tomu nevadí 2x
nic mu nevadí
na v²echno má £as

A kde je 7x
evropskej £lov¥k

Svý ?? si uº na²el
je pr·m¥rnej
moh by se mít mnohem h·°
je pr·m¥rnej

✦ Playboy
Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota

Tomu nevadí 2x
nic mu nevadí
na v²echno má £as

✦ Reparát

Live D°íte£ (1988, 14.)
Okolo se prochází
myslí ºe m¥ rozhází
rudý botky parádní
v kapse slipy náhradní
Playboy 3x
fuj
Trvalá je perfektní
ºe prej jenom o m¥ sní
v¥°í ºe m¥ okouzlí
jeho kecy oplzlý

Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota
Live D°íte£ (1988, 16.)
Alternace hybrnace
koncentrace korupce
deviace levitace
interupce erupce
Abstinence konkurence
kadence a potecne
nem·ºu se dobrat konce
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zmatenýho spletence

a po°ád mo°e práce

Objektivní subjektivní
senzitivní naivní
aktivní a agresivní
aktivní a pasivní

ivot bere klusem
pivo vodka s dºusem
spole£enský zvyky
a pohlavní taky

Anamnéza syntéza
transfúze a defúze
nem·ºu se probrat
probouzím se ve hr·ze

Jitko sundej spodní prádlo
to zas bude dneska ºrádlo...
uº aby to bylo
2x

Reparát...
nem·ºu spát

D·leºitej výraz
nosan lehce vzh·ru
pod tílkem holej hrudník
??

Alternace hybrnace
koncentrace korupce
deviace levitace
interupce erupce
Abstinence konkurence
kadence a potecne
nem·ºu se dobrat konce
zmatenýho spletence
Perspektivn¥ konstruktivn¥
intenzivn¥ invence
intervence imitace
inovace prevence
Produktivní progresivní
pozitivní deprese
já t¥m pán·m nerozumím
tady kon£í legrace
Reparát...
nem·ºu spát
Perspektivn¥ konstruktivn¥
intenzivn¥ invence

Uº se zase t¥²im
na sobotní £aje
na kluky se v¥²im
kroutim disko svalem
Jitko sundej spodní prádlo
to zas bude dneska ºrádlo...
uº aby to bylo
2x
V pátek ve£er párty
u kámo²ky z party
malý mo°e vína
k ránu koncovina
V pond¥lí zas ²kola
pod o£ima kruhy
te¤ m·ºou zase chrn¥t
víkendový d¥vy
Jitko sundej spodní prádlo
to zas bude dneska ºrádlo...
uº aby to bylo
4x

Perspektivn¥ konstruktivn¥
intenzivn¥ invence
intervence imitace
inovace prevence
Produktivní progresivní
pozitivní deprese
já t¥m pán·m nerozumím
tady kon£í legrace
Reparát...
nem·ºu spát

✦ rádlo

Nát¥rová hmota / Nát¥rová hmota
Live D°íte£ (1988, 12.)

Dlouhý nohy tenký
a stra²n¥ krátký sukn¥
vyp·j£ený ²minky

NVÚ
43 písní

Anarchistická lidová
(NVÚ / NVÚ)

♠

Bajka
(NVÚ / NVÚ)

♠

Bez rizika
(NVÚ / NVÚ)

♠

Dejavu
(NVÚ / NVÚ)

♠

Fa²ounci
(NVÚ / NVÚ)

♠

Fuck Novák
(NVÚ / NVÚ)

♠

Hnusná hra
(NVÚ / NVÚ)

♠

1016

♠

Homage a normahl

Ivane!

2

❧

(NVÚ / NVÚ)

2

❧

2

❧

Spermdream

(NVÚ / NVÚ)

(NVÚ / NVÚ)

♠

Tutá£

♠

Uml£eli psa

2

❧

Úvahátörr lahvátörr

2

♠

Viva la revolution

4

❧

Zam£ená hlava

♠

Zlod¥j z Prioru
(NVÚ / NVÚ)

(NVÚ / NVÚ)

✦ Anarchistická lidová

♠

Mysli na m¥, aº bude² pod ním
(NVÚ / NVÚ)

♠

NVÚ / NVÚ

2

❧

Obchází m¥ dokola (1990, 11.)

2

♠

Nádraºí
(NVÚ / NVÚ)
Neber to!
(NVÚ / NVÚ)
Nebojte se prasat

... (ru²tina)
Ku°átko va°ili

(NVÚ / NVÚ)

♠

Nep°ichází v úvahu
(NVÚ / NVÚ)
Novej Bydºov

ku°átko smaºili
ku°átko taky cht¥lo ºít
uº tady není

2

♠

je ve v¥zení

♠

Chytla m¥ £eká

(NVÚ / NVÚ)
Nový sm¥ry
(NVÚ / NVÚ)

nebude s náma vodku pít

Sibi° m¥ £eká

♠

Primá°
(NVÚ / NVÚ)

♠

Prodejná holka

to pro £lov¥ka t¥ºký je
jedna v¥c jistá
já anarchista
já nejsem z va²í partaje

(NVÚ / NVÚ)

♠

P°evrat

... (ru²tina)

(NVÚ / NVÚ)

♠

✦ Bajka

3

♠

NVÚ / NVÚ

2

♠

Obchází m¥ dokola (1990, 14.)

2

♠

P°istup blíº
(NVÚ / NVÚ)
Ranní rychlík
(NVÚ / NVÚ)
Rock'n'roll schwindell
(Sex Pistols / -)
Rudej cirkus
(NVÚ / NVÚ)
Samý cvoci
(NVÚ / NVÚ)
Sereme na stát

Vlezla krysa do pasti
tam si kapsy namastí
6x

♠

2

♠

2

❧

(NVÚ / NVÚ)

(NVÚ / NVÚ)
Moskva - Litva 91

♠

(NVÚ / NVÚ)

(NVÚ / NVÚ)
Marabu

♠

(NVÚ / NVÚ)

(Sex Pistols / NVÚ)
Magor

♠

(NVÚ / NVÚ)

(NVÚ / NVÚ)
Krysy

♠

(NVÚ / NVÚ)

(NVÚ / NVÚ)
Kdyby

♠

Teti£ka

(NVÚ / NVÚ)
Kalamajka

❧
♠

St°ílej!

(NVÚ / NVÚ)
Jsou sami

2

(NVÚ / NVÚ)

(NVÚ / NVÚ)
Jsme sami III

♠

Skinheads

(NVÚ / -)

Vy krávy

♠

(NVÚ / NVÚ)
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✦ Bez rizika
NVÚ / NVÚ

Obchází m¥ dokola (1990, 8.)
Pane Boºe já sem tak blbej
no f·j
Rad²i si lehnul na podlahu
jó aby neupad
2x
A ko²ili nenosil
takºe mu ji nikdy nikdo nevzal
2x
Bez rizika 2x
bez rizika je
2x

jednou tohle ve snu jsem uº vnímal
v²echno jednou jsem uº na to p°i²el
Dejavu 2x
Jak mám v¥d¥t co se zdá co se nezdá
jak tohleto dozv¥d¥t se mám
te¤ uº nevím £eho se mám chytit
zdáte se vy mn¥ anebo se já vám
Dejavu 2x
Mám uº taky pocit
ºe uº ani já te¤ nejsem
ºe jsem vlastn¥ jenom ten sv·j sen
ten kdo sedí nakopnout m¥ musel
abych poznal co je ??
Dejavu...

✦ Fa²ounci

Nem¥l rád nikdy ºádnou ºenskou
proto se na n¥j ºádná nevysrala
2x
Neº by n¥co zkurvil
tak rad²i nic ned¥lal
2x
Bez rizika 2x
bez rizika je
2x
Jebu 2x
mám ho v chlebu
prdel mrdel trvdel
no f·j
Kdyby se nenarodil 3x
nemusel by zdechnout
kdyby se nenarodil 3x
nemusel by chcípnout
Bez rizika 2x
bez rizika je
2x

✦ Dejavu
NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 21.)
Dejavu
Jako bych uº tohle n¥kdy vid¥l
jako bych uº tady n¥kdy byl
moºná se mi v²echno jenom zdálo
moºná jsem uº tady jednou ºil

NVÚ / NVÚ

Tak jsme do²li (1991, 14.)
Co z toho ty tupci maj
kdyº se pívem nelejou
narostou jim ramena
zvednou se a hajlujou
Hn¥dý hovna
hn¥dej mor
fa²ounek je divnej tvor
2x
My si dáme taky ??
nebudeme hajlovat
spadnem ra£i na zem
£eský pívo £eskej bear
vzh·ru do Evropy a´ ºije mír
Hn¥dý hovna
hn¥dej mor
fa²ounek je divnej tvor
4x
Bez Hitlera bez Jake²e
ka²leme na va²e holý ple²e
malý pívo velkej rum
a´ ºije Evropskej d·m
Hn¥dý hovna
hn¥dej mor
fa²ounek je divnej tvor
2x

✦ Fuck Novák

Dejavu 2x

NVÚ / NVÚ

Mám ?? uº odjakºiva
tyhle °e£i jsem uº n¥kde sly²el

Tak jsme do²li (1991, 10.)
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Novák je závislák
chlastá jako vo ºivot
zná v²echny hospody
poblije kaºdej vchod

Kaºdej z nás n¥kde v sob¥ nosí
kaºdej z nás n¥kde v sob¥ má
nás uº ale nebaví ty kecy
tahle hnusná hra co chystáte dál

Nocuje na záchytce
kaºdej ho tam dob°e zná
st°ízlivej stav
uº dlouho nepoznal

Komu není rady
komu není pomoci
uº je to zas tady
p°etvá°ka a kecy

Novák není z t¥ch
co makaj do p·l t°etí
nemá ºádnou manºelku
nevyná²í smetí

Koukni se do zrcadla
jak se blb¥ ksichtí
tahle hnusná hra
je to k blití

✦

Souloºí jen s punkerkama
co maj kachnu zelenou
??
nosí na ramenou
Fuck fuck fuck Novák
fuck fuck Novák Novák

NVÚ / Tak jsme do²li (1991, 11.)
(instrumentální)

Novák je pokérovanej
od hlavy aº k pat¥
kou°í jenom trávu
má roztrhaný gat¥
Voºralej autem jezdí
zásadn¥ na £ervenou
v£era sejmul d¥dka z kola
rychlostí zakázanou
Novák nikde nepracuje
je zápornej hrdina
ºije jenom z podpory
je mravnostní spodina
Sere na politiku
na v²echny její strany
má na hlav¥ kohouta
a to není zakázaný

✦

Hnusná hra

NVÚ / NVÚ
Tak jsme do²li (1991, 3.)

Je to tu ta hnusná mravní slavnost
je to tu a my sme divnej mrav
je to v nás ºe sme byli slavní
je to tak a musí² se s tim rvát
Komu není rady
komu není pomoci
uº je to zas tady
p°etvá°ka a kecy
Koukni se do zrcadla
jak se blb¥ ksichtí
tahle hnusná hra
je to k blití

Homage a normahl

✦

Ivane!

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 12.)

✷ Obchází m¥ dokola (1990, 1.)
✷ : Tv·j vlastní stín

❬ ②❪

honí m¥ dál
co je sv¥toví
kam sem ho dal
emu mám v¥°it
£emu se smát
chci z·stat £istej
kde sílu brát
Tisíce cest
která je pravá
kde ²lápne² vedle
jó to se stává

ty hajzle
táhni uº zpátky
do Ruska
do Moskvy

My t¥ tady nechcem tak b¥º 4x
vodejde² 2x
pak tady bude fajn
Ivane vyho¤ ho 2x
Ivane balíme
Ivane do Moskvy
: Ivane 4x

✷ : My t¥ tady nechcem tak b¥º 4x
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❬ ②❪

❬ ②❪

Ivane
Ivane
Ivane
Ivane
Ivane

❬ ②❪

❬ ②❪

❬ ②❪

❬ ②❪

✷✍
✍

: My t¥ tady nechcem tak b¥º 4x
vodejde² 2x
pak tady bude fajn
2x

✷ : Vodejde² 2x
jo pak tady bude fajn
Ivane ne ne ne ven

NVÚ / NVÚ

❬✷✎❪
❬ ✎❪

❬ ②❪

Live Hlízov (1991, 12.)

✷ Tak jsme do²li (1991, 2.)

✷ : bez ²anci jó bezezbraní

Dneska jim uº není hej
: na svých k°eslech nesed¥j

Jsme sami nebo nejsme sami
zameteme s nima nebo oni s námi
tak si tu ti²e zpíváme
o tom jak se dob°e máme

✷ : ve svých k°eslech nesed¥j
: uº jim toho moc nezbylo

✷ : pohlavá°i sesazení

Nikomu z nás není hej
n¥kde malej komou² zlej
odn¥kud zas na nás vejrá
jako ná² nejlep²í strejda

: n¥koho to zasko£ilo

Jsou sami jsou úpln¥ sami
: i beze vlády beze zbraní

: ledacos se zm¥nilo

✷ : vztekle jenom zuby cení
Jsou sami jsou úpln¥ sami
bez vlády jó beze zbraní
: pohlavá°i sesazení

②
✷✍
✍
✷②

Jsme sami nebo nejsme sami
zameteme s nima nebo oni s námi
komunisti p°evle£ený
kabáty maj voto£ený

✷ : diktáto°i sesazení

: smutn¥ na nás zuby cení

✷ : jiná moºnost uº tu není
N¥co se tu semlelo
tu a tam to bolelo
n¥koho to zasko£ilo
: n¥jak se to oto£ilo

✷ : n¥koho to oto£ilo

: Dneska jim uº není hej

Dneska je jim zase hej
: nikdo není na n¥ zlej

✷ : nikdo na n¥ není zlej

✷✍
✍

a´ mi °eknou co jim chybí
myslím ºe se jim tady líbí
N¥kde v klídku chlastají
s úsm¥vem nám mávají
: a my v²ichni jen ...

✷ : a my v²ichni jen zpíváme
o tom jak se dob°e máme
No tak uº se proberte
a uº n¥co d¥lejte
nebo nám zas sem nalezou
úpln¥ v²ude a uº nevylezou
Jsou sami nebo nebo nejsou sami
tak co nám sakra po°ád brání
pro£ si po°ád jen zpíváme
o tom jak se dob°e máme stop

✷✎
✎
✷✎
②

Stále na nás jenom °vali
k°i£eli a nadávali
lidi se jich dlouho báli
a oni se jenom smáli

NVÚ / NVÚ

✷ : n¥jak se nám to p°eto£ilo

... ºe je magor (1988, 6.)

✷ Obchází m¥ dokola (1990, 9.)

: jiná moºnost te¤ uº není
diktáto°i sesazení
✷ : smutn¥ na nás zuby cení

✦ Jsme sami III

N¥co se tu semlelo
tuhle zem to bolelo
✷ : ale moc se nezm¥nilo
: n¥jak se to voto£ilo

✦ Jsou sami

❬✷✎❪

✷ : Dneska uº jim není hej
: na svých místech nesed¥j

✷ : kaºdej je te¤ na n¥ zlej

: uº jim toho moc nezbylo

✷ : uº jim toho moc nezbilo
: ledacos se tu zm¥nilo

✷✍
✍

✷ : vºdy´ tu jejich nic nebylo
Komunisti marxisti
: stalinisti fa²isti
✷ : stalinovci fa²isti
o kom to vlastn¥ zpíváme
komu se to posmíváme
: Dneska uº jim není hej

✷ : Dneska uº jim neni hej

kaºdej je te¤ na n¥ zlej
uº jim toho moc nezbilo
vºdy´ tu jejich nic nebylo nic
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✷✍
✍
✷✎
✎
✷✎
✎

✷✎
✎
✷✎
✎

✷✎
✎
✷✍
✍
✷✎
✎
✷✍
✍
✷✎
✎
✷✍
✍

✷✍
✍

✦ Kalamajka

zalejzáme v²ichni k ránu
jako ty krysy do kanálu

NVÚ / NVÚ

This is my way

Tak jsme do²li (1991, 15.)

ákej smysl ºivota máme
nic co se nosí ned¥láme
koukáme jak se lidi perou
div ºe se navzájem neseºerou

Kalamajka mik mik mik
sereme vám na pop-musik
sereme vám na Gotta
na Pe²ka i na Rotta

This is my way

Kalamajka mik mik mik
sereme vám na pop-musik
mi si vezmem za ºenu
jen punkovou ma°enu

Proto jako krysy v noci ºijem
hulákáme zpíváme a hodn¥ pijem
nechceme bejt sou£ástí zlého davu
proto rad¥ji zalejzáme do kanálu

✦ Kdyby

This is my way
Kdyº vidíme jak se lidi rvou
°íkáme si je to ale ²ou
dokud s tímhletím nep°estanou
ºe z kanálu odsa¤ nás nedostanou

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 18.)
Kdybych nebyl
nebyl jsem tak línej
tenhleten sv¥t moh by
bejt uº dávno jinej

This is my way

✦ Magor

Kdybych neházel
v²echno za hlavu
nemusel bych skon£it
v tom blbým davu

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 2.)

✷ Obchází m¥ dokola (1990, 4.)

Kdybych neházel
v²echno za hlavu
kdybych se já nau£il lhát
nemusel jsem smutnej te¤kon bejt
nemusel jsem se vzteky ºrát

Do práce nechodí²
nemá² co do huby
²pinavou ko²ili
kalhoty naruby

Kdybych já byl ml£el
a nemluvil víc neº je zdrávo
nepoznal bych jak to bolí
siln¥j²ího právo
kdybych byl nebyl
byl bysem nebyl debil...

íkaj vo n¥m ºe je magor
do hlavy je pra²t¥nej 2x
£ernou bundu cvokovanou
tan£í jako ²ílenej 2x
Do práce nechodí²
nemá² co do huby
²pinavou ko²ili
kalhoty naruby

✦ Krysy
Sex Pistols / NVÚ

Nemá² svou budoucnost
a ºádnou jistotu
²ílený názory
na lidskou svobodu

... ºe je magor (1988, 10.)
✷ Obchází m¥ dokola (1990, 2.)
Nás v²echny baví v noci ºít
ve dne na to nemáme ten pravej klid
: chcem bejt n¥kde to nás baví

✷ : chcem bejt klidný to nás baví
na²e rejdi²t¥ jsou místa tmaví
This is my way

My jako krysy v noci ºijem
hulákáme zpíváme a hodn¥ pijem

✷✍
✍

íkaj vo n¥m ºe je magor
do hlavy je pra²t¥nej 2x
£ernou bundu cvokovanou
tan£í jako ²ílenej 2x
Jen tak se potlouká²
vymetá² hospody
dom· uº nechodí²
a chrápe² pod schody
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Nechlastej bez míry
nepozná² nad¥ji
neºli se za°adit
to um°e² rad¥ji
íkaj vo n¥m ºe je magor
do hlavy je pra²t¥nej 2x
£ernou bundu cvokovanou
tan£í jako ²ílenej 2x

❀✸ ❀✹ : Marabu mabu mabu
Marabu 2x
Marabu Marabu ²tíhlý mladík
Marabu Marabu £isté cyankali
Marabu vzlétá 4x
Marabu mabu mabu
Marabu 2x

✦

To bych cht¥l vid¥t rád
kdo ti co závidí
budoucnost nejistou
ºivot je pra²ivý
Lidi sem £um¥jí
zase t¥ sebrali
zase cht¥j vyzkou²et
jestli t¥ srovnají
Kaºdej z nich je p¥knej magor
do hlavy je pra²t¥nej 2x
v nablejskanejch novejch hadrech
ºije ºivot ²ílenej 2x

✦

Marabu

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 4.)

✷ Obchází m¥ dokola (1990, 13.)
✸ Live Hlízov (1991, 14.)
✹ Mosh v esku (1991, 14.)
Marabu Marabu n¥ºný mrchoºrout
chudobný p¥vec který náhle utich
Marabu je jen p°echodnou
formou na²í n¥ºné smrti

Marabu ve tvaru ºeny
Marabu ve tvaru blesku
náhle otev°ený
ho°ák stesku

Marabu mabu mabu
Marabu 2x
Marabu
Marabu
Marabu
ºíravina

Marabu popelnice
Marabu plný zbytk·
Marabu £ím dál více
do polibku

Moskva - Litva 91

NVÚ / NVÚ
Tak jsme do²li (1991, 6.)

Tohle to snad není moºný
o co tady krá£í
£umim na to jako blbej
tak tohleto snad sta£í
Hnusný srá£i vypatlaný hlavy
zase st°ílej do lidí
táhn¥te ?? vrazi
mrtvoly nic nezm¥ní
Moskva uº nám zase lhala
v²echno zase byla leº
kdo ty vojska vlastn¥ poslal
??
Gorba£ov nic neví
nikdo nic neví
tak kdo to má v¥d¥t
táhni k £ertu ??
stejn¥ to má² spo£ítáno...

✦

Mysli na m¥, aº bude² pod ním

NVÚ / NVÚ

Marabu mabu mabu
Marabu 2x
Marabu
Marabu
Marabu
plynový

❬✷②❪

Tak jsme do²li (1991, 7.)
Zase sedím ve stejný knajp¥
kolem sebe ksichty který dob°e znám
prava£kou obírám cizí ºenskou
je dobrý ºe rád t¥ mám
Prázdno v sob¥ odbourávám chlastem
stala si p°i m¥ neumím bejt sám
je mn¥ jedno kde ve£er skon£ím
houby na tom záleºí pár jich je²t¥ dám

Marabu mabu mabu
Marabu 2x

Mysli na m¥
aº bude² pod nim
mysli na m¥
aº s nim bude² spát
6x

Marabu Marabu rozedn¥ní
Marabu Marabu ve tvaru p¥sti
Marabu celý pokálený
prefabrikáty ²t¥stí

Jeden by se tomu divil
jsem tohleto e²t¥ v·bec já?
n¥jaký vý£itky na to vám ka²lu
hlavn¥ kdyº mn¥ zase ¬áká dá
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✦

Nádraºí

NVÚ / NVÚ

: Látky t¥kavý jsou
sny nám do o£í lºou
Neber to 4x

Tak jsme do²li (1991, 12.)
Plácám se v tom uº dlouho
a sem úpln¥ hotovej
nev¥°te mi je to jedno
ºivot mám zvoranej
Sem úpln¥ na dn¥
t¥ºko °íct kdo za to m·ºe
jen bejt na jiným míst¥
kde m¥ nikdo nepom·ºe
Budoucnost m¥ nezajímá
vít¥zství m¥ poráºí
kaºdej ve£er chrápu
u hajzlu na nádraºí

Podívej se co ti zbylo

✷ : Podivej se co ti zbylo

❬✷②❪
❬✷②❪
✷✍
✍

kdysis tomu °íkal zuby
tvoje ruce tvoje dílo
naftemal ti smrdí z huby
: Neber to 4x

✷ : Ne neber to 4x
: Tvoje ruce tvoje hlava
má² li je²t¥ zbytek mozku
koukej toho rychle nechat
ned¥lej ze sebe trosku
Neber to 4x

✷✍
✍
❬✷✎❪

❬✷✎❪
❬✷✎❪

Zejtra jede² k mo°i
fantastická dovolená
má² debilní názory
a palice vydlabná

Podívej se co to d¥lá²
zase má² ty stavy v hlav¥
zubatá si kosu brousí
na tebe ty h¬upe práv¥

Já mít tvoje prachy
voºral bych se jako kráva
jó jenºe já nemám
ani na cigára

Neber to 5x

❬✷✎❪

✷ : Tvoje ruce tvoje hlava ...

❬ ✎❪

✦

Narozdíl od vás si
já na nic nehraju
kolem chod¥j voºralí
a blijou mn¥ na hlavu
Moºná se m¥ ptáte
ºe bych cht¥l bejt jinej
to v t¥ch va²ich o£ích
jsem po°ád divnej
Zkuste si m¥ v²imnout
aº pudete kolem
aº tam budu chcípat
tak part a sbohem
Budoucnost m¥ nezajímá
vít¥zství m¥ poráºí
kaºdej ve£er chrápu
u hajzlu na nádraºí
Narozdíl od vás
si já na nic nehraju
kolem chod¥j voºralí
a blijou mn¥ na hlavu

✦

Neber to!

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 9.)

✷ Tak jsme do²li (1991, 13.)

Nebo jte se prasat

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 7.)

✷ Obchází m¥ dokola (1990, 12.)
Nebojte se prasat 4x
kaºdá svin¥ má svýho °ezníka 2x
5x

✦

Nep°ichází v úvahu

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 1.)
Nep°ichází v úvahu 4x
Chceme rozjímat 3x
jaro uº je tu
2x
Napijem se vopijem se
pobijem se poblijem
2x
Uº se tu nesu 3x
poj¤te do klidu
2x
Napijem se vopijem se
pobijem se poblijem

1023

2x

2x

Uzáv¥rka padá 3x
voda se zvedá
2x

Hypno hypno hypnotic
neuro neuro neurotic
luna luna lunatic
schizo schizo schizotic

Napijem se vopijem se
pobijem se poblijem
2x
Do kr£my nejdu 3x
zp¥vaj·
2x
Napijem se vopijem se
pobijem se poblijem
2x
Charry charry lady 3x
zp¥vaj·
2x

✦ Novej Bydºov
NVÚ / NVÚ
Live Hlízov (1991, 15.)

✷ Tak jsme do²li (1991, 5.)
Takhle smrdí jenom na²e m¥sto
takhle si tu ºijeme
po ulicích lítá smetí
za ºiva tu hnijeme
Novej Bydºov
hnusnej Bydºov

Rasta rasta rastaman
super super superman
narko narko narkoman
pyro pyro pyroman
Nové sm¥ry nová hnutí
nový lidi stejn¥ nudní
2x
Ana ana anarchista
feti feti feti²ista
exor exor exorcista
satan satan satanista
Dile dile diletant
buze buze buzerant
devi devi deviant
muzi muzi muzikant
Nové sm¥ry
nová hnutí
nový lidi
stejn¥ nudní
2x
Pu£i pu£i pu£ista
sadi sadi sadista
rasi rasi rasista
fa²i fa²i fa²ista fuj fuj

Pomlácený starý domy
divadlo je rozbitý
po ulicích b¥haj krysy
uº to máme zaºitý

✦ Primá°

NVÚ / NVÚ

Novej Bydºov
hnusnej Bydºov
Takhle smrdí jenom na²e m¥sto
kaºdej z nás tu ²pínu zná
nev¥°íme ºe se n¥co zm¥ní
kaºdej z nás to v sob¥ má
Novej Bydºov
hnusnej Bydºov

✦ Nový sm¥ry
NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 8.)
Nové sm¥ry
nová hnutí
nový lidi
stejn¥ nudní

... ºe je magor (1988, 16.)
Primá° v£era ve£er °e²il
jak mn¥ °íct ºe jsem jim chcíp
a já blbec jsem se t¥²il
ºe mn¥ uº mnohem líp
Pravda bylo mn¥ to trochu divný
jsem tuhej bez chlastu
ºe mí srdce je tak divn¥ klidný
jako ºvanec marastu
Nepot°ebuju te¤ prachy
nemusím jíst ani pít
nemusím se klepat strachy
ºe nem·ºu nic °íct
Raz dva t°i £ty°i
primá°...
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✦ Prodejná holka
NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 5.)
Holka jediná
kterou jsem m¥l rád
ráno jsem ji potkal
ve£er ²la se mnou spát
Pov¥trná holka city zabila
v²echno zkazila
prodejná holka city zni£ila
v²echno zkurvila

??
Anarchii provád¥t
v²echno rozmlátit
?? vojákem
aspo¬ chvíli být
??
v²ude vládne nenávist
lidi jdou do ulic
Vykrádaj se obchody
malujou se podchody
já jsem státní p°evrat d¥lal 2x

✦ P°istup blíº

Pár dní na to
²la s jiným za ruku
a já z·stal £um¥t
bylo m¥ do breku
Pov¥trná holka city zabila
v²echno zkazila
prodejná holka city zni£ila
v²echno zkurvila
Tahle holka ²patná
moc m¥ zklamala
fale²nou láskou
srdce zlámala
Pov¥trná holka city zabila
v²echno zkazila
prodejná holka city zni£ila
v²echno zkurvila
Mám te¤ z toho v²eho
divný pocity
ale n¥co m¥ °íká
ser na city
Pov¥trná holka city zabila
v²echno zkazila
prodejná holka city zni£ila
v²echno zkurvila
Pov¥trná holka...

✦ P°evrat
NVÚ / NVÚ

... ºe je magor (1988, 15.)

NVÚ / NVÚ
Obchází m¥ dokola (1990, 16.)
Tak si to tady d¥v£ata p¥kn¥ uºijte.
Obrnila ses nepropustnou hradbou
tvý city prost¥ nepudou ven
má² strach má² strach ani neví² z £eho
ale se² si jím tak jistá
P°istup blíº podíváme se na to
neboj se uvidíme co se s tím dá d¥lat
rozeberem v²echno 3x
v²echno 2x
Obrnila ses nepropustnou hradbou
no vidí² to je taky °e²ení
má² strach má² strach ani neví² z £eho
ale uº jen pro ten pocit
P°istup blíº podíváme se na to
neboj se uvidíme co se s tím dá d¥lat
rozeberem v²echno 3x
v²echno 2x
Tak se neboj a poj¤ blíº
d¥lej jakoby nic
nemusí² se v·bec vztekat
Fantazie ti meze klást nebude
vymej²lí² si krásný konce
v hloubi du²e v²ak sotva tu²í²
ºe jednou bude moºná pozd¥
P°istup blíº podíváme se na to
neboj se uvidíme co se s tím dá d¥lat
rozeberem v²echno 3x
v²echno 2x

✦ Ranní rychlík

??
ale z va²í strany
nezbejvá uº nic
Armáda uº nefunguje
padl státní aparát
komunisti to jsou svin¥
já je nemám rád

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 13.)

✷ Obchází m¥ dokola (1990, 3.)
✸ Live Hlízov (1991, 16.)
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Sereme na schodech
já a jeden skin
2x
Kolem sp¥chaj lidi na vlak 4x
Sereme na schodech
já a jeden skin
2x
A nám je to v²echno jedno 3x
a nám je to v²echno
fuck o 2x

✦

Rock'n'roll schwindell

který jme si znova napsali
Rozdejte si lízátka
zapalte cigára
za chvilku uº p°ijdou klauni
pak za£ne estráda
P°esta¬te se jenom dívat
dneska uº m·ºete k°i£et
jde p°ece i o va²e ústa
nebudeme jenom tr£et
Otev°ete v²ichni o£i
vºdy´ to takhle nejde dál
nebojte se te¤ka mluvit
nem·ºe bejt ²a²ek král

Sex Pistols / -

✷

✦

... ºe je magor (1988, 14.)
Obchází m¥ dokola (1990, 15.)

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 19.)

... (svahil²tina)

✦
✷

Samý cvoci

Samý cvoci my jsme cvoci...
Rudej cirkus

NVÚ / NVÚ

✦

Tak jsme do²li (1991, 1.)
Mosh v esku (1991, 8.)

Tak jsme do²li (1991, 9.)

Vítejte v na²em rudým cirkuse
kterej jsme si samy postavili
dívejte se na starý p°edstavení
který jsme si znova napsali
Rozdejte si lízátka
zapalte cigára
za chvilku uº p°ijdou klauni
pak za£ne estráda
Hrajou v ní zas rudí klauni
p°evle£ení za jiný
hrajou v zas stejnou roli
nikomu to nevadí
Rozdejte si lízátka
zapalte cigára
za chvilku uº p°ijdou klauni
pak za£ne estráda
Nenávidím tyhle lidi
bez vlastního názoru
ºenou se jen za prachama
a co nejvíc nahoru
e maj mozky po°ád tupí
nikomu to nevadí
a kabáty maj p°evle£ený
²a²ci jedni zkurvení
Vítejte v na²em rudým cirkuse
kterej jsme si samy postavili
dívejte na starý p°edstavení

Sereme na stát

NVÚ / NVÚ

Sereme na stát
Tohleto snad není moºný
jen jednoho cht¥l bych znát
kterýmu ten bordel sedí
tendle zapráskanej stát
Sereme na stát
sereme na tenhle stát
3x
Sereme na stát
sereme na n¥j
Nádraºí jsou obsazený
z vo£í jim kouká kriminál
mezi nima £erný hlavy
tak jdu rad²i vo kus dál
Sereme na stát
sereme na tenhle stát
3x
Sereme na stát
sereme na n¥j
Kde je te¤ tamten fízl
co t¥ v listopadu hnal
uº mu zase votrnulo
já bych z toho vzteky °val
Sereme na stát
sereme na tenhle stát
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3x

: n¥jakou mrtvolu

✷ : n¥jakou takovou

Sereme na stát
sereme na n¥j

sakramentskou

??
d¥lali jsme to na va´áku
v kterým bylo hejno much

Snad uº tohle brzo skon£í
na to £ekám akorát
aº v ulicích anarchie
nastolí nám novej °ád

e by se mn¥ to jen zdálo
já voºralej blbej debil
ráno jsem se probral
a vedle m¥ nikdo nebyl

Sereme na stát
sereme na tenhle stát
3x

Já chci ºenskou
ty chce² ºenskou
n¥jakou takovou
sakramentskou

Sereme na stát
sereme na n¥j

✦

✦

Skinheads

NVÚ / NVÚ

NVÚ / NVÚ

... ºe je magor (1988, 11.)

... ºe je magor (1988, 3.)

Skinhead je zlej a blbej...

✦

St°ílej 2x
n¥kdo si sedá
st°ílej 2x
nenech se ru²it
nenech si radit
st°ílej

Spermdream

NVÚ / NVÚ
Live Hlízov (1991, 13.)

✷ Tak jsme do²li (1991, 4.)
✷ : ekni mi, já uº budu st°íkat. St°íkni, no,
st°íkni to semeno.

❬ ②❪

Sedíme v hospod¥
a osmý pivo máme
jedinou my²lenkou
se te¤ zabejváme

✷ : n¥jakou takovou

sakramentskou

Dej si je²t¥ jedno
neví² co pak venku bude
koukni támhle v rohu
s t¥ma to snad n¥jak pude
Nazdar holky jak se máte
chcete n¥co k pití
nesmíte se zlobit
ºe jsme trochu zlitý
Já chci ºenskou
my chcem ºenskou

Vidí² to krásný
jak v²echno ho°í
??
na tebe st°ílej
zav°i o£i zav°i ústa
??
tak si uºívej
p°ijímá² ºivot
je ti to málo
tak si n¥kam zalez
a st°ílej

Nemyslíme mozkem
ale n¥£im jiným
holky nebojte se
já se vám divim
Já chci ºenskou
my chcem ºenskou
: n¥jakou mrtvolu

St°ílej!

Vidí² ty t¥la
jak kolem padaj
jsou to ti druzí
no tak se dívej

✷✍
✍

Tak uº to pochop
to se ned¥lá
proto ty na n¥
taky nest°ílej
St°ílej 2x
n¥kdo si sedá
st°ílej 3x
nenech se ru²it
nenech se zabít
st°ílej
Vidí² to krásný
jak v²echno ho°í
??
na tebe st°ílej
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✷✍
✍

zav°i o£i zav°i ústa
??
tak si uºívej
p°ijímá² ºivot
je ti to málo
pak uº je potom
?? st°ílej
Vidí² ty t¥la
jak kolem padaj
jsou to ti druzí
no tak se dívej
tak uº to pochop
to se ned¥lá st°ílej

✦ Teti£ka

NVÚ / NVÚ
Tak jsme do²li (1991, 8.)

Moji moji moji teti£ku p°ejel
p°ejel p°ejel parní válec
ale co je co je co je ty vole
to je to je to je ale ná°ez
Jen tak jel Sentinel 2x
To je to je to je jasný jak facka
placatá je a²ka i nákupní ta²ka
to je to je to je to je p¥kná sra£ka
placatá je placatá i nákupní ta²ka
Jen tak jel Sentinel 2x
To je to je to je jasný jak facka
z teti£ky je te¤ tuková placka
2x
Jen tak jel Sentinel 2x

ml£í...
3x
Mrtvý pes

✦ Úvahátörr lahvátörr
NVÚ / NVÚ

Obchází m¥ dokola (1990, 17.)
Rozpal radiátor
do £ervena ty kriple
bude² se smaºit jak hranolky
na pekelnym voleji
Úvahátor lahvátor
Satan sedí na pískovi²ti
a líºe zmrzlinu
a je mu z toho celkem ²patn¥
jeho brácha Satan
sedí v parku na lavi£ce
a posírá se blahem
protoºe si p°e£et Perníkovou Karkulku
Úvahátor
kdyº neumeje² nádobí
p°íjde si pro tebe £ert
Úvahátor radiátor
matalátor debilátor
Vy£isti si zuby
nebo ti bude ²patn¥
protoºe ty nic nevydrºí²
a proto je d·leºitý
d¥lat jakoby nic
Úvahátor
fuck metal

✦ Viva la revolution

✦ Tutá£

NVÚ / NVÚ

NVÚ / NVÚ
Obchází m¥ dokola (1990, 5.)

Tuta tuta tuta tuta tutá£

✦ Uml£eli psa
NVÚ / NVÚ

... ºe je magor (1988, 20.)
Uº nebude ²t¥kat...
Uml£eli psa 2x
on uº ne²t¥ká 2x
on uº nem·ºe 2x
on uº nesmí 2x

Obchází m¥ dokola (1990, 6.)
Pendrekem to v²echno za£lo
v hlav¥ se nám rosvití
studenti ²li demonstrovat
komou²i se roz£ilili
Obu²ky a vodní d¥la
pomlácený lidský t¥la
policajti rozlícení
kufry hlídky pomlacený
Viva la revolution 4x
Komunista se jen sm¥je
copak se to zase d¥je
jsou to jenom blbý d¥ti
sfoukneme je jako smetí
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Jemu to p°ijde jako psina
ruda zá°e pohasíná
nesly²í ºe zvoní hrany
jeho vlád¥ odnestraní
Viva la revolution 12x

✦ Zam£ená hlava
NVÚ / NVÚ

Obchází m¥ dokola (1990, 7.)

✷ Live Hlízov (1991, 11.)
Zam£ená hlava
za d°ev¥nými vraty
sta£í pohled zven£í
skrz barevnou dla¬
Sta£í pohled zven£í
a uº se² schopnej soudit
kdo je uvnit° dobrej
a kdo je uvnit° smrad
Zam£ená hlava
za d°ev¥nými vraty
velkej pane s cylindrem
£umí² na nás dál
Má² trhliny ve tvá°i
ale také v sob¥
tak se na nás vyser
a táhni o d·m dál

: Priorem chodím
jsem zlod¥j
Prior je jasnej
jsem zlod¥j
2x

✷ : Priorem nahoru

Pro£ jsem nejlep²í 2x
: Priorem chodím
kradu tam rá£ky
Priorem chodím
kradu jó kradu
2x

✷ : Priorem chodím

Priorem
Priorem
no já to
Priorem
2x

nahoru
dol·
beru
nap°í£

Pro£ jsem nejlep²í 2x
Priorem chodím
kradu tam rá£ky
priorem chodím
kradu jó kradu
2x
Pro£ jsem nejlep²í 2x
Vnit°ní hlas mn¥ °íká
to nemá chybu
vnit°ní hlas mn¥ °íká
jó ber to ber to

❬✷✎❪

❬ ✎❪

n¥co m¥ nutí
strach v·bec nemám
ºe m¥ tam chytí
2x

Pro£ jsem nejlep²í 2x
Vnit°ní hlas mn¥ °íká
to nemá chybu
vnit°ní hlas mn¥ °íká
jó ber to ber to
: Priorem nap°í£
Priorem dolu

❬✷②❪

Smrt mladého sebevraha
17 písní

NVÚ / NVÚ
... ºe je magor (1988, 17.)

❬ ✎❪

Priorem dol·
no já to beru
Priorem nap°í£
2x

✦ Zlod¥j z Prioru
✷ Obchází m¥ dokola (1990, 10.)

❬✷✎❪

Je tady sv¥t
♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)

♠
Je²t¥ to nekon£í
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
♠
Kdo jsi
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
Láska
♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
Nejsou a nebudou
♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)

♠
Nepoznávám
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
Nic nechci v¥d¥t
2 ♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
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♠
Panká£i
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
Prázdniny
2 ❧
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
Pro£ nechci ºít
2 ♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)

♠
Rezavé ojnice
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
♠
Smrt mladého sebevraha
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
Snad jsem to v¥d¥l
♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)

♠
Spadla na m¥ noc
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)

je tady sv¥t
odchází v nich
Je tady sv¥t
umírá v nich
je tady sv¥t
a um°e v nich
2x
Miluj bliºního svého
jako sebe sama
a p·jde² ulicí
fa²istického rána
P·jde² po cest¥
pod £erným nebem
vst°íc mrtvé lásce
hnán jenom strachem
Ude°í hodina vlka
mezi stíny pomník·
a nová doba
pod koly rychlík·

✦ Je²t¥ to nekon£í

♠
V²echno
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha

V²echno je to
♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)
Z touhy touha
♠
(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha)

✦ Je tady sv¥t

Smrt mladého sebevraha (1988, 7.)
Je²t¥ to nekon£í
a roky fr£í
nikdy to neskon£í
a lidi ml£í

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha

Vºdy´ v²echno umírá
dlouhou agónii
je²t¥ se zavírá
a stojí na liniích

Smrt mladého sebevraha (1988, 17.)

4x

✦ Kdo jsi

Miluj bliºního svého
jako sebe sama
a p·jde² ulicí
temného rána
P·jde² po cest¥
pod £erným nebem
vst°íc mrtvé lásce
hnán jenom strachem
Ude°í hodina vlka
mezi stíny pomník·
a nová doba
pod koly rychlík·

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 16.)
Stojí² ve slunci a ptá² se
skrývás se v nocích a ptá² se
smích st°ídá výk°ík a ptá² se
radost je zlo£in a ptá² se
Kdo jsi...

Je tady sv¥t
padá v n¥m sníh
je tady sv¥t
na £erných postelích

Cht¥l bys trestat a ptá² se
cht¥l bys milovat a ptá² se
zabíjí² sv¥tlo a ptá² se
zabíjí² sebe a ptá² se

Je tady sv¥t
není v n¥m smích

Kdo jsi...
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✦ Láska

✦ Nic nechci v¥d¥t

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 11.)

Aº t¥ potkám na dn¥
a budu chtít tv·j ºivot
Budu ²átrat ve tm¥
a ty m¥ bude² milovat
2x
Navºdy...

✦ Nejsou a nebudou
Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 9.)
Kde jsou ty va²e sny
které jste budovali
kde jsou ty nové dny
které jste slibovali
2x
Nejsou a nebudou...
Kde jsou ty va²e sny
do krve rozst°ískané
jsou tu i nové dny
ka²lem na n¥ ka²lem na n¥
2x

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Live Oskava (1987, 3.)

✷ Smrt mladého sebevraha (1988, 4.)
Kaºdý má svou ulici
na které jednou z·stane leºet
leºet
i já mám svou hranici
p°es kterou nemohu b¥ºet
b¥ºet
Nic nechci sly²et
nic nechci v¥d¥t
v²echno ste mi vzali 2x
2x
Cizí tvá°e v plném metru
po°ád se m¥ ptají pro£
pro£
na most¥ stojím v no£ním v¥tru
a voda dole volá sko£
sko£
Nic nechci sly²et
nic nechci v¥d¥t
v²echno ste mi vzali 2x
6x

✦ Panká£i

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha

Nejsou a nebudou...

✦ Nepoznávám
Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 13.)
Nepoznávám m¥sto
nepoznávám ulice
nepoznávám p°esto
nepoznávám kde kon£í hranice

Smrt mladého sebevraha (1988, 6.)
Panká£i 8x
Na hlav¥ má² z vlas· a laku
ud¥lanej názor a vztek
moc dob°e vím ºe m¥ zas zkásnou
budou se ptát co z toho mám
Panká£i 8x
v eskoslovensku

✦ Prázdniny

Nepoznávám £lov¥ka
nepoznávám tvá°e
nepoznávám co ne£eká
nepoznávám prázdnou stranu sná°e
Nepoznávám tebe
nepoznávám sebe
nepoznávám tebe
nepoznávám nikoho
Nepoznávám ml£ení
nepoznávám sebe
nepoznávám ??
nepoznávám tu divnou v¥c

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Live Oskava (1987, 1.)

✷ Smrt mladého sebevraha (1988, 2.)
: Prázdniny jsou a dny jen jdou...

✷ : Prázdniny jsou a dny jen jdou 4x
Prázdniny bez slunce 2x
stovky zamo°ených m¥st
stovky ucpaných cest
prázdniny bez slunce
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✷✍
✍

✦ Smrt mladého sebevraha

2x
Prázdniny jsou a dny jen jdou 4x
prázdniny bez slunce

✦ Pro£ nechci ºít

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Live Oskava (1987, 2.)

✷ Smrt mladého sebevraha (1988, 3.)
Betonové rakve m¥st
um¥lá slunce nad moji hlavou
na ²pinavé dlaºby cest
nacházím jenom to co je za mnou
Pro£ nechci ºít
pro£ nechci
pro£ nechci ºít
na tomto sv¥t¥
2x
Letos p°i²lo otrávené jaro
a v noci chladno to m¥síc neh°eje
to v²echno se mi najednou zdá málo
lavina padá a není nad¥je

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 8.)

Jsi moje temné srdce
co pravdu v rukou má
jsi moje £erné slunce
a svítí z tebe tma
Jsi moje smutná nad¥je
kdyº je kolem smích
jsi n¥co co se nechv¥je
kdyº m¥ budí k°ik
A jak ti vcházím naproti
a touºím n¥co chtít
jak polekané zví°e
nacházím v tob¥ klid
A mezi tvými tvá°emi
si stále vybrat váhám
si jenom jedna jediná
smrt mladého sebevraha

✦ Snad jsem to v¥d¥l

Pro£ nechci ºít
pro£ nechci
pro£ nechci ºít
na tomto sv¥t¥
2x
Betonové rakve m¥st
um¥lá slunce nad moji hlavou
na ²pinavé dlaºby cest
nacházím jenom to co je za mnou

✦ Rezavé ojnice

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 15.)
Stojím na rozcestí
k°iºovatce sn·
t¥ch probd¥lých nocí
dlouhých prázdných dn·
Snad jsem to v¥d¥l 4x

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha

Stojím nad propastí
z které £i²í chlad
kdo ví co je za zdí
h°bitov mrtvol sklad

Smrt mladého sebevraha (1988, 5.)

Snad jsem to v¥d¥l 4x

Rezavé ojnice smutného léta
z²e°elá továrna na konci sv¥ta
kv¥tina zma£kaná bolestí zv¥°e
z·stanou zav°ené poslední dve°e

Koho zítra ztratím
budu to snad já?
ve£er svíci rozsvítím
a p°ece bude tma

Tak dlouho bude² £ekat
nikdy se nedo£ká²
tak dlouho bude² hledat
nikoho nepotká²

Snad jsem to v¥d¥l 4x

✦ Spadla na m¥ noc

2x

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 12.)
Spadla na m¥ noc
já chci d¥vku
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4x
Poj¤ poj¤ sbalíme d¥vku
na tu pitomou noc
Spadla na m¥ noc
já chci d¥vku
4x
Ráno leºíme
t¥la p°es sebe
uº asi nikdy
nep°ijdu do nebe
2x
Spadla na m¥ noc
já chci d¥vku
4x

krev zebe
bolest hladí
2x
Láska hyne
stíny svádí
moje t¥lo
padá za ní
2x
Strach ze strachu
z touhy touha
hledat lásku
jsou jen slova
2x

St°edn¥ rychlé ²ípy

✦ V²echno

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 1.)

V²echno 9x
v²echno jste mi vzali
hlavu srdce t¥lo
v²echno 3x
V²echno jste mi vzali 3x
pravdu ochutnali
v²echno 3x
v²echno peklo stejn¥

✦ V²echno je to

5 písní

lov¥k
(St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner)

♠

Dej mi v²echno
(St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner)

♠

Hrdina
(St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner)

♠

Stará garda
(St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner)

♠

Usínej
(St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner)

♠

✦ lov¥k

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha

St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner

Smrt mladého sebevraha (1988, 10.)
Kdo nesmrdí s náma
smrdí proti nám
4x
V²echno je to 3x
£elem ke zdi
Kdo nesmrdí s náma
smrdí proti nám
12x

✦ Z touhy touha
Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Smrt mladého sebevraha (1988, 14.)
St°epy z tebe
t°ou se v dlani

Demo (1986, 2.)
Vid¥l jsem umírat
umírat £lov¥ka
u úst m¥l p¥nu
a v o£ích strach
2x
?? m¥sta
po nebi ned¥lním
Je zem¥ spálena
na ní pak dal²í
2x
Né né né to není pravda
to byl stra²ný sen
3x
2x
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✦ Dej mi v²echno

✦ Usínej

St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner

St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner

Demo (1986, 5.)

Demo (1986, 3.)

A tak m¥ tu máte
p°i²el jsem mezi vás
Chci si spravit náladu
a kone£n¥ zvednout hlas 2x
??
Nedali mi v²echno
a chci po°ád víc 2x
Dej mi v²echno 2x
a já chci je²t¥ víc
2x

Podívej moje malá
sedí tu u tebe
£eká aº zav°e² o£i
poletíme spolu do nebe
Dám ti v²echno co bude² chtít
dám ti i to co v·bec nemám
dám ti celého sebe
a budem se pak spolu dívat na nebe
Tak se uº kone£n¥ p°esta¬ bát
uº m·ºe² klidn¥ spát
já budu u tebe stát
a ²eptat ti jak mám t¥ rad

✦ Hrdina

anov

St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner
Demo (1986, 1.)

Hrdina na²í doby
nenosí ºádnou pistoli
nevládne ani slovem
málo co si dovolí
Hrdina na²í doby
nemá ani jeden °ád
nemá ??
a je rád ºe se m·ºe smát
Hej ty hrdino
podívej se na m¥
8x

✦ Stará garda
St°edn¥ rychlé ²ípy / Lubo² Nýzner
Demo (1986, 4.)
Cht¥li jsme od vás pomoc
ºe ukázali jste nám zadky
dobrá kdyº jinak nedáte
my táhnem tedy zpátky
Pry£ jsou doby va²eho klidu
to je lo¬ský sníh
te¤ já na vás plivu
a vás ??
Ka²lem na starou gardu
a´ si trhnout nohou
ka²lem na starou gardu
zadky políbit nám mohou
2x

59 písní

? (3x)
(anov / anov)
?
?

(anov / -)
(anov / anov)

Ani£ka
(anov / anov)

♠
♠
5 ♠

Balada o ²estnáctileté
(anov / anov)
Bez citu
(anov / anov)

2 ♠

Blekou²i
(anov / anov)
Bombofon
(anov / anov)

3 ❧

Brou£ek
(anov / anov)

3 ❧

Budoucnost
(anov / anov)
Carlos
(anov / anov)
D¥ti
(anov / anov)

5 ❧

Fucking world
(anov / anov)
God save the Queen
(Sex Pistols / -)
Hej hou
(anov / anov)
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2 ♠

Hopsavka

2

♠

Hysterie 1990

(Sex Pistols / -)
4

♠

Romance

(anov / anov)

Soviety union

(anov / anov)
2

♠

7

♠

Stepping stone

♠

Taky

4

♠

Uº je to tady zase

♠

Uº nás maj

13

♠

Vlastenec

8

❧

Voják ve v¥zení

3

♠

Výstavba

8

❧

What for
(anov / anov)

Neverending story

Zlatý cihly

(anov / anov)

(anov / anov)
3

❧

Zlatý vo£i

2

♠

Zm¥na 1990

(anov / anov)

(anov / anov)

(anov / anov)

(anov / anov)

✦?

No fun
(anov / anov)
3

❧

12

❧

anov / anov

(anov / anov)

Live (1987, 6.)

(anov / anov)

♠

Ple²ouni
(anov / anov)

M°íºe se lesknou
za nimi
hlava ²pinavá

♠

Police Story
(The Partisans / -)

Za tv·j názor
ti kravata

Porno

dneska netleská

(anov / anov)
6

♠

(anov / anov)

Tv·j názor p°e²krtá
s heslem
co t¥ vychovává

Pro£!
(anov / anov)
Prohlídka

Za tvé jednání
7

❧

3

❧

(anov / anov)
Revoluce
(anov / anov)

❧

(anov / anov)

(anov / anov)

Prasata

8

(anov / anov)

(anov / anov)

O nás

❧

(anov / anov)

(anov / anov)

Nový sm¥r

5

(anov / anov)

(anov / anov)

Nevíme

❧

(anov / anov)

(Dead Kennedys / -)

Neverending story II

9

(anov / anov)

(anov / anov)

Naser si

♠

(anov / anov)
2

Moon Over Marin

Nahnáno

2

lem

(anov / anov)

Na b¥ºícím pásu

♠

(The Monkees / -)

(anov / anov)

Moskva slzám nev¥°í

❧

(The Damned / -)

Krysy

Leti²t¥

12

Stab your back

(anov / anov)

Krysy

❧

(anov / anov)

(anov / anov)
Konec sv¥ta

6

(anov / anov)

Idioti

Je²t¥ tady nejsme

♠

Rock'n'roll swindle

(anov / -)

ti uniformu dává
Váºné ksichty pánové
tohle na nás nesta£í
tvrdý pendrek pánové
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tohle na nás neplatí

Va²ku 4x

Váºné ... pánové
tohle na nás nesta£í
tvrdý pendrek pánové
tohle na nás neplatí

Hovno z toho...

Va²e ideály
rvete do mozku
malých d¥tí
Pak uº jenom pozorovat
a p°emý²let
zda se vám to vrátí
Nevrátí 4x

Sedí An£a na v¥tvi
hovno jako ta²ka
drápala se v prdeli
a volala Va²ka
Va²ku 4x
Sedí An£a na v¥tvi
hovno jako ta²ka
drápala se v prdeli
a volala Va²ka...

✦ Bez citu

M°íºe se lesknou
za nimi
hlava ²pinavá

anov / anov

Za tv·j názor
ti kravata
dneska netleská

✷ Live Praha (1990, 5.)

Tv·j názor p°e²krtá
s heslem
co t¥ vychovává

Bez lásky
bez citu
v betonovým krytu

Za tvé jednání
ti uniformu dává

Z rukou
jsou chapadla
a urvou co se dá

Dlouhej projev z drºky smrdí
uº se vám to nevrátí
za m°íºema hlava kouká
ta uº vám to neodpustí
2x

✦?

anov / Live (1987, 10.)

... (svahil²tina)

✦ Ani£ka

Konec sv¥ta (1990, 13.)

Z lidí
jsou zví°ata
ºerou se navzájem
V²ude je strach
svinstvo
chcanky a nezájem
V t¥lech ºen
uhnívá zárodek národa
továrny na hra£ky
vyráb¥jí rakve
Zem¥ má
matka má
národa
zem°ela

anov / anov

✷
✸
✹
✺

Live Praha (1989, 4.)
Live Ostrava (1990, 23.)
Live Záh°eb (1990, 7.)
Konec sv¥ta (1990, 7.)
Live Boºt¥tice (1990, 11.)

Sed¥la Ani£ka na v¥tvi£ce
hovínko jako ta²ti£ka
drápala se v prdeli£ce
a volala Va²í£ka
2x

Zem¥ má
matka má
ze sna
se probrala
Bez lásky
bez citu
v betonovým krytu
Zem¥ je bomba
knot
jenom ho zapálit
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✦ Bombofon

co z toho 2x

anov / anov

Na rudejch potlachách
co z toho 2x
z drºky se prá²í jim
co z toho 2x
jakou tu stvo°ili
co z toho 2x
: malebnou krásnou zem
✷ ❀✸ : líbeznou krásnou zem
co z toho 2x

Live Ostrava (1990, 24.)

✷ Live Záh°eb (1990, 4.)
✸ Konec sv¥ta (1990, 3.)
ekáme popravu
a kaºdej z nás to ví
nepudem do davu
no future vítezství

❀✷ : Nikdo se nebrání
✸ : Nikdo se nedívá
❀✷ : kaºdej se uklání
✸ : kaºdej se usmívá

✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

°eºou nás do rukou
okovy nezájmu

Stojí to za hovno
a kaºdej z nich to ví
: £eká nás bílá ze¤
✷ ❀✸ : £eká je bílá ze¤
no future vít¥zství

❀✷ : Nikdo se nebrání
✸ : Nikdo se nedívá
❀✷ : kaºdej se uklání
✸ : kaºdej se usmívá

✷✁✸✍
✍
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

✷ ❀✸ : Na rukou prsteny

: Myslej jen na sebe
co z toho 2x
jak rychle zbohatnout
co z toho 2x
kdyº mají n¥co dát
co z toho 2x
tvá°ej se kysele
co z toho 2x

no future vít¥zství

eºou nás do rukou
okovy nezájmu
a slab²í jedinci
vstupujou do davu
Nepudem...

✦ Brou£ek

anov / anov

✸✍
✁✷✍

✷
✸
✹
✺

Live Praha (1989, 5.)
Live Ostrava (1990, 12.)
Konec sv¥ta (1990, 1.)
Live Praha (1990, 4.)
Live Boºt¥tice (1990, 6.)

Vy jste d¥ti velkejch £in·
vy jste d¥ti revoluce
vyraºte si mozky z hlavy
ho¤te je do popelnice
3x
Z o£í vládc· bijou blesky
vohni záda rychle hezky
prázdný hlavy páte° z gumy
v²ichni rejou drºkou v zemi

anov / anov

Jsou to hajzlové 4x

Live Ostrava (1990, 28.)

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : T¥ºký ºelezo

✷ Live Boºt¥tice (1990, 9.)
✸ On the shit (1992, 2.)
Myslej jen na sebe
co z toho 2x
jak rychle zbohatnout
co z toho 2x
kdyº mají n¥co dát
co z toho 2x
tvá°ej se kysele

❬✷✁✸✎❪

✦ D¥ti

Nepudem...

✸ : £eká nás bílá ze¤

❬ ✎❪

co z toho 2x
uº jim nic nechybí
co z toho 2x
tvá°ej se kysele
co z toho 2x
jsou vládci na zemi
co z toho 2x

a slab²í jedinci
vstupujou do davu

Stojí to za hovno
a kaºdej z nich to ví
❀✷ : £eká je bílá ze¤

✷✁✸✍
✍

❬ ✘❪

díra do b°icha
sv¥t se zalyká 2x
Jsou to hajzlové 4x
Rána do hlavy
gumová injekce
ºe jsou hajzlové
nikdo °íct nechce
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❬ ✘❪

: Jsou to hajzlové 4x
T¥ºký ºelezo
díra do b°icha
sv¥t se zalyká 2x

❬✷✁✸✁✹✁✺✘❪
❬✷✁✸✁✹✁✺✘❪

Jsou to hajzlové 3x
hajzlové jsou

2x

❬ ✁✷✎❪

vohni záda rychle hezky
4x

❀✷ : Prázdný hlavy páte° z gumy
a rejou drºkou v zemi
4x
Vy jste d¥ti £in·
a d¥ti revoluce
vyraºte si mozky z hlavy
ho¤te je do popelnice
4x
Vy jste d¥ti
Vy jste d¥ti velkejch £in·
a d¥ti revoluce
vyraºte si mozky z hlavy
ho¤te je do popelnice

✦ God save the Queen
Sex Pistols / Konec sv¥ta - Live (1988, 14.)

✷ Live Osvra£ín (1988, 4.)
... (svahil²tina)

✦ Hopsavka

Kdysi jsem byl slu²nej
a n¥cemu jsem v¥°il
jedni£ky aº do £tvrtý t°ídy
no to jsem byl debil
V pravd¥ je prej síla
a kde kdo o tom zpívá
a my máme svoji pravdu
a kaºdej nás stírá

Vy jste d¥ti velkejch £in·
a d¥ti revoluce
vyraºte si mozky z hlavy
ho¤te je do popelnice
2x

✸ ❀✹ ❀✺ : Z o£í vládc· bijou blesky

✹ Live Boºt¥tice (1990, 10.)

❬✸✁✹✁✺✎❪

My budeme jiný 2x
my budeme lep²í
neº ti co p°ed náma byli
2x
2x
My budeme jiný 2x
my budeme lep²í
neº ti co p°ed náma byli
2x
Stojím v pr·chodu
£márám k°ídou na ze¤
sem kytka bez vody
ve zlatý váze
Kytka co druhejm
von¥t nemá chu´
2x
Moc mi toho nezbejvá
proto tady £márám
svý názory v¥nuju
t¥mhle zdem a £árám
2x
Hysterie devadesát...
Moc mi toho nezbejvá
proto tady £márám
svý názory v¥nuju
t¥mhle zdem a £árám
2x

✦ Je²t¥ tady nejsme

anov / Live (1987, 11.)
✷ Konec sv¥ta - Live (1988, 5.)
... (svahil²tina)

✦ Hysterie 1990

anov / anov
Konec sv¥ta - Live (1988, 15.)

✷ Live Ostrava (1990, 8.)

Uº nás maj pod zámkem...

anov / anov
Live Ostrava (1990, 4.)

✷ Konec sv¥ta (1990, 12.)
✸ Live Praha (1990, 3.)
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✦ Konec sv¥ta
anov / anov

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live Praha (1988, 9.)
Live Osvra£ín (1988, 7.)
Live Praha (1989, 3.)
Live Ostrava (1990, 17.)
Konec sv¥ta (1990, 4.)
Live Praha (1990, 6.)
Live Boºt¥tice (1990, 3.)

Odhodili mozky
aby byli leh£í
aby mohli jít vej²
k vlád¥ nad sv¥tem
Zrzavá hol£i£ka
mámy se nedo£ká
máma se nedo£ká
zrzavý hol£i£ky
ty její ru£i£ky
Aº um°ou nám d¥ti
tak jako suvenýr
ty jejich ru£i£ky
na st·l si dáme
a budem se dívat
a budem vzpomínat

²pinavý chcanky
Na strom¥ visela
mrtvolka dít¥te
visí hlavou dol·
a £te si noviny
Jsme prokletý 3x
V novinách pí²ou
ºe se nic nestalo
2x
Armáda krys
seºrala strom
mrtvolku dít¥te
pak i ty noviny
Ptáte se jak jiný
pro£ i ty noviny
2x
Jsme prokletý 3x
Ptáte se jak jiný
pro£ i ty noviny
2x
Krysy neumej £íst
idioti...

V d°ev¥nejch regálech
jsou mozky kapacit
kdyby to vid¥li
tak by se zhrozili
Spadneme do hajzlu
spláchnou nás pen¥zma
jim budou k ni£emu
nás zah°ejou
Na na²e mrtvoly
padá ²pína a prach
a d¥tský ru£i£ky
nás p°ikrejou

✦ Krysy
anov / anov
Live Boºt¥tice (1990, 4.)

✷ On the shit (1992, 4.)
A pri²la tma
a po ní klid
v tom klidu viselo
lidský t¥lo
To t¥lo upadlo
a potom shnilo
2x

✦ Leti²t¥

anov / anov
Live Ostrava (1990, 9.)

✷ Live Záh°eb (1990, 1.)
✸ Konec sv¥ta (1990, 8.)
✹ Live Praha (1990, 7.)

Dop°edu a zase zpátky
dop°edu a zase zpátky jdou
zpívají si píse¬ práce
a p°itom na práci nesáhnou
Vymej²lejí krásný hesla
blbost která nemá hranice
vymej²lejí krásný hesla
potom s nima zdob¥j ulice
Obu²ky slznej plyn
klepeta na ruce
antony narvaný
odváºej zat£ený...
Vymej²lejí krásný hesla
blbost která nemá hranice
vymej²lejí krásný hesla
potom s nima zdob¥j ulice

Náhle tma zmizela
a pri²el den
sv¥tlo se rozlilo
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✦ Moon Over Marin

nikdo v nic nev¥°í
jsme va²e budoucnost

Dead Kennedys / -

Máme strach ze smrti
je to jak blbej lm
zabijem svoje sny
abysme preºili

Live (1987, 4.)
... (svahil²tina)

✦ Moskva slzám nev¥°í
anov / anov

Live (1987, 1.)

✷ Konec sv¥ta - Live (1988,
✸ Live Praha (1988, 7.)
✹ Live Osvra£ín (1988, 10.)
✺ Live Praha (1989, 5.)
✻ Demo (1989, 4.)
✼ Live Praha (1989, 2.)
✽ Live Ostrava (1990, 25.)
✾ Akce Punk (1990, 8.)
✶ Live Záh°eb (1990, 5.)
✷
✸

13.)

Konec sv¥ta (1990, 6.)
Live Praha (1990, 13.)
Live Boºt¥tice (1990, 5.)

My jsme je²te mladý
a brzy budem starý
my nechceme válku
my chceme mír
Máme rádi Lenina
a ve£er pudem do kina
2x

Blíºí se nicota
ta v²echno seºere
chcípneme v továrnách
nepudem do nebe
✷ ❀✸ : Nenávidím sv¥t
kterej m¥ nutí jinak ºít
nenávidím sv¥t
zastavte chci vystoupit

✦ Nahnáno

anov / anov
Live Ostrava (1990, 16.)
✷ Konec sv¥ta (1990, 10.)
✸ Live Praha (1990, 11.)
Z bordelu se zrodila
velká rudá masa°ka
kam se dalo nakladla
svoje hnusný vají£ka
Nahnáno...

Moskva slzám nev¥°í...

Mozky v d¥tskejch hlavi£kách
ºerou £ervy z masa°ky
masa°ka se usmívá
hladí svoje d¥ti£ky

3x

Oni maj nahnáno...

✦ Na b¥ºícím pásu
anov / anov

✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽

Live Praha (1989, 6.)
Sv¥tu knír + 7 nanuk· (1989, 13.)
Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 11.)
Live Ostrava (1990, 19.)
Live Záh°eb (1990, 2.)
Live Praha (1990, 10.)
Live Boºt¥tice (1990, 7.)
On the shit (1992, 12.)

Chcípáme v továrnách
nepudem do nebe
jsme va²e budoucnost
máme strach vo sebe
chcípáme v ulicích
nuda nás ubíjí
V²echno je jen pro nás
a vlastn¥ v·bec nic
²lapeme na krásu
zdviháme ohavnost

❬ ✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②❪

A my na to £umíme
a rad²i nic nevíme
ºivot rychle utíká
masa°ky se bojíme
Nahnáno...

✦ Naser si

anov / anov
Live Praha (1989, 1.)
✷ Live Praha (1989, 4.)
✸ Demo (1989, 6.)
✹ Live Praha (1989, 3.)
✺ Live Ostrava (1990, 2.)
✻ Konec sv¥ta (1990, 11.)
✼ Live Praha (1990, 2.)
✽ Live Boºt¥tice (1990, 2.)
: Minulost

✷ : Budoucnost minulost
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : Minulost 2x

minulost za°vala
minulost parchanti
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✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✍
✁✷✍
✁✷②
✁✷✎

: za°vala

✷ : p°ítomnost za°vala
: parchanti

✷ : budoucnost parchanti
: P°ítomnost

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : P°ítomnost 2x
p°ítomnost za°vala

✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : p°ítomnost sou tady
: za°vala
sou tady

✷ : není tu sou tady
: Budoucnost

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : Budoucnost 2x
budoucnost za°vala
budoucnost pomozte
: za°vala
pomozte

✷✍✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✎
✍✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✎
✷✍✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②
✍✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✍
✍
②
✎✷②
✷②✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✎
✷✍✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②
✍✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✍
✍
②
✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②

a budoucnost za°ve 2x
pomozte
p°ítomnost za°vala
tak rychle bijte je
budoucnost za°vala
pomozte nám
p°ítomnost za°vala
tak bijte víc

✦ Neverending story II

✦ Nevíme

anov / anov

ervená kravata
realita je bez snu
vezmou nás pod k°ídla
²t¥stím jsme bez sebe

❬ ②❪

❬✷②❪

te¤ je tu p°ítomnost
a p°ijde budoucnost

✷ : jsou tady parchanti

Konec sv¥ta je v po°adí
a nikomu to nevadí
co £lov¥k vytvo°il stojí
veliká socha svobody

Kam p·jdem nevíme
jen oni znají cestu
do ráje do pekla

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : Naserou se sami...

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : Minulost za°vala
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : a p°ítomnost tu °ve

✸ : debilitou napln¥ný...

✷ Konec sv¥ta (1990, 9.)

Nás nikdo nenasere
nasere se sám
my serem na ty kecy
2x

✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ : Byla tu minulost

Jsme stále více u£ený
a my²lení je ²kolou zni£ený
co bude stroj budeme my
❀✷ : debilitou napln¥ný

Live Ostrava (1990, 14.)

A n¥kdo °ve
ºe pom·ºe
ºe zato£í
s tou verbeºí

Nás nikdo nenasere
nasere se sám
my serem na ty kecy
2x

Rychle nám ºivot utíká
uº není videt cesta zp¥t
to bylo divnejch nad¥jí
prosit o svobodu svejch sn·

❬ ②❪
✷②
✷②
✷✎
✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✎

✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②

Krásnej ºivot s nima
proºijem a chcípnem
nudou nebo na AIDS
Bojej se války
jako my a chcípnem
jenºe voni mají bunkry
Nikam nepudem
to se zabijem
nikam nepudem
2x
Nikam s nima nepudem
to se rad²i zabijem
nikam s nima nepudem
2x
Kam p·jdem nevíme
jen oni znají cestu
do ráje do pekla
ervená kravata
realita je bez snu
vezmou nás pod k°ídla

anov / anov
Live Praha (1989, 1.)

✷ Live Ostrava (1990, 1.)
✸ On the shit (1992, 14.)

1041

✸✍
✁✷✍

✦ Nový sm¥r

✼ Rebelie - Punk'n'Oi! (1990,
✽ Live Ostrava (1990, 26.)
✾ Akce Punk (1990, 9.)
✶ Live Záh°eb (1990, 6.)

anov / anov

✷
✸

✷

Demo (1989, 7.)
Live Ostrava (1990, 7.)
Konec sv¥ta (1990, 14.)

13.)

Live Praha (1990, 8.)
Live Boºt¥tice (1990, 12.)

Do dlaní s úsm¥vem
nám mladým nasypou

Kam to v²ichni sp¥cháte?

odzná£ky SSM

co vod sebe £ekáte?

✷✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✁ ✷✍
❀✸ ❀✹ : S úsm¥vem na tvá°i
✷ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ ❀ ❀ ✷ : S úsm¥vem na ksichtech
✁✸✁✹✍

ve frontách se ma£káte
nikomu nic nedáte
K svejm boh·m se modlíte
ve sra£kách se brodíte

se slovy mládí vp°ed

po zemi se plazíte

ale ne tak rychle

vy²²ím kliky le²títe
S úsm¥vem mládí vp°ed 2x
Sádrovej trpaslík
: ... (svahil²tina)

s uraºenou hlavou

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✁ ✷②❪

a krásnej mramorovej d·m
T¥²íme se na to
A velký auto má²

aº tohleto v²ecko

a £ervenou kníºku

aº tohleto spadne

a pudinky ze západu
Od vlády bude v²e

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ ❀
✷ : a my²lenka

S rudou hv¥zdou na £ele
ur£ujete novej sm¥r
továrna na ideje

ta my²lenka zvadne

my vám na to sereme

S úsm¥vem mládí vp°ed 2x

Sem tu jako v konzerv¥
je mi z vás v²ech na blití

Nikdo nás nechce

ten kdo zvedá pravici

nikdo nás nemiluje

ten má hovno v palici

nikdo nás nemá rád
2x

Sádrovej trpaslík
s uraºenou hlavou

Protoºe jsme mladý

a krásnej mramorovej d·m

nezku²ení smradi
musíme poslouchat

A velký auto má²

2x

a £ervenou kníºku
a pudinky ze západu

❀✷ :
✸:

2x

Sádrovej trpaslík

s uraºenou hlavou
a krásnej mramorovej d·m
A velký auto má²
a £ervenou ºenu

❬✸✎❪
❬ ✁✷✎❪

A my vás nechcem
a my vás nemilujem
a my vás nechcem brát
2x
Budeme si d¥lat
jak se nám to líbí
na vás budeme srát...
2x

a pudinky ze západu

✦ Ple²ouni

✦ O nás

anov / anov

anov / anov
Live Ostrava (1990, 22.)

✷
✸
✹
✺
✻

Konec sv¥ta - Live (1988, 4.)
Live Praha (1988, 8.)

Co d¥láte tupý ple²ouni

Live Osvra£ín (1988, 6.)

co d¥láte s na²í volností

Live Osvra£ín (1988, 15.)

chcete bejt na tabuli cti

Live Praha (1989, 10.)

... leze do hlavy

Live Sokolov (1989, 2.)
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✷✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✎

: a jejich my²lenka

Co toho nasliboval

tak dokud máte £as

z toho se nic nestalo

m¥jte je pro radost

skoro je lep²í nic nevid¥t
?? nenávid¥t

2x

2x
Kluci a d¥v£ata

✦

p¥stujte prasata

Police Story

zem¥ je kulatá
a svinstva je tu dost

The Partisans / -

✦

Live (1987, 9.)

Prohlídka

anov / anov
... (svahil²tina)

✦

Prasata

anov / anov

✷
✸
✹
✺
✻

Demo (1989, 1.)

Live (1987, 5.)

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live Osvra£ín (1988, 9.)
Live Osvra£ín (1988, 17.)
Live Praha (1989, 7.)
Demo (1989, 3.)
Live Ostrava (1990, 3.)
Konec sv¥ta (1990, 5.)

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 12.)
Live Ostrava (1990, 15.)

Zvonek zazvoní

Live Záh°eb (1990, 3.)

a drápy ²krábou na dve°e

Live Praha (1990, 12.)

vzáp¥tí vcházejí dva obleky

Live Boºt¥tice (1990, 8.)

prohledávají sk°ín¥ a ²uplíky 2x

Je²t¥ nejsme
zas tak starý
ale uº se nudíme
Rozbijem si
svoje hlavy
pak se z toho zblázníme

Kaºdej den
prudký zabrºdení
4x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ :

Fízlové v tvým byt¥ 4x

Zvonek zazvoní

❬ ✎❪

a drápy ²krábou na dve°e

Kluci a d¥v£ata

vzáp¥tí vcházejí dva obleky

p¥stujte prasata

prohledávají sk°ín¥ a ²uplíky 2x

zem¥ je kulatá
a svinstva je tu dost

❬ ✎❪

Kaºdej den

❬ ✎❪

prudký zabrºdení...
Prase je dobytek

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

: 2x

lidi nejsou lep²í
tak dokud máte £as

Kluci a d¥v£ata

✦

p¥stujte prasata

anov / anov

m¥jte je pro radost

Revoluce

zem¥ je kulatá
a svinstva je tu dost
Aº nám jednou
v²echny zdechnou
tak si nový najdeme
Budou asi v kancelá°ích

Live (1987, 12.)

✷
✸

Konec sv¥ta - Live (1988, 12.)
Live Ostrava (1990, 5.)

✷ ❀✸ :

Revoluce je v nás...

: ... (svahil²tina)

v institucích

✦

ve vlád¥
Kluci a d¥v£ata

Rock'n'roll swindle

Sex Pistols / -

p¥stujte prasata
zem¥ je kulatá

Konec sv¥ta - Live (1988, 17.)

a svinstva je tu dost

... (svahil²tina)
Prase je dobytek
lidi nejsou lep²í
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❬ ✎❪
❬✷✁✸✎❪

✦ Romance
✷
✸
✹
✺
✻

anov / anov

Na nádraºích
samá ²pína
a v ulicích
strach a vina

Live (1987, 3.)
Konec sv¥ta - Live (1988, 8.)
Live Praha (1988, 2.)
Demo (1989, 2.)
Live Ostrava (1990, 20.)
Konec sv¥ta (1990, 15.)

Ve strachu a ²pín¥ ºije²
zm¥ny tý se nedoºije²
povsta¬ a uº b¥º...
2x

✦ Soviety union

Pro£ jsem tady?
pro£ jsem sám?
co já tady
ud¥lat mám?
Na nádraºích
samá ²pína
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : a v ulicích

✺ : a v palici

anov / anov
Konec sv¥ta - Live (1988, 19.)

✺✎
✁✷✁✸✁✹✁✻✎

strach a vina
Ukaº pr·kaz
pro£ se² tady?
kam te¤ p·jde²?
z·sta¬ tady
2x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Pro£ jsem tady?
: ...
pro£ jsem sám?
co já tady
ud¥lat mám?
Na nádraºích
samá ²pína
a v ulicích
strach a vina
Ve strachu a ²pín¥ ºije²
zm¥ny tý se nedoºije²
povsta¬ a uº b¥º...
2x
: Pro£ jsem tady?
pro£ jsem sám?
co já tady
ud¥lat mám?
Na nádraºích
samá ²pína
a v ulicích
strach a vina
Ukaº pr·kaz
pro£ se² tady?
kam te¤ p·jde²?
z·sta¬ tady
2x
Pro£ jsem tady?
pro£ jsem sám?
co já tady
ud¥lat mám?

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

✷ Live Praha (1988, 3.)
✸ Live Osvra£ín (1988, 1.)
✹ Live Osvra£ín (1988, 19.)
✺ Live Praha (1989, 12.)
✻ Demo (1989, 5.)
✼ Sv¥tu knír + 7 nanuk· (1989, 14.)
✽ Live Sokolov (1989, 5.)
✾ Live Ostrava (1990, 27.)
✶ Live Záh°eb (1990, 8.)
Konec sv¥ta (1990, 16.)

✷ Live Praha (1990, 14.)
✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎

N¥kdo chce s nima jít v p°estavb¥
n¥kdo má nasráno na hlav¥
byli tu budou a z·stanou
na²í zem jedinou ovládnou
Soviety Union...

✸ ❀✹ : My chcem svobodnej stát bez Rus·
❬ ✁✷✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✁ ✷✎❪
...
: My chceme klid na svojí práci

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁

✁ ✷✎❪

nikdo si ned¥lá legraci

✷ : My chcem svobodnej stát bez Rus·
❬ ✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✁ ✷✎❪
nechcem ºít ve ²pín¥ a v hnusu

✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ ❀

❀ ✷ : My chcem svobodnej stát
❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

bez Rus·
nechcem ºít ve ²pín¥ a v hnusu

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✁ ✷②
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✁ ✷②
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✁ ✁ ✷✍
✍
❀ ✷ : Soviety Union...

: Soviety Union Soviety
£·ráci 3x
Soviety Union

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ ❀

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ ❀
svojí práci
nikdo si ned¥lá legraci

✷ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀

❬ ✷②❪

: Soviety Union... ❬ ✁ ✶✁ ✷②❪ ❬✸✁✹✎❪

✸ ❀✹ : Soviety Union...
£·ráci 3x
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: My chceme klid na

❬ ✁ ✶✁ ✷②❪ ❬✷✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✎❪

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : 3x

Soviety Union

✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : 2x

✷ ❀✸ ❀✹ : My chcem svobodnej stát bez Rus·
❬ ✁ ✶✁ ✷②❪ ❬✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✎❪
✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀ : Byli tu budou a z·stanou
❬ ✁ ✶✁ ✷②❪ ❬✷✁✸✁✹✎❪
na²í zem jedinou ovládnou
: Soviety Union...

✦ Stab your back
The Damned / Konec sv¥ta - Live (1988, 16.)
... (svahil²tina)

❬ ✷②❪

Má² rád to své
a to t¥ stojí
okovy na záp¥stí
Zaklapnutý rukama
co budou
po°ád volný
Jsme zatlu£eni do zem¥
kde nás temnem dáví
temnem dáví
nevyleze²

✦ Výstavba

✦ Stepping stone

anov / anov

The Monkees / Live (1987, 8.)

✷ Konec sv¥ta - Live (1988, 18.)
... (svahil²tina)

✦ Voják ve v¥zení
anov / anov

✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽
✾

Live (1987, 2.)
Konec sv¥ta - Live (1988, 7.)
Live Praha (1988, 10.)
Live Osvra£ín (1988, 18.)
Live Praha (1989, 8.)
Live Ostrava (1990, 10.)
Konec sv¥ta (1990, 2.)
Live Praha (1990, 1.)
Live Boºt¥tice (1990, 1.)

Hubu ti zavírá
kdyº chce² °íct
ºe se ti nelíbí

Live (1987, 7.)
Konec sv¥ta - Live (1988, 3.)
Live Osvra£ín (1988, 3.)
Live Praha (1989, 11.)
Live Ostrava (1990, 6.)

✷
✸
✹
✺

❀✺ : Za£ali jste stav¥t domy
✷ ❀✸ ❀✹ : Za£ali jsme stav¥t domy

lidi sed¥j na ulici

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : za£ali jsme stav¥t domy
✷ ❀✸ ❀✹ : lidi hrabou v popelnici
✺ : lidi hrabou v popelnicích
: 2x

Jsme zatlu£eni do zem¥
kde nás temnem dáví
temnem dáví
nevyleze²

✷✁✸✁✹✍
✁✺✍
②
✎✺✍
✎✷✁✸✁✹✍
✷✁✸✁✹✁✺✎

Bere d·chod dv¥ st¥ korun
má to dobrý bezesporu
2x
: Dneska ve£er p·jdu ukrást

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Dneska ve£er p·jde ukrást

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍

£ty°i housky do zásoby
4x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Výstavba 4x

Má² rád to své
a to t¥ stojí
okovy na záp¥stí
uº je tam má²
Zaklapnutý rukama
co budou
po°ád volný

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✎❪

Hubu ti zavírá
kdyº chce² °íct
ºe se ti nelíbí

nechcem ºít ve ²pín¥ a v hnusu

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ ❀

❬✻✁✼✁✽✁✾✎❪

✦ Zm¥na 1990
anov / anov

✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽
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Konec sv¥ta - Live (1988, 1.)
Konec sv¥ta - Live (1988, 6.)
Live Praha (1988, 5.)
Live Osvra£ín (1988, 2.)
Live Osvra£ín (1988, 12.)
Live Praha (1989, 9.)
Live Sokolov (1989, 1.)
Live Ostrava (1990, 11.)

❬ ②❪

Zrodila se anarchie

Masna

obrátíme sv¥t

(Telex / Telex)

a nastane bezvládí

Mírnej pokrok

starej systém nep°eºije
to bude parádní 2x

✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ :
✽ : 3x
✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ :

2x

✁✸②✽✎

❬✸✁✽②❪

lidi utíkaj

(Telex / Telex)

(Telex / Telex)

♠

(Blitz, Telex / Telex)

starej systém se nám °ítí

Prom¥ny

to je parádní 2x
A komu se to nelíbí

♠

Pe£ený holuby

Pob¥hlice

a nastává bezvládí

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ :

❬ ②❪

2

♠

3

❧

(Telex / Telex)
Protekce

ºe obrátíme sv¥t

(The Exploited / Telex)

a nastane bezvládí
Rakovina

ten a´ si prdel políbí

(Telex / Telex)

rychle a te¤ hned 2x

✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ :

Prdel si políbí

❬ ✁✸✁✽②❪

(Telex / Telex)

eznickej krám

Samý kecy

(Telex / Telex)

♠

3

♠

2

❧

3

❧

3

❧

2

♠

(Dayglo Abortions / Telex)
Skateboardová R·ºena

2

(Telex / Telex)

♠

(Sacred Denial / Telex)

Temelínská
(Olho Seco / Telex)

Dneska ráno v ²est
(Telex / Telex)

Ti co by jen vál£ili
3

(Telex / Telex)

❧

(Abrasive Wheels / Telex)

Továrna na tvý sny
(Partisans / Telex)

♠

Generace
(Telex / Telex)

Ty tvý komedie
(Dayglo Abortions / Telex)

Hanba lidstva
(The Exploited / Telex)

Umírající nosi£ vody
(Telex / Telex)

Chromovaná jehla
(Partisans / Telex)

Valuty
2

(Telex / Telex)

♠

Zabijáci

(Armia / Telex)

(Telex / Telex)

Kámo²

Zlatá mládeº

(Telex / Telex)

(Telex / Telex)

Kde se²?

Zlatý slavík

(The Exploited / Telex)
2

❧

3

❧

4

♠

(English Dogs / Telex)

(Telex / Telex)
Lidi, d¥ti, kanibali!

2

Sehni h°bet

♠

(Telex / Telex)

La la la

♠

(Telex / Telex)

Brigáda

Kluci jdou do války

3

(Telex / Telex)

4 minuty

Kam vítr tam plá²´

♠

(Telex / Telex)

37 písní

Do práce jde

♠

Realita

Revoluce

Telex

Co t¥ nepálí

❧

Nákupy

✁✸②✷✁✹✁✺✁✻✁✼✎

Starej systém se nám °ítí

3

(Telex / Telex)

(Telex / Telex)
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(The Exploited / Telex)

✦ Brigáda

✦ Do práce jde

Telex / Telex

Abrasive Wheels / Telex

eznickej krám (1989, 11.)
Uº se blíºí
punková brigáda
jiho£eský pravdy...

Live eské Bud¥jovice (1989, 21.)

✷ Live Praha (1989, 11.)
✸ eznickej krám (1989, 26.)
✸ : Samý kecy

Ta brigáda...

u ma²iny

3x

Do práce jde
volá hej rup
2x

✦ Co t¥ nepálí
Sacred Denial / Telex
Live eské Bud¥jovice (1989, 11.)

Ale uº kolem ²estý
kouká kde by si zas zchrup

✷ eznickej krám (1989, 10.)

2x

K televizi klidn¥
lehni si zas
a´ se d¥je co chce
kolem nás

Tak spi 2x
tak jenom sladce spi
práce 2x
ta d¥lá mozoly
4x

Tebe se to p°ece
nikdy netýká
hlavn¥ dobrej gábl
a dát si ²lofíka

Kdyº se vyspí
na sch·zi jde
2x

Koukej dál
na to co t¥ nepálí
sm¥j se v²em pohodlí
jsi vep°ovej n¥kdy to se ví

A tam v²echny a v²echno
v diskuzi zkritizuje

Copak je ti po tom
ºe n¥kde hrozí zbran¥
ty si rad²i lehne²
a sere² na n¥

Tak spi 2x
tak jenom sladce spi
práce 2x
ta d¥lá mozoly...

2x

Jenom rukou mávne²
a má² svý starosti
??
shrábne² prachy do hrsti

: 2x

Koukej dál
na to co t¥ nepálí
sm¥j se v²em pohodlí
jsi vep°ovej n¥kdy to se ví

Telex / Telex

K televizi klidn¥
lehni si zas
a´ se d¥je co chce
kolem nás
Tebe se to p°ece
nikdy netýká
hlavn¥ dobrej gábl
a dát si ²lofíka
Koukej dál
na to co t¥ nepálí
sm¥j se v²em pohodlí
jsi vep°ovej n¥kdy to se ví

❬ ✁✷②❪

✦ Generace
eznickej krám (1989, 13.)
Na zábav¥
pivo piju
st°ízlivej to nep°eºiju
Generace
restaurace
není správná agitace 3x
P°i²el jsi ráno
co se to stalo
s mým vzorným synem
opil se pivem
Koukej se mámo
p°i²el aº ráno
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❬✷✁✸②❪

✦ Kam vítr tam plá²´

byl na zábav¥
pivo má v hlav¥
Kde na to vzal
no a kde spal
a kdo ho k tomu
tak vychoval
Na zábav¥
pivo piju
st°ízlivej to nep°eºiju
Generace
restaurace
není správná agitace 3x
Já ho vid¥la
sousedko milá
celá ta parta
se hrozn¥ zpila
P°i²el a m¥l ji
m¥l v o£ích vzpouru
domu si vodí
kdejakou couru
Co je to dneska
za mladý lidi
kde to sousedko
no kde to vidí
Na zábav¥
pivo piju
st°ízlivej to nep°eºiju
Generace
restaurace
není správná agitace 3x

Armia / Telex

✷

Je²t¥ n¥kdo
n¥kdo z nás
ztrácí víru
v novej £as
Dvojí názor
dvojí tvá°
v o£ích dobrák
v srdci lhá°
Nový sako
dávno má²
k°ivej úsm¥v
v n¥m neschová²
Kam vane vítr
tam i tv·j plá²´
leº a fale²
v srdci má² má² má²
Má² hr·zu z toho
co bude dál
uº nebojí se
kdo d°ív se bál
Uº vodkrejou se
karty tvý
uº brzy skon£í²
no to se ví ví ví

✦ Kluci jdou do války

To p°i²la jedna
dívka milá
byla mírn¥
podnapilá
Povídá mi
drahá paní
vám se to dnes
dob°e ºvaní
Ale co my
nám je málo
ºíti za to
moºná stálo
Na zábav¥
pivo piju
st°ízlivej to nep°eºiju
Generace
restaurace
není správná agitace 3x

Live eské Bud¥jovice (1989, 6.)
eznickej krám (1989, 1.)

English Dogs / Telex

✷

Live eské Bud¥jovice (1989, 1.)
eznickej krám (1989, 27.)

Kluci jdou do války
hrajou si na vojáky
zbab¥lost neznají
vybre£í se potají
Tátové koukají
synci jim radost d¥lají
jak se to umí rvát
prej se nikdy nesmí bát
Tak zbalte inty svý
a ²avle d°ev¥ný
zaho¤te kamení
a helmy plechový
A zbo°te bunkry svý
z písku stav¥ný
a ²rámy krvavý
vám mámy vo²et°í zas
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Jsi plná svý hlouposti 3x
nic uº t¥ nezachrání

Kluci jdou do války
hrajou si na vojáky
zbab¥lost neznají
vybre£í se potají
: Fotrové koukají
Tátové koukají
synci jim radost d¥lají
jak se to umí rvát
prej se nikdy nesmí bát
✷:

✷✍
✍

Chlastala 2x
a potom plakala
v¥£n¥ p¥kná nebude
nikdo ji chtít nebude
: Z mrchy je te¤ uº sta°ena
Z kurvy je te¤ uº sta°ena
sbalila vyschlý kolena
te¤ uº je bez ²ance
nedá se do tance
sbalila vyschlý kolena
✷ ❀✸ :

Zas vedle sebe jdou
k boji odhodlaný
s prsty na spou²tích
vojsko usmrkaný

Jsi plná svý hlouposti 3x
nic uº t¥ nezachrání

Ti kluci z ulice
tihle vojáci psí
co v jejich du²i£kách
uº boj má místo svý

✦

Telex / Telex

2x
Kluci jdou do války
hrajou si na vojáky
zbab¥lost neznají
vybre£í se potají

✷
✸
✹

e se ty lidi
ºe se nestydí
ºe tyhle lidi
st°ílejí do lidí

: Tak zbalte inty svý
a ²avle d°ev¥ný
zaho¤te kamení
a helmy plechový
A zbo°te bunkry svý
z písku stav¥ný
a ²rámy krvavý
vám mámy vo²et°í zas

❬✷②❪

La la la

Je to pravda odv¥ká
£lov¥k vraºdí £lov¥ka
2x

Live eské Bud¥jovice (1989, 2.)
Live Praha (1989, 2.)
eznickej krám (1989, 3.)

St°ílí do zrcadla
tenhle pán sv¥ta
a neº se nadechne²
je po n¥m veta

Chlatala 2x
s kaºdým se vyspala
málo se styd¥la
asi hloupá byla
: Byla to mrcha ²ílená
✷ ❀✸ : Byla to kurva ²ílená
kaºdýmu cpala svý kolena
nepoznala city
znala jen pocity
kaºdýmu cpala svý kolena

Uº není výraz
lep²í byl kanibal
ten toho druhýho
aspo¬ spolykal
e se ty lidi
ºe se nestydí
ºe tyhle lidi
st°ílejí do lidí

Telex / Telex

✷
✸

Live eské Bud¥jovice (1989, 12.)
Live Praha (1989, 9.)
eznickej krám (1989, 12.)
Epidemie (1990, 3.)

Lidi
d¥ti
kanibali

Tátové koukají
synci jim radost d¥lají
jak se to umí rvát
prej se nikdy nesmí bát

✦

Lidi, d¥ti, kanibali!

✷✁✸✍
✍

e se ty lidi
ºe se nestydí
ºe tyhle lidi
st°ílejí do lidí
Je to pravda odv¥ká
£lov¥k vraºdí £lov¥ka
2x
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✷✁✸✍
✍

✦ Pe£ený holuby

D¥ti jsou nejlep²í
dokud je nezkazí
a potom z nich budou
taky vrazi...

Telex / Telex
eznickej krám (1989, 9.)

✦ Mírnej pokrok

Let¥li 2x
pe£ený holubi
n¥komu vlet¥li
rovnou do huby

Telex / Telex
Live Praha (1989, 3.)

✷ eznickej krám (1989, 14.)
✸ Czechcore again 90-91 (1991, 21.)

Oby£ejnej
bezúhonej
sprostej zlod¥j
oby£ejnej

Není tu není ºádná opona
ºádný prachy a trapná poklona
jen mírnej pokrok mírnej pokrok
mírnej pokrok v mezích zákona
2x

Co si zasel
to si sklízel
asi se n¥co stalo
o n¥co si ale p°i²el
kole£ko se polámalo

Televizní hv¥zdy
dob°e lidi baví
v²echny velký sály
snadno vyprodají

Oby£ejnej
bezúhonej
sprostej zlod¥j
oby£ejnej

Texty mají krásný
láska je prej s námi
z muziky si ud¥lali
výnosný krámy

Dostal si to co ti pat°í
tob¥ bylo v²echno málo
hubu si m¥l velkou za t°i
kole£ko se polámalo

Jenom d¥tem lºou
jak je krásný nebe
jenom pro n¥koho
zrovna ne pro tebe

Oby£ejnej
bezúhonej
sprostej zlod¥j
oby£ejnej

Vypadají slu²n¥
²aty plný lesku
místo hlavy mají
krásnou zlatou desku

Místo tebe p°i²el dal²í
zu°ivák jako pes
uº si h°eje tvoji ka²i
n¥komu n¥kam vlez

Podivný um¥lci
v nejlep²ím v¥ku
na západ¥ kradou hity
no to je k breku

Oby£ejnej
bezúhonej
sprostej zlod¥j
oby£ejnej

ekni mi a já hned
budu líbat popelnice
neº ty jejich barevný
podepsaný pohlednice

Jsou zpytí krví
tisíce much
lezou si po t¥le
a serou svou da¬

Koupená muzika
omletý hity
diskrétní tisíce
z ruky do ruky
V²ude je t°pitivá opona
velký prachy hluboká poklona
a ºádnej pokrok ºádnej pokrok
❀✸ : k tomu zní trapn¥ hudba koupená...

✷ : k tomu zní trapn¥ hudba koupená

2x

Na rtech ti z·stal
zkaºenej vzduch
zlod¥jina rozmohla se
tvrdne ti dla¬

✷✍
✁✸✍
✁✸②

Oby£ejnej
bezúhonej
sprostej zlod¥j
oby£ejnej
Vypasená tasemnice
paraziti neznají mez
ke sv¥domí ztratili klí£e
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ruce studený lokty z ºelez
Oby£ejnej
bezúhonej
sprostej zlod¥j
oby£ejnej
Letí 2x
pe£ený holubi
n¥komu vletí
rovnou do huby
Oby£ejnej
bezúhonej
sprostej zlod¥j
oby£ejnej

Co ty tvoje vlasy
leºí v prachu
ztratil si je kdesi
beze strachu
Co ty tvoje vlasy
no a co je
ztratil si je kdesi
jdu do boje
Destrukce tvýho aparátu 4x
Co ty tvoje o£i
jsou to psanci
pro£ tak hrozn¥ ml£í
nemaj ²anci

✦ Pob¥hlice

Co ty tvoje o£i
jde z nich strach
pro£ tak hrozn¥ ml£í
hroznej strach

eznickej krám (1989, 19.)

Co ty tvoje o£i
nechci válku
pro£ tak hrozn¥ ml£í
tvou morálku

Blitz, Telex / Telex

S holkou punkovou
z domova t¥ vykopnou
máma zase stra²n¥ °ve
táta ²ílí jak by ne
Pob¥hlice
Prej si bejval slu²nej kluk
nev¥d¥l jsi co je punk
te¤ má² hlavu dohola
m·ºe za to potvora ta
Pob¥hlice
Tátu rad²i poslechni
hned se na ní vyka²li
je to d¥sná ostuda
tahle tvoje nestyda ta
Pob¥hlice
2x

✦ Prom¥ny
Telex / Telex

Co ty tvoje o£i
no a co je
pro£ tak hrozn¥ ml£í
jdu do boje
Destrukce tvýho aparátu 4x
A co tvoje hlava
nebojí se
snad je to ta pravá
nestydí se
A co tvoje hlava
sami jste jí nau£ili
te¤ je to ta pravá
sami jste jí vyvolili
2x
A co ta tvoje hlava
no a co je
te¤ je to ta pravá
jdu do boje
Destrukce tvýho aparátu...

✦ Rakovina

Live Praha (1989, 4.)

✷ eznickej krám (1989, 16.)

Telex / Telex

Co ty tvoje vlasy
to je dílo
ztratil si je kdesi
te¤ mám £íro

✷ eznickej krám (1989, 5.)
✸ Czechcore again 90-91 (1991, 3.)

Co ty tvoje vlasy
náu²nici
ztratil si je kdesi
na ulici

Bodají bodají bodají jehly
bodají bodají do tvýho mozku
bodají bodají bodají jehly
bodají bodají do tvý hlavy

Live Praha (1989, 8.)
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✸:

✦ Realita

❬ ✁✷②❪

Rakovina 2x

Telex / Telex

My²lenky jdou jdou jdou
ze v²ech stran

eznickej krám (1989, 21.)

a do hlavy bubnujou
uº neví² kudy kam

Mrtvejma o£ima krajina zírá
posílá varování do v²eho míra

Utíká² a neute£e²

v²echno je zticha a v²echno stojí

konec uº se blíºí

to asi hr·zou pohnout se bojí

v zoufalství se sm¥je²
vzpomínky t¥ tíºí

Realita sv¥ta 4x
katastrofa 4x

Bodají bodají bodají jehly
bodají bodají do tvýho mozku

Prázdný okna na ulici tup¥ civí

bodají bodají bodají jehly

zbyla jenom stínová hra n¥co chybí

bodají bodají do tvý hlavy

m¥sto i krajina ²aty má z prachu

❀✸ :

Rakovina 2x

❀✷ :

Zapíná² obranej systém

❬✷②❪ ❬✷✎❪

Realita sv¥ta 4x

❬✸✎❪

alkohol ti nepom·ºe

katastrofa 4x
Vzduch je otravenej n¥jakym jedem

te¤ je to hor²í den co den

co se to stalo pod modrym nebem

ne²t¥stím bez sebe a bodají t¥ r·ºe

✸:

a v²ude visí prapory strachu

zelená je £erná, aº bolí o£i

❬ ✁✷✎❪

My²lenky jdou jdou jdou

v²echno se p°estalo na v¥ky to£it

ze v²ech stran

Realita sv¥ta 4x

a do hlavy bubnujou

katastrofa 4x

uº neví² kudy kam

❬ ✁✷②❪

Utíká² a neute£e²

Uº není nic uº je jen mrtvo
nikdo nemá radost neni mu smutno

konec uº se blíºí

z jednoho sv¥ta zbyly jen kosti

v zoufalství se sm¥je²

kosti nedejchaji je po starosti

vzpomínky t¥ tíºí

Realita sv¥ta 4x
katastrofa 4x

Prázdno ti svírá hlavu

✦ Revoluce

neviditelný noºe
nespasí t¥ soucit davu

❀✷ : nakrájenej jak chleba a bodají t¥
✸ : ne²t¥stí bez sebe a bodají t¥ r·ºe

r·ºe

✸✎
✁✷✎

Telex / Telex
Punk's not dead (1990, 12.)

Bodají bodají bodají jehly
bodají bodají do tvýho mozku

Ubohost ²pinavýho sv¥ta

Bodají bodají bodají jehly

kterej se sám zabije

bodají bodají do tvý hlavy

a tebou zní ta v¥ta
básník to vºdycky n¥jak p°eºije

Ty nejsi ty a my²lenky t¥ °eºou
zasko£enej ve svý situaci
: tvoje hra uº není hrou...

✷ ❀✸ :
✷:
✸:

tvoje hra uº není hrou

ozv¥na se po°ád vrací
vzpomínky se po°ád vrací

✷ ❀✸ :

✷✁✸✍
✍
②✸✍
②✷✍

Vypasený d·stojný tvá°e
svatý úsm¥v vyráºí zuby
tvoje £iny slova lhá°e
a jejich psi zas hulákají
Revoluce 2x
revoluce ta revoluce

Apokalypsa kaºdý vte°iny

2x

t¥lo je z olova
Dal²í v °ad¥ co umu£ili

hr·za z kaºdý dal²í ºivý hodiny

jeho hlavu by rozsekali

co se to d¥je proboha
Bodají bodají bodají jehly
bodají bodají do tvýho mozku

zav°eli ho a s citem zbili

❬ ②❪

pro výstrahu pak ob¥sili
Revoluce 2x

Bodají bodají bodají jehly

revoluce ta revoluce

bodají bodají do tvý hlavy

2x
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Uº t¥ cpe za m°íºe
podplacená policie
p°ibíjí vás na k°íºe
politika která hnije

Dvojitý brady jsou tady
dvojitý brady jsou hlady

✦ Samý kecy

Revoluce 2x
revoluce ta revoluce
2x

✦ eznickej krám
Telex / Telex
Live eské Bud¥jovice (1989, 7.)

✷ Live Praha (1989, 1.)
✸ eznickej krám (1989, 7.)

U °eznictví velká fronta kýho ¤asa
spousta lidí tady £eká na kus masa
2x
Párty 2x
frontovejch bojovník·
£ekají na kus masa
£ekají na chodníku

Telex / Telex
Live Praha (1989, 10.)

✷ eznickej krám (1989, 25.)
Samý kecy
jenom kecy
prázdný kecy
v hospod¥ a ve fabrice
Je to ²patný
v²eho málo
stra²n¥ drahý
u piva a ko°alice
No to je hr·za
tak uº to dál nejde
ale zejtra u ma²iny
zas se v²echno sejde
V hospod¥ a ve fabrice
u piva a ko°alice

Tlustý dámy
a tlustí páni
ve dve°ích v²ichni se
°ezníkovi klaní

No to je hr·za
tak uº to dál nejde
ale zejtra u ma²iny
zase se to sejde

U °eznictví velká fronta kýho ¤asa
spousta lidí tady £eká na kus masa
dvojitý brady jsou hlady

V hospod¥ a ve fabrice
u piva a ko°alice 2x

✦ Skateboardová R·ºena

rali by 3x
asi
bifteky nejsou
tak si rvou vlasy
No to jsou °e£i
uº na sebe je£í
u pultu kle£í
p°ed krámem pak bre£í
Obézní párty
frontovejch bojovník·
£ekají na kus masa
£ekají na chodníku

Telex / Telex

Live Praha (1989, 7.)

✷ eznickej krám (1989, 4.)
✸ Epidemie (1990, 1.)
Od soused· R·ºena
ta je váºn¥ pra²t¥ná
na návsi se p°edvádí
na skejboardu dovádí

U °eznictví velká fronta kýho ¤asa
spousta lidí tady £eká na kus masa

Skejboard 3x
za to m·ºe
skejboard
hardcore zbláznil
hlavu R·ºe

Nevinná £u¬átka
t°esou se strachy
kdyº vidí tyhlety
hnusný lidský brachy

e se holka nestydí
kdo te¤ kravín poklidí
vºdy´ prej celou ned¥li
poslouchala kapely

Nemají sílu
musím se smát
jak si ty lidi
cht¥jí pochutnat

Zblázní celou vesnici
povídali chasníci
ºe prej mít cht¥j prkýnka
stejný jako R·ºenka
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chce² dávat celou vejplatu

Skejboard 3x
za to m·ºe

: Jenºe

skejboard
hardcore zbláznil

✷:

hlavu R·ºe

To zrovna

❬✷✎❪
❬ ✎❪

2x
Továrnu na tvý sny 3x

✦ Továrna na tvý sny

nemám
2x

✦ Umírající nosi£ vody

Partisans / Telex

✷

Live eské Bud¥jovice (1989, 16.)

Telex / Telex

eznickej krám (1989, 24.)

✷
✸

Kdyº jsem ti p°ines plnou náru£ kytek
tak ses mi vysmála
°eklas mi jestli chci mít tvoji lásku
tak nesmim ²et°it prachama

uº nikdo nevyjde
ty stovky schod·

na kaºdý léto n¥kam jinam k mo°i
chce² dávat celou vejplatu

To zrovna

❬✷✎❪

❀✷ : Jsme d¥ti mrtvýho nosi£e vody
✸ : My d¥ti mrtvýho nosi£e vody
2x
To není pravda
ºe je to pravda

nemám

smát se a k°i£et

2x

co není pravda

: A mít nebudu
A mít nebudu...

✷✍
✍

❀✷ : Jsme d¥ti mrtvýho nosi£e vody
✸ : My d¥ti mrtvýho nosi£e vody
2x

luxusní shání² parádu

✷:

na svoje t¥lo v¥²í² zlatý ²perky
na tramvaj nemám pomalu

Barvy jsou dobrý

proto jsou na²e o£i

a príma chajdu u vody

asi i smutný

cht¥la bys po°ád pro svý známý pány
Jsme d¥ti mrtvýho nosi£e vody

po°ádat drahý mejdany

To zrovna

❬ ✁✸②❪

a taky ²patný

Cht¥la bys taky mít i vlastní jachtu

: Jenºe

✸✍
✁✷✍

kterej um°el ºízní

Kupuje² jenom samý drahý v¥ci

✷:

✸✍
✁✷✍

kterej um°el ºízní

❬ ✎❪

Továrnu na tvý sny 3x

✷:

Punk's not dead (1990, 13.)

nenosí vodu

a bydlet v nóbl baráku

: Jenºe

eznickej krám (1989, 22.)

Uº nikdo nenosí

e prej chce² jezdit jenom velkým autem

✷:

Live Praha (1989, 5.)

❬✷✎❪
❬ ✎❪

❬ ✁✸②❪

kterej um°el ºízní
2x
Ty co jsou dobrý
maj plný b°icha 2x

Továrnu na tvý sny 3x

jsou po°ád zticha

nemám
2x

❀✷ : Jsme d¥ti mrtvýho nosi£e vody
✸ : My d¥ti mrtvýho nosi£e vody

Kde bych na ni vzal

kterej um°el ºízní

✸✍
✁✷✍

2x
Kdyº jsem ti p°ines plnou náru£ kytek
tak ses mi vysmála

Kdyº nemá² prachy

°eklas mi jestli chci mít tvoji lásku

a k°i£í² strachy

tak nesmim ²et°it prachama

oni se na tebe
vyka²lou 2x

e prej chce² jezdit jenom velkým autem
a bydlet v nóbl baráku
na kaºdý léto n¥kam jinam k mo°i

❀✷ : Jsme d¥ti mrtvýho nosi£e vody
✸ : My d¥ti mrtvýho nosi£e vody
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✸✍
✁✷✍

✦ Zlatý slavík

kterej um°el ºízní
2x

The Exploited / Telex
Revolta proti ºízni
proti ºízni na²ich du²í

✷

2x

❀✷ : Jsme d¥ti mrtvýho nosi£e vody
✸ : My d¥ti mrtvýho nosi£e vody

✸✍
✁✷✍

Live eské Bud¥jovice (1989, 9.)
eznickej krám (1989, 6.)

Tihle zlatí slavíci
to jsou skv¥lí chlapíci

kterej um°el ºízní

publikum je miluje

2x

kritika je zboº¬uje

✦ Zlatá mládeº

Káju Gotta 2x
máme rádi
Káju Gotta

Telex / Telex
Známe tyhle slavíky

✷
✸

Live eské Bud¥jovice (1989, 14.)

hrabou velký balíky

Live Praha (1989, 6.)

maj líbezný písni£ky

eznickej krám (1989, 2.)

okouzlujou hol£i£ky

✷ ❀✸ :

Koupí² mn¥ maminko

: Maminko koupí² mi
slu²ivej voble£ek

✷ ❀✸ :

plesnivej voble£ek

abych nevypadal
jak ¬ákej blbe£ek
Je²t¥ kup maminko
slu²ivou ko²ili
holky m¥ uvidí
a láskou ze²ílí

✎
✷✁✸✎
✷✁✸✍
✍

Káju Gotta 2x
máme rádi
Káju Gotta
Nechceme jak slavíci
tlachat písn¥ vonící
tuhle hudbu nechte nám
ona pravdu °ekne vám
Káju Gotta 2x
máme rádi
Káju Gotta

Ratata 2x
2x

T°i sestry

Po£kejte d¥v£átka

51 písní

my jsme mládeº zlatá

chvilku malou
zasko£im k holi£i
dám si trvalou

ABCD
(T°i sestry / T°i sestry)

vejka£ku z dovozu
a za b·ra kolu

Amprnál
(T°i sestry / T°i sestry)

v plesnivým vohozu
oslnim d¥v£ata

Avanti

d¥v£ata u stolu
Ratata 2x

(T°i sestry / T°i sestry)
Bába

3

❧

7

❧

(T°i sestry / T°i sestry)

my jsme mládeº zlatá

Bílej jezdec - pozor jez!
Tatí£ku mami£ko
já nemám skoro nic
kupte mi autí£ko

(T°i sestry / T°i sestry)
Bolest
(T°i sestry / T°i sestry)

za ²edesát tisíc
Sem krásnej nádhernej

Branickej král
(T°i sestry / T°i sestry)

a sebev¥domej
a py²nej a zlatej

Branky body vte°iny
(T°i sestry / T°i sestry)

a hlavn¥ pitomej
Ratata 2x

Brouk
(T°i sestry / T°i sestry)

my jsme mládeº zlatá
2x

Budape²´
(T°i sestry / T°i sestry)
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Bylo mi blb¥
(T°i sestry / T°i sestry)
edok
(T°i sestry / T°i sestry)
Deset £ernejch piv
(T°i sestry / T°i sestry)
Divný stavy
(T°i sestry / T°i sestry)
Don't drink & drive
(T°i sestry / T°i sestry)
Francouzská
(T°i sestry / T°i sestry)
Had stupid
(T°i sestry / T°i sestry)
Janova láska
(T°i sestry / T°i sestry)
Kdyº jí bylo 18
(T°i sestry / T°i sestry)
Kenda
(T°i sestry / T°i sestry)
Kino Zdar
(T°i sestry / T°i sestry)
Klafunda
(T°i sestry / T°i sestry)
Kovárna I
(T°i sestry / T°i sestry)
Kovárna II
(T°i sestry / T°i sestry)
Krámy
(T°i sestry / T°i sestry)
Letní den
(T°i sestry / T°i sestry)
Limo life
(T°i sestry / T°i sestry)
Londýn, Kolín
(T°i sestry / T°i sestry)
Metalice
(T°i sestry / T°i sestry)
Motyka
(T°i sestry / T°i sestry)
Na kovárn¥ to je ná°ez
(T°i sestry / T°i sestry)
Nechci do ústavu
(T°i sestry / T°i sestry)
Nuselský Horky
(T°i sestry / T°i sestry)
P¥²í zóna
(T°i sestry / T°i sestry)
Pistole
(T°i sestry / T°i sestry)
Poly²
(T°i sestry / T°i sestry)

5 ❧ Sbírejte lé£ivé byliny
(T°i sestry / T°i sestry)
Skinhead
(T°i sestry / T°i sestry)
Sny o láhvích sody
(T°i sestry / T°i sestry)
Sovy
v mazutu
6❧
(T°i sestry / T°i sestry)
Ta na²e rytmika
(T°i sestry / T°i sestry)
Tane£ní pr·mysl
(T°i sestry / T°i sestry)
6 ❧ Text kapely
(T°i sestry / T°i sestry)
Texty o au´ácích
(T°i sestry / T°i sestry)
Uniform
(T°i sestry / T°i sestry)
4 ❧ V¥ci divnej spád maj
(T°i sestry / T°i sestry)
5 ♠ Ve£írek
(T°i sestry / T°i sestry)
Víde¬
(T°i sestry / T°i sestry)
7 ❧ Zelená
(T°i sestry / T°i sestry)
Ztráta imunity
(T°i sestry / T°i sestry)
ivot je takovej
(T°i sestry / T°i sestry)

✦ Bába

7❧
2❧
6❧
4❧
6❧
5❧

T°i sestry / T°i sestry
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 6.)
✷ Live Haví°ov (1991, 8.)
✸ Live Jablonec (1991, 20.)
V ned¥li jsou zav°ený hospody
na Báb¥ sedim skoro sám
znud¥n¥ koukám na TV program
snad n¥kdo p°ijde nebo zavolá
Telefon je ale rozbitej
nikdo známej asi £as nemá
£ernej kocour usnul na píp¥
co tohle v²echno znamená?
V ned¥li ve£er
v hostinci na Báb¥
sedly mi na záda
podivný stavy dv¥
Marylin tup¥ kouká z plakátu
zas na to myslim a co z toho mám?
tágo krájí kou°e v lokálu
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5❧
3❧

5❧
3❧
3❧
4♠
5❧

s Vlastíkem ²´ouchám billiár

medvídek pivo a p·

ervená koule divn¥ uhejbá
na Bránik city padá £erná tma

Prásk podkoní 4x

✷ ❀✸ : Startky do²ly a uº pivo nemá

: pivo do²lo a uº Startky nemá
za chvíli se tu zavírá

✎
✷✁✸✎

T°i sestry / T°i sestry

V ned¥li ve£er
v hostinci na Báb¥
sedly mi na záda
podivný stavy dv¥

Rockfest (1988, 4.)
Live Horní Radou¬ (1990, 9.)
Live Haví°ov (1991, 7.)
Live Jablonec (1991, 9.)
Alká£ je nejv¥t²í kocour aneb n¥kolik písní o
lásce (1991, 4.)

✷
✸
✹
✺

V ned¥li ve£er
sedly mi na záda
dv¥ 2x

Zajdu do bufetu
koupim dva párky v rohlíku
hnedka je do sebe naperu
a potom pivem zaleju

✦ Budape²´
T°i sestry / T°i sestry

✷
✸
✹
✺
✻
✼

A bude mi blb¥ 4x

❀✸ ❀✹ ❀✺ : Zajdu ke svý milý
❀✸ ❀✺ : ta má vo£i nyvý
✹ : ta má nohy k°ivý
❀✸ ❀✹ ❀✺ : ale co je mi to platný

Live Praha (1988, 4.)
Live Praha (1989, 7.)
Akce Punk (1990, 3.)
Live Horní Radou¬ (1990, 10.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 14.)
Live Haví°ov (1991, 19.)
Live Jablonec (1991, 24.)

✷ : Zajdu ke svý milý

A bude mi blb¥ 8x

❀✸ ❀✺ : Pak si sednu u °eky
✷ ❀✹ : Pak si sednu u vody
❀✺ : budu koukat do stoky
✷ ❀✹ : budu koukat do °eky

Prásk podkoní 4x

✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✎

co zkou²í na leti²ti
t°i nádraºí
a kála supermarket

✸ : budu koukat do vody
na chvíli zapomenu
ale pak si vzpomenu
Uº mi není blb¥ 4x

✦ Divný stavy

Uzený sýr
pálinka £ére² barák
a parlament
je celkem slu²nej barák

T°i sestry / T°i sestry

✷
✸
✹
✺
✻

Prásk podkoní 8x
Franz Kafka jde
s kyblí£kem v pískovi²ti
Ferlinghetti
brouzdá se v brouzdali²ti

odjíºdí z Keleti Pú
jen jeden den

❬ ✁✸✁✹✁✺✎❪

ta má nohy k°ivý
hnedka jí ho tam naperu
a potom pivem zaleju

Gavial °ve
v Margaret¥ ve fontán¥
nechápu pro£
nechovám se já spontánn¥

❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : ralok má dost
✹ ❀✼ : Magor má dost

❬✷✎❪
✹✎
✁✸✁✺✎

kdyº mám po°ád b°icho ²patný

To nevadí
²oubyznys jede v Pe²ti
tvá tvá° se rdí
dnes ve£er na leti²ti

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ : Havajskej band
✻ : ... band

✦ Bylo mi blb¥

✹✁✼✍
✁✷✁✸✁✺✁✻✍

Rockfest (1988, 3.)
Live Praha (1988, 6.)
Live Praha (1989, 3.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 3.)
Live Haví°ov (1991, 3.)
Live Jablonec (1991, 6.)

Venku uº zas hrozn¥ leje
to já nemám rád
za£nou se mi klíºit o£i
a chce se mi spát
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✷✁✹✍
✁✸✁✺✍
✷✁✸✁✹✍
✁✸✁✺✍
✁✷✁✹✁✺✍

Tupej asi dost a nafouklej

Doma po°ád nikdo není
a telefon nejde

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :
✸ : já uº si

já se z toho asi zbláznim
to asi mrsknu

✸✎
✁✷✁✹✁✺✁✻✎

lidi sere £um¥j ten je hotovej
ten Stupid
ou rana° zlej

kdy m¥ tohle p°ejde?
Had vynadal v £istírn¥
Uº to na m¥ zase leze

??

ty mý divný stavy

ten Stupid

zalezu si do postele

ou rana° zlej An£a's fucka

a pustim to z hlavy
Had Stupid pomlouvá
Uº to na m¥ zase leze

ty jsi drahá ty jsi zlá

já se zbláznim snad

jinam jdi sle£no zlá

zalezu si pod pe°inu

Doro ty pitomá

a za£nu si hrát

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : Venku je zas
✺ : Venku uº zas hrozn¥

hrozný vedro
leje

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍

Had Stupid sedí si
Had Stupid leje do hlavy
ten Stupid
ou rana° zlej

to já nemám rád
za£nou se mi klíºit o£i

e jeden milión Bulhar·

a chce se mi spát

je jenom milión Bulhar·
ví Stupid

V²echny ºenský Na Kovárn¥
s kamarády pijou
: já uº si to asi ²lehnu

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✍

ou rana° zlej

Uº to na m¥ zase leze

❀✷ ❀✸ ❀✻ : e Stupid má vlasy znám ho vím ✹✁✺✍
✹ ❀✺ : e Stupid nemá vlasy znám ho vím ✁✷✁✸✁✻✍
✹✎
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : blb£e kdyby byl holohlavej
✁✷✁✸✁✺✁✻✎
✹ : dob°e ºe je holohlavej

ty mý divný stavy

Had Stupid

zalezu si do postele

ou rana° zlej

a pustim to z hlavy

a jedem

Uº to na m¥ zase leze

Had Stupid

já se zbláznim snad

ou rana° zlej

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

já uº si to asi mrsknu

já chci taky milou

zalezu si pod pe°inu
a za£nu si hrát

✦ Kenda

2x

T°i sestry / T°i sestry

✦ Had stupid
T°i sestry / T°i sestry

✷
✸
✹
✺
✻

Live Horní Radou¬ (1990, 4.)

✷
✸
✹

Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 8.)
Live Haví°ov (1991, 11.)
Live Jablonec (1991, 10.)

Rockfest (1988, 10.)
Live Praha (1988, 9.)

Srpitý m¥síc kaln¥ svítí

✷ ❀✸ ❀✹ :

Live Praha (1989, 15.)
Live Haví°ov (1991, 24.)
Live Jablonec (1991, 28.)
Alká£ je nejv¥t²í kocour aneb n¥kolik písní o

lásce (1991, 8.)

❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :
✷ : ...

Kdyº tak rádio poslouchá

nejen on ztratil svou tvá°

: nejen on je rozkotán

✷✎
✁✸✁✹✁✺✁✻✎

❀✹ : video k°i£í ve£írky ni£í
✷ ❀✸ : video k°i£í a v²echny ni£í
❀✹ : nejen on je rozkotán
✷ ❀✸ : ve£írek je rozkotán

r·zný v¥ci se tam dovídá

V p°edsíni nazí lidé se plazí

Had Stupid

osud záda rovný má

ou rana° zlej

pod pohovkou Brandýs leºí
vilný kluky nevnímá

e jeden milión Bulhar·
je jenom milión Bulhar·

Paní Hrade£ná uº spí

ví Stupid

paní Hrade£ná

ou rana° zlej

paní Hrade£ná uº spí 2x
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✎
✷✁✸✁✹✎
✷✁✸✍
✁✹✍
✷✁✸✎
✁✹✎

Rozlité víno obrazy tvo°í
atmosfé°e p°ispívá
ve£írku dne²ním jediná deska
❀✸ ❀✹ : dokola kdyº zaznívá

✦ Kovárna I

✷ : dokola kdyº zazpívá

✷✍
✁✸✁✹✍

❀✸ : Dokola po°ád jediná deska
✷ : Jediná deska po°ád a znovu

✷✁✹✎
✁✸✎✹✍

✹ : Jediná deska po°ád a znova
✸ ❀✹ : gramofon uº nestíhá
: nikdo uº ??
✷ : nikomu nic ne°íká
v²ichni pijou hrne£ky lítaj
❀✷ ❀✸ : Hrade£ná a´ na°íká

✹ : Hrade£ná uº nedýchá

Paní Hrade£ná uº spí
paní Hrade£ná
paní Hrade£ná uº spí 2x
2x

✦ Kino Zdar

T°i sestry / T°i sestry

✷
✸
✹
✺

Akce Punk (1990, 1.)
Live Horní Radou¬ (1990, 2.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 4.)
Live Haví°ov (1991, 4.)
Live Jablonec (1991, 8.)

Poprvé dnes sedí spolu
v sedmé °ad¥ kina Zdar
moºná je to intimn¥j²í
neº hospoda nebo bar
Pr²elo kdyº stáli v parku
pod k·ºi se vichr krad
Karel dostal dobrý nápad
nav²tívíme biograf
Nechci poznat kino Zdar
bodejº by ho satan spral
nechci poznat kino Zdar
od toho jdi rad²i dál
Sotva ale v kin¥ zhasli
vichr za£al znovu vát
to kdyº bába od v¥trák·
nahodila agregát
Nesly²eli ani slovo
zato zvuky z ulice
tak se aspo¬ objímali
a drºeli za ruce
Nechci poznat kino Zdar
bodejº by ho satan spral
nechci poznat kino Zdar
od toho jdi rad²i dál
2x

✁✸✎✷✍
✁✷✎✷②
✷✁✸✁✹✎
✎✸✁✹②
✹✎
✁✷✁✸✎

T°i sestry / T°i sestry
Rockfest (1988, 13.)
Live Praha (1988, 14.)
Live Praha (1989, 14.)
Live Horní Radou¬ (1990, 13.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 17.)
Live Haví°ov (1991, 22.)
Live Jablonec (1991, 26.)

✷
✸
✹
✺
✻
✼

✷ : Ve st°edu jsem na Kovárn¥

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✼②❪ ❬✻✎❪

i v pátek jsem na Kovárn¥
ve £tvrtek jsem na Kovárn¥
o víkendu kovám

❬ ✁✸✁✹✁✺✁✼②❪ ❬✷✎❪

✻ : Ve st°edu jsem na Kovárn¥
ve £tvrtek jsem na Kovárn¥
i v pátek jsem na Kovárn¥
v sobotu zas na Kovárn¥
Ve st°edu jsem na Kovárn¥
ve £tvrtek jsem na Kovárn¥
i v pátek jsem na Kovárn¥
: v sobotu zas kovám
✹ ❀✺ ❀✼ : v sobotu zas na Kovárn¥

✸ ❀✻ : o víkendu kovám
✷ : o víkendu kovám
✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ : 2x
: 2x

✷②✸✁✻✎✹✁✺✁✼✍
✍✷②✸✁✻✎
✁✷✁✹✁✺✁✼✎✷②✷✘

✁✻✎✸✁✹✁✺✁✼✍✻✘
✘ ✁✻✎✷✍✻②
✷✁✸✁✹✁✺✁✼✎✹✁✺✁✼✘✻②

M·j d¥dek byl ková°
a má bába ková°ka
muj strejda byl notá°
teta byla notá°ka
M·j táta je ková°
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : a má máma ková°ka

✼ : a ségra je ková°ka
❀✷ ❀✺ ❀✻ : muj brácha je notá°
✸ ❀✹ ❀✼ : muj brácha byl notá°
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : a ségra je notá°ka
✹ : a ségra byla notá°ka

✼✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎
✸✁✹✁✼✍
✁✷✁✺✁✻✍
✹✍
✁✷✁✸✁✺✁✻✁✼✍

St°eda £tvrtek pátek
sobota i ned¥le
2x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Kaºdej den jsem na Kovárn¥ 4x ❬ ②❪
❬✼✎❪
na Kovárn¥...
v Bráníku

✼ : Kaºdej den jsem v Krakono²i 4x
❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

❬ ②❪

v Krakono²i...
na horách

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : Vilu mám jen malou
a v ní kupu d¥tí
umím jenom kovat
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❬ ②❪

roky rychle letí
Aº já z toho um°u
na Krchov m¥ vezou
na rakev mi dají
p·llitr mou milou

❬ ②❪

St°eda £tvrtek pátek
sobota i ned¥le
2x

❬ ②❪

Male²ice
Po£ernice
metalice
pankovice
Tvrdá hudba tvrdej chlap
z melounový masky chlad
pankroková Bukure²´
metalová Budape²´
A tupá hlava t¥ºký nohy
k alkoholu silný vlohy
b·ra v kapse nacházim
❀✷ ❀✺ ❀✼ : a od metalu odcházim
✸ ❀✹ : v marasmu se potácim
✻ : a v marasmu se potácim

Kaºdej den jsem na Kovárn¥ 4x
na Kovárn¥...
v Bráníku
Rakev mi ozdobí
hustou bílou p¥nou
syn se bude sklán¥t
nad mou kovadlinou

Male²ice
Po£ernice
✹ : pankovice
metalice
✺ ❀✻ ❀✼ : pankovice
❀✷ : pankovice
✸ : Po£ernice

M·j syn bude ková°
jeho ºena ková°ka
a jejich syn notá°
jejich dcera notá°ka
Uº nebudu kovat 2x
v²ichni budou kovat 2x
jen já

✁✷✁✺✁✻✁✼✘✸②
✁✷✎ ✁✷✁✹✘✸②
✸✁✺✁✻✁✼✎✹✁✺✁✻✁✼✘
✁✷✎✹✁✺✁✻✁✼②

T°i sestry / T°i sestry

✷

Kaºdej den jsem na Kovárn¥ 4x
na Kovárn¥...
v Bráníku

Live Praha (1988, 1.)
Live Praha (1989, 1.)

: Jednou takhle v Bráníku
jsem chytil stra²nou motyku
moje milá °íkala
ºe jí taky drºela

✦ Metalice

❬✷✎❪

✷ : Dobrý ve£er váºený p°átelé, posloucháte
❬ ✎❪
dvouhodinové vysílání hlasu Ameriky.
Tady v Bráníku, hlavním m¥st¥ sv¥ta, je práv¥
15 hodin.
Je jasno, 11 stup¬·, vane mírný sládek.

T°i sestry / T°i sestry
Rockfest (1988, 9.)
Live Praha (1988, 7.)
Live Praha (1989, 2.)
Live Horní Radou¬ (1990, 12.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 15.)
Live Haví°ov (1991, 20.)
Live Jablonec (1991, 25.)

Jednou takhle v Bráníku
: jsem chytil hroznou motyku
✷ : jsem chytil stra²nou motyku
: moje sestra °íkala
✷ : jedna paní °íkala
: ºe jí taky vid¥la
✷ : ºe jí taky drºela

Beatles fuck o
Prázdný pivo prázdný necky
stará ºenská starý kecky
od toho pry£ utíkám
k male²ickým zahradám
A tupá hlava t¥ºký nohy
k alkoholu silný vlohy
b·ra v kapse nacházim
❀✷ ❀✺ ❀✼ : a v marasmu se potácim
✹ : v marasmu se potácim
✸ ❀✻ : a od metalu odcházim

✁✷✁✺✁✼✎✸✁✹✍

✦ Motyka

St°eda £tvrtek pátek
sobota i ned¥le
2x

✷
✸
✹
✺
✻
✼

✸✁✹✁✻✎
✁✷✁✺✁✼✎✻✍

A potom jsem jel v taxiku
a m¥l tu hrouznou motyku
taxiká° mi °íkala
ºe jí taky drºela
✸✁✻✎✹✍
✁✷✁✺✁✼✍✸✁✻✎
✁✷✁✹✁✺✁✼✎
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✷✍
✍
✷✎
✎
✷✍
✍
❬ ②❪

✦ Na kovárn¥ to je ná°ez

²koda ºe jsi jen z vesnice

T°i sestry / T°i sestry

chlívem °ádí cholera

okna máte do dvora
ty muj kabát nekoup¥j 2x

✷
✸
✹
✺
✻

Live Praha (1988, 3.)
Live Praha (1989, 6.)

Na Kovárn¥ to je ná°ez 2x

Live Horní Radou¬ (1990, 6.)

to je ná°ez na Kovárn¥ 2x

Live Haví°ov (1991, 12.)

✦ Nuselský Horky

Live Jablonec (1991, 13.)
Alká£ je nejv¥t²í kocour aneb n¥kolik písní o

lásce (1991, 6.)

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

Má² kabát a pr²iplá²´

kde?
Vetchý je m·j havelok

alkoholu ani lok

✷ ❀✹ ❀✺ :
✻:

nechci si te¤ tu sukni prát

nechci te¤ tu sukni prát

✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

❬ ✁✸✎❪
✻✍
✷✁✹✁✺✍

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎❪

nemám ani na pivo

Live Haví°ov (1991, 14.)
Live Jablonec (1991, 14.)

❀✷ ❀✹ :

vokna nejsou ut¥sn¥ný
podlaha je samý ²rám
Okna nejsou ut¥sn¥ný

❬ ✁✷✁✹✎❪

podlaha je samý ²rám

proto rad²i seru v metru

Zase sedim u stolu

❬✷✁✹✁✺✁✻②❪ ❬✸✎❪

alkoholu ani lok

v pavla£ovym domu

budu sed¥t v mý hospod¥

pevný zdraví podryje

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✎❪

...

Na Kovárn¥ to je ná°ez 2x

Zase sedim u stolu

: Budu sed¥t u stolu

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

nemám ani na pivo

: nemám piva ani lok

❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Snad
✷ : Snad p°ijdou

p°ijdou mý známí
mý kámo²i

❀✷ ❀✹ :

✷✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✍

takhle lidi v Praze trápí
jen nuselský Horky

p°ípoto£ní níºiny
lep²í neº se st¥hovat
na sídli²t¥ Luºiny
tvrtá kategorie
v pavla£ovym domu
pevný zdraví podryje
b¥loch· i Róm·

❀✷ ❀✹ :

snad jim prodám svoje krámy
dneska ve£er v Bráníku

2x

✸②

✦ P¥²í zóna

Na Kovárn¥ to je ná°ez 2x
to je ná°ez na Kovárn¥ 2x

T°i sestry / T°i sestry
Byl jsem na tom leti²ti

s paralýzou na plá²ti
s turbulencí po kapsách
na ramp¥ si píská vrah
na ramp¥ si hvízdá vrah

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

✸②

P°esto je má kaºdý rád

✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎

a pár piv mi zaplat¥j

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

2x

ve£er hlídá dvorky

✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎

s bídou a nudou pospolu
jsem jak zví°e hladovej

b¥loch· i Róm·

Domovnice v ²edé kápi

to je ná°ez na Kovárn¥ 2x

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

n¥kdy to v²ak nesta£ím
tvrtá kategorie

ty mý krámy nekoup¥j

✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

❬✸✎❪

na truc holou pavla£í

kde?

✷:

Nevadí mi k°ivý st¥ny

plísní dávno pohrdám

Na záchod jdu t°icet metr·

jsem jak zví°e hladovej

✸:

Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 7.)

✸:

budu sed¥t v mý hospod¥

: Jsem jak zví°e hladovej

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 5.)

✷
✸
✹

kde vzít prachy na ve£er

✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ :

T°i sestry / T°i sestry

❬ ✎❪

za tu cenu to neprodá²

❬ ②❪

Musel jsem odejít

✸✁✹✁✺✁✻✍
✷✍

✷
✸
✹
✺
✻

Live Praha (1988, 2.)
Live Praha (1989, 5.)
Live Horní Radou¬ (1990, 5.)
Live Haví°ov (1991, 6.)
Live Jablonec (1991, 3.)
Alká£ je nejv¥t²í kocour aneb n¥kolik písní o

lásce (1991, 1.)

si krásná jako kostnice
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Dám si jedno pivo
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : u bufetu Metro

✻ : v automatu Metro
no to je peklo
prchám p¥²í zónou
aby to se mnou neseklo

❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : U bufetu Druºba
zvrací moje druºka
✹ : ...

ale ºenský luzný
je to Marie
jó ani tam necho¤
pivo je jak pomeje

✻✍
✁✷✁✸✁✹✁✺✍

✹②
✹✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✎
✁✷✁✸✁✺✁✻②

✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : já mám dva £uráky

Gothaj ºije nad pom¥ry
moc náro£ným ºivotem
v takovymhle skafandru
nem·ºe bejt pilotem

✸✁✹✁✺✁✻✍
✁✷✍

Zas ty praºský hospody
poloprázdný p·llitry
zas ty praºský hospody
máni£ky a patriky
Zas to praºský leti²t¥
na stojáka voºer se
zas to praºský nádraºí
bombur uº m¥ poráºí
2x

✦ Sny o láhvích sody
T°i sestry / T°i sestry

Go Koruna go
bufet na k°íºi
go Koruna go
tam já vºdycky zamí°im
2x

✷
✸
✹
✺

✦ Poly²

Live Praha (1989, 13.)
Akce Punk (1990, 2.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 12.)
Live Haví°ov (1991, 16.)
Live Jablonec (1991, 21.)

Kdo jde ve£er brzo spát
k ránu se mu zdává
ºe si lítá jako pták
a ve snu k°ídly mává

T°i sestry / T°i sestry
Live Praha (1988, 12.)
Live Praha (1989, 9.)
Live Horní Radou¬ (1990, 3.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 5.)
Live Haví°ov (1991, 10.)

Já chodim spát nad ránem
: kdyº v hlav¥ mi jen hu£í

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : a v hlav¥ mi jen hu£í

n¥kdy kolem devátý
krutý sen m¥ mu£í

zmlátil si prej pobudu

Sny o lahvích sody
£asto se mi zdály
kdyº jsem jako alká£ chlastal
2x

Denisa se sm¥je
sází vodky do hlavy

Vyrovnané v dlouhých °adách
orosené sodovky

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : ve smíchovský restauraci

✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

balón·m kdyº lítaj vzduchem
v kocovin¥ uhejbám

Pakistán a Rabat
v Arménii hrabat
je to zbyte£ný
tam na p¥²í zón¥
je ºití báje£ný

Do hospody na pivo
uº s tebou nikdy nepudu
: ve smíchovský hospod¥

Zas to praºský leti²t¥
na stojáka voºer se
zas to praºský nádraºí
Bombur uº m¥ poráºí

✸ : uº musím denn¥ zajít sám

Go Koruna go
bufet na k°íºi
go Koruna go
tam já vºdycky zamí°im
2x

✷
✸
✹
✺

Zas ty praºský hospody
poloprázdný p·llitry
zas ty praºský hospody
máni£ky a patriky

Do hospody na pivo
❀✷ ❀✹ ❀✺ : musím denn¥ zajít sám

Go Koruna go
bufet na k°íºi
go Koruna go
tam já vºdycky zamí°im
Pivo je tu hnusný
ale ºenský luzný
mají mindráky
tohle se mi líbí
❀✷ : já mám dva gumáky

Poly² sprost¥ kleje
tak kde jsou tvý zásady?

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍
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✷✁✸✁✹✁✺✍
✍

kdyº se vzbudím marn¥ ²mátrám

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : ve v²ech t°ech ²vech pohovky
: po své lahvy Zubrovky

✎
✷✁✸✁✹✁✺✎

Protoºe

Sny o lahvích sody
£asto se mi zdály
kdyº jsem jako alká£ chlastal
2x

❬ ✁✷✁✸✁✺②❪

✦ Sovy v mazutu

H· a h·
sovy v mazutu houkaj
: h· a h· a h·
✷ ❀✸ : h· a h·
úpln¥ blb¥ koukaj
2x

T°i sestry / T°i sestry

Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 9.)

✷ Live Haví°ov (1991, 23.)
✸ Live Jablonec (1991, 30.)

✸ : vid¥li jsme jak d°evorubci

✸✍
✁✷✍

jak poráºej strom
a ten strom plakal

Pro£ medv¥d plá£e
v dutin¥ stromu
veverky v depresi
v hloºí sedí
Kv¥tiny vadnou
❀✷ : i tremp ztratil ºracák

✸ : i tremp ztratil spacák
❀✸ : trenýrky sekyru
✷ : trenýrky kytaru
❀✷ : prezervativy spacák
✸ : prezervativy ºracák

✷
✸
✹
✺

: Hajný jde sklesle
lesní ti²inou
a cestou sbírá
umrlé zmije

✷ : Hajný jde sklesle
lesní p¥²inou
a cestou sbírá
umrlé zmije

Rockfest (1988, 11.)
Live Horní Radou¬ (1990, 8.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 13.)
Live Haví°ov (1991, 18.)
Live Jablonec (1991, 23.)

Povídal mi docent erný
ºe uº Robert p°estal psát
svoje celkem bezvadný
texty o au´ácích
Ale abych nem¥l strach
: ºe bude zas nový psát

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : ºe zas bude nový psát

✸✍
✁✷✍
✷✍
✁✸✍
✸✍
✁✷✍

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍

skoro stejn¥ úletný
asi o panká£ích

Robertovy texty
texty o au´ácích
texty o panká£ích
Masa°ík never stop

✦ V¥ci divnej spád maj

Protoºe
H· a h·
sovy v mazutu houkaj
: h· a h· a h·
✷ ❀✸ : h· a h·
úpln¥ blb¥ koukaj
2x

✷✁✸✍
✍

✦ Texty o au´ácích

T°i sestry / T°i sestry

Tak jsme byli v£era na Port¥
a kdyº jsme se vraceli cestou dom·
❀✷ : vid¥li jsme d°evorubce

❬ ✁✷✎❪

a cestou sbírá
umrlé zmije

V£era byl na Báb¥
a neví £í jsou
jestli jsou to zmije
nebo schizofrénie

Nikdy m¥ v²ak nenapadne
p°ipravit si láhev sám
spojení snu s realitou
ve£er odkládám

✹ : A chlastat budu dál

✸ : ...

T°i sestry / T°i sestry

✷✁✸✍
✍

❬✷✁✸✎❪

Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 2.)

✷ Live Haví°ov (1991, 2.)
✸ Live Jablonec (1991, 2.)
Leºím si pod drnem
❀✷ : a padá rosa

✸ : a je mi kosa

✸✎
✁✷✎

✸ : dneska je rosa

✸✍
✁✷✍

v£era bylo krásn¥
❀✷ : dneska je kosa

❬ ✁✸✎❪

V¥ci divnej spád maj
prdím jen do hlíny
a na první máj
uº nebudu ²oustat blondýny
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onanii

✦ Ztráta imunity

bylo mi krásn¥

T°i sestry / T°i sestry

Pil jsem a propagoval

a uº neºiji

✷
✸
✹

V¥ci divnej spád maj
ºivot jak tobogán
ty odchází² brzy

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 4.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 1.)
Live Haví°ov (1991, 1.)
Live Jablonec (1991, 1.)

umírá² nepoznán
Jednou ve£er na stanici
Kone£n¥ m·ºu si

bylo to pozd¥ v noci

v klidu tu bydlet

potkal jsem divnou ºenskou

neplatím £inºi

asi prodejnou

a nemám ºádný ºidle
Jela tak na Václavák
V¥ci divnej spád maj

turisty votravovat

nedám uº na city

se zlatou kabelkou

jsem pokrytý plísní

m¥stem proplouvá

a do£ista zabitý
Podlejch holek armáda

✦ Víde¬

co s negrem lehnou na záda
2x

T°i sestry / T°i sestry

✷
✸

Je v £ernejch pun£ochách
plazej se jí po nohách

Live Horní Radou¬ (1990, 11.)

kdo po ní bude ²mátrat

Live Haví°ov (1991, 17.)

rukou barevnou

Live Jablonec (1991, 22.)

Já nemám peníze

My máme se tu bídn¥

a proto holky nelákám

jedeme do Vídn¥

toulám se remízem

skrz dráty se pro²típáme

nocí sám a sám

snad nás p°íjmou vlídn¥

❀✷ : Pracovat nebudeme
✸ : D¥lat nebudeme
leda tak jednou týdn¥

❀✷ : tak si ºije kaºdý d¥lník
✸ : tak si ºije Gastarbeiter

✸✎
✁✷✎
✸✎
✁✷✎

Podlejch holek armáda
co s negrem lehnou na záda
2x
AIDS

na pokraji Vídn¥
Tady je jenom les
: tam chod¥j holky bez

✷ ❀✸ :

tam chd¥j holky bez

✦ ivot je takovej

✷✁✸✍
✍

T°i sestry / T°i sestry

tak si ºije kaºdý d¥lník

✷
✸
✹
✺

na pokraji Vídn¥
2x
My máme se tu bídn¥
jedeme do vídn¥
skrz dráty se pro²típáme

Live Horní Radou¬ (1990, 7.)
Na kovárn¥ to je ná°ez (1990, 10.)
Live Haví°ov (1991, 15.)
Live Haví°ov (1991, 26.)
Live Jablonec (1991, 15.)

Moºná m¥ zítra vyhod¥j z práce

snad nás p°íjmou vlídn¥

a nebudu mít za co ºít

leda tak jednou týdn¥

❀✷ ❀✹ ❀✺ : s pocitem ºe ºivot není láce
✸ : a potom s pocitem ºe ºivot není láce

tak si ºije kaºdý d¥lník

pozvednu p·litr a p°estanu snít

D¥lat nebudeme

✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

na pokraji Vídn¥
Sahula není úpln¥ hotovej
aby nev¥d¥l kudy dál jít

Tady je jenom les

veme si kytaru dá ji do bazaru

tam chod¥j holky bez
tak si ºije kaºdý d¥lník
: na pokraji Vídn¥...

✷ ❀✸ :
2x

na pokraji Vídn¥

✷✁✸✍
✍
②

a prachy propije na Kovárn¥

❀✺ : Kdyº nejsi mrtvý a ani neºije²
✷ ❀✹ : Kdyº nejsi mrtvý ani neºije²
✸ : ...

1064

✷✁✹✍✸✎
✁✺✍✸✎
✁✷✁✹✁✺✎

Zem¥ºlu£

do rukou balalajku je t°eba vzít
a neºli poslední peníze propije²
tak si zazpívej z plných plic

34 písní

ivot je takovej
a jinej nebude
neºli mý t¥lo
platnosti pozbude
2x

2 roky ºivota
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
A.R.O.
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Armády sv¥ta
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Moºná m¥ zítra v peci spálej
a moje ideály prom¥n¥j v prach
a z toho popela na kterej psi kálej
nikdo uº víckrát nebude mít strach
ivot je takovej a
p°esto se nebojím
vím ºe b·h závidí
puber´ák onanuje

Atomový cirkus
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Auto
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

já to vím
n¥kdy si p¥ji
a psi ºe kou²ou
a mn¥ to nevadí

Cesta ke ²t¥stí
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

✷ ❀✹ ❀✺ : Nemravný my²lenky ºivot je takovej ✁✸✎
✷✁✹✁✺✎✸✍
: ... ºivot je takovej 2x
✍✷✁✹✁✺✎
✸ : ... ºivot je takovej
✸✍
❀✷ ❀✹ ❀✺ : krati£ký sukýnky ºivot je takovej
✁✷✁✹✁✺✍
✸ : nemravný my²lenky ºivot je takovej

Co dál
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

co jsem to za zví°e 2x

Fajn, bezva, prima
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : ºrát lidem z talí°e ºivot je takovej

ivot je takovej
a jinej nebude
neºli mý t¥lo
platnosti pozbude
2x

Zelení kanibalové
22 písní

? (14x)
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)
Dreams
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)
Krvavej sport
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)
Krvavý polibek
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)
M¥sta
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)
Mrtvej voják
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)
Uº nikdy
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)

②

Dva roky prázdnin
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
F.K.Jundrov
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Kdo stojí na chodníku
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Kreténi
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Kultura
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Marta
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Mladá a krásná
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Nová doba
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Nucený výsek
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Perspektiva
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Pod leti²t¥m
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Program mocných
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Protek£ní úsp¥ch
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
Rovnou
(Thomas Wilburn / Jan Vy£ítal)

Válka
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)

Ruská ruleta
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Za£átek konce
(Zelení kanibalové / Zelení kanibalové)

S prstem
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)
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♠

Sliby
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Cesta od h°bitova
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Strach
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Crusade
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

♠

Svatá panna
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

ekání na vítr
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3

❧

Svátky zlod¥j·
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

ernej ²erif
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

Svoboda
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Deprese na druhou
(Znouzectnost / Znouzectnost)

a²ek
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Divný v¥ci
(Znouzectnost / Znouzectnost)

4

❧

Tancuj pogo
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Dohromady
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3

❧

Ten stát
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Dotknout se slunce
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

♠

To se mi jen zdá
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Dra£í setba
(Znouzectnost / Znouzectnost)

6

♠

Toto v²echno
(Zem¥ºlu£ / Pavel Zachoval)

Elektrická sesle
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

Znouzectnost

Hádej
(Znouzectnost / Znouzectnost)

(Znouzectnost / Znouzectnost)

13. pátek
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Brouci
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Bu¬ky
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Cesta nikam
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Hleda£i poklad·
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

And¥l smrti
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Bläckm.tälovä s pou£ením
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

♠

And¥l
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Balada o Divokém západ¥
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Hamlet
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Alegorie
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Bajka
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠
♠

30 st°íbrných
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Babylon
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Figurka
(Znouzectnost / Znouzectnost)

117 písní
?

♠

2

❧
♠
♠
♠
♠
♠
♠

2

♠
2

♠

Homo homini lupus
(Znouzectnost / Znouzectnost)
3

2

♠

Já ti nerozumím
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Jak z toho ven
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Jazzabell
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Jdu dobývat sv¥t
(Znouzectnost / Znouzectnost)
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♠
♠

Intro
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Já tu jsem
(Znouzectnost / Znouzectnost)

❧
♠

Cht¥l bych se toulat...
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Ikarus
(Znouzectnost / Znouzectnost)

❧
♠

Hlubina
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Ho°í
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

3

♠
♠
♠
♠

♠

Jsi skv¥lej kus
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Kdyº...
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Ko£ka
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3

♠

Kolo se to£í
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Koniá²
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Král blázn·
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

4

♠

Lhostejní
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Loutky
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Máma nadává
(Znouzectnost / Znouzectnost)
4

♠

M¥sto Londýn
(Znouzectnost / Znouzectnost)
2

♠
♠

Naruby
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Návraty
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Nenávist
(Znouzectnost / Znouzectnost)

❧
♠

M¥sta se bou°í
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Námo°ník v lahvi
(Znouzectnost / Znouzectnost)

❧
♠

Lhá°
(Znouzectnost / Znouzectnost)

Mé království
(Znouzectnost / Znouzectnost)

❧
♠

Krátká a veselá (o umírání)
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Krysa°
(Znouzectnost / Znouzectnost)

❧

2

♠
♠

Nevd¥k sv¥tem vládne
(Znouzectnost / Znouzectnost)
No disco
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

No vexl
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3

♠
♠

No£ní m·ry
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Nový £asy
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Nula IQ John
(Znouzectnost / Znouzectnost)
O bázlivém králi
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

♠

Obludný Neználek
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Ohnivá kola
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

♠
♠

Osm dvojek
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Outro
(Znouzectnost / -)

♠

Padesátý léta
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Pasáº
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Pauza
(Znouzectnost / -)

♠

Pavouk
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Po stupních p°ání
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Podzim
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3

❧

Pohádka
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

Pokaºená snídan¥
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

Poklad krále Zimy
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

♠

Posel
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

Poslední p°ání
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧
♠

Potvora
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Pouºitý
(Znouzectnost / Znouzectnost)

4

❧
♠

Pro£ není kam jít
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Pro£?
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Prodava£ iluzí
(Znouzectnost / Znouzectnost)

4

❧

P°evrat v Banánové republice
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

❧

Rockremroll
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2

♠

Rostou ceny
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Rotace
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Slune£nej den
(Znouzectnost / Znouzectnost)
Smlouva
(Znouzectnost / Znouzectnost)
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♠
♠
♠
♠

Smutnej klaun
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Ztracená zem
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Soudce Luncheon
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

ár pozdního léta
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Spole£nost p°átel ºehu
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Stardust
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Stín
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2 ♠

Stroj £asu
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Surrealismus
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3 ❧

Svátek dalekohledu
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Sv¥domí (zpov¥¤)
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

A je to tu
aleluja...

plouch
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Tak brácho
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3 ♠

Nebaví m¥ muzika
a nechutná mi pít
?? rovnou ²el bych
pod zem hnít

Taºní ptáci
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Ti z gumy
(Znouzectnost / Andrej Vozn¥senskij)

3 ❧

Ticho
(Znouzectnost / Znouzectnost)

3 ❧

Údolí slepc·
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2 ♠

Ukolébavka
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

✦?

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Dasnice (1988, 11.)

Spocenej nudou
jsem na nároºí stál
a kolem m¥ nákej d¥da
po°ád obíhal
Pak mi °ekl pro£
a ºe kdyº budu chtít
??

Sedla si ke m¥ v báru
prý má volný byt
do ráje v²ech znud¥ných
ºe m¥ m·ºe vzít
Táhne na p·l pátou
a co bude dál
abych neº p·jdu spát
nudou neukousal

Vemte si p°íklad z Rychlejch íp·
(Znouzectnost / Znouzectnost)

5 ♠

A tak jeden známej
²el kytky natrhat
??
²el mi namíchat

Veselé Vánoce
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2 ❧

A je to tu
aleluja...

Veteráni I. sv¥tový
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2 ♠

V¥trné mlýny
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2 ♠

Víde¬
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Vilík
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Vra´ se zpátky
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Zdi a mosty
(Znouzectnost / Znouzectnost)

♠

Zlatý h°ebík noci
(Znouzectnost / Znouzectnost)

2 ♠

Je to velkej problém
vyhnat nudu ven
vyhodí² ji dve°ma
vrací se oknem
Moºná bude dobrý
vzít na tu mrchu bi£
a s tím bi£em ji vypráskat
hezky rychle pry£
A je to tu
aleluja...
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✦

neº vzít n¥co od nich
budu ºít rad²i v chudob¥

13. pátek

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 5.)
Necho¤ syná£ku necho¤ dnes ven
dneska je pátek t°ináctej den
z·sta¬ dnes doma vºdy´ m·ºe² spát
n¥co hezkého nechat si zdát
Mylný dojem ten
ºe kdyº p·jdu ven
pátku prokletý
na mne p°eletí
Od dve°í domu u²el jsem kus
v hlav¥ mi p°istál holubí trus
koukal jsem nahoru kam odlet¥l
n¥kdo m¥l banán a uº jsem jel
M¥l jsem z·stat spát
pod pe°inou snít
hezkej sen si zdát
o Freddiem z Elm Street
T°ináctýho pátek je divnej den
je to zlá m·ra o²klivej sen
zmlátil m¥ slepec bílou holí
celé mé t¥lo m¥ te¤ bolí

✦

V klidu n¥koho ²pehovat
a potom ho prásknout
i takovým zp·sobem
se dají lé£it mindráky
Sadou ostrých jehel
se cizím ºivotem ²´ourat
a potom jít klidn¥ spát
v²e ve jménu morálky
Stromy se prý ohýbají
dokava¤ jsou mladý
kde kon£í srovnanej strom
a za£ne deformace
Neustále p°ibývají
rostou jejich °ady
n¥kterým je ²piclování
víc neº nápl¬ práce
Nenávidím ²pízly
a nenávidím dona²e£e
t°icet st°íbrných
v jakékoliv podob¥
Nenávidím ²pízly
a nenávidím udava£e
neº vzít n¥co od nich
budu ºít rad²i v chudob¥

30 st°íbrných

Znouzectnost / Znouzectnost

✦

Odrhova£ky a baladajky (1990, 17.)

Znouzectnost / Znouzectnost

Kdyº mají st¥ny u²i
a nejistota svírá
vyv¥²eným telefonem
zazní tichý smích
Nikdo nic netu²í
dalekohled z okna zírá
p°es ulici v temný cim°e
sedí jeden z nich
Za klí£ovou dírkou
mihne se oko krátce
kdyº otev°e² dve°e
zní uº jen kroky po chodníku
Co s roztrºenou obálkou
ve vypá£ené schránce
anonymní dopisy
chodí rovnou do podniku
Nenávidím ²pízly
a nenávidím dona²e£e
t°icet st°íbrných
v jakékoliv podob¥

Alegorie

Live (1993, 17.)
Nejmen²í je trpaslík
a nejv¥t²í je velrybák
tak uº to na sv¥t¥ chodí
ºe jeden je malej a druhej je velikej
Sí sí °íká pan¥l
on tak tomu rozumí
sí sí °íká pan¥l
prost¥ je to tak
Nejsmutn¥j²í je pták sova
a nejveselej²í jsem já sám a te¤
tak uº to na sv¥te chodí
ºe jeden je smutnej a druhej je veselej
Sí sí °íká pan¥l
on tak tomu rozumí
sí sí °íká pan¥l
prost¥ je to takové
2x

Nenávidím ²pízly
a nenávidím udava£e
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✦ And¥l

✦ And¥l smrti

Mé království (1993, 12.)

Obludný Neználek (1989, 26.)

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost / Znouzectnost

Letí and¥l nebem jako bílý sníh
jenom k°ídla ºlutý jako stránky knih
letí and¥l nebem jako sn¥hu vlo£ka
ti²e na n¥j volám jestli na m¥ po£ká

Jsem and¥l smrti
létím na k°ídlech v¥tr·
a plá²t¥m z temnoty
zakrývám si tvá°

And¥li st·j

iju tady s vámi
od po£átku v¥k·
z ostnatého drátu
je má svatozá°

Vezmi m¥ s sebou
do sedmýho nebe
vezmi m¥ z místa
co pálí a zebe
Vezmi m¥ s sebou
já uº tady nemám kam jít
vezmi m¥ prosím
prosím k tob¥ dom·
Jenom tohle p°ání
a prázdný srdce k tomu
vezmi m¥ s sebou
já uº tady nemám pro£ být
Neº se ozve výst°el
který ptáky vypla²í
jako v¥ze¬ poslední
p°ání mám
And¥li st·j
Vezmi m¥ prosím
aº nahoru ke hv¥zdám
jednu z nich si utrhnu
a na klopu si ji dám
Potom jako kometa
nazpátek se navrátím
aº poletím dol·
hv¥zda má se rozsvítí
N¥kdo dole z nebe
padat slzu uvidí
pomyslí si p°ání
a moºná se mu vyplní
Vezmi m¥ and¥li 2x
Nestojím o zlatou rybku
a její t°i p°ání
te¤ uº jenom
jedno jediný mám
And¥li st·j

Mé slzy prý²tí nocí
jako ºhavé olovo
ná°ek mého srdce
je smutku uragán
ár mi o£i vysu²í
kdyº za£íná to nanovo
a srdce mi zkamení
vá² hlas kdyº zavolá
Vypálené vesnice
a otrávené studny
vypasení krkavci
u ohlodaných lebek
M¥sta plná moru
a ²lehající plameny
z lidí zbyly stíny
a v²ude jenom ná°ek
P°epln¥né ²ibenice
a poprav£í ²palky
na bubnu z lidské k·ºe
hrají kati mariá²
Je jen právo siln¥j²ího
motto téhle války
na obzoru barvy krve
tan£í sataná²
V²ude ho°í hranice
a na nich zbytky rozumu
na polích místo obilí
jenom ko¬ský mr²iny
oldáci spí v kostelech
mezi lahvemi od rumu
²piritus spálí sv¥domí
a dodá pocit neviny
Strach m¥ní lidi v zví°ata
a ºene je do les·
n¥jaký £as sme£ky vlk·
budou mít co ºrát
Tahle válka kdy skon£í
to zkus £íst z temných mrak·
a kdy za£ne dal²í
jak uº tolikrát
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Jsem and¥l smrti
a únava m¥ zmáhá
kde se v·bec ve vás lidech
bere tolik zla

a já mám prokázat nevinu
Je to tak spravedlnost vít¥zí 2x
A co já?
a co my?
a co vy?

Smích pomalu vymírá
²kleb ze v²ech kout· mává
a z lásky se stává
divná oplzlá hra

Já jsem jenom králík bílý
neváhejte ani chvíli
já slepice neºeru

Boh·m jste rovni skutky
a rozumem zas d¥tem
hrozn¥ divný kaleidoskop
je tenhle vá² sv¥t

Na tlamách pe°í slepi£í
zálusk na maso králi£í
já mám prokázat nevinu

Aº moudrost vládu nastoupí
a stane se lékem
já sloºím svoje ruce v klín
a za£ne nový v¥k
2x

Je to tak spravedlnost vít¥zí 2x
A co já?
a co my?
a co vy?

✦ Babylon

Rozsudek vynes tribunál
a hned jsme byli o kus dál
ºe m¥ prost¥ seºerou

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 5.)

Nejd°ív seºrat pak milost dát
tak prý se tohle má d¥lat
i kdyº prokáºu nevinu

✷ Live (1993, 20.)

Zachvácená zem¥ sn¥tí
k propasti uº jen dva kroky
je to cesta nebo není
chvíle £asu na poslední skok

Je to tak spravedlnost vít¥zí 2x
A co já?
a co my?
a co vy?

Kolik má vte°ina dní
koliko m¥síc· vejde se do dne
£erná v¥º do nebe £ní
a to co zbejvá je jen jeden tah

Je to tak...

✦ Balada o Divokém západ¥

Ty i já bludi²t¥m d¥ní
táhneme sv·j náklad viny
pole padlých na pou²´ zm¥ní
bílý písek z pro°íznutých ºil
Kolik má vte°ina dní
koliko m¥síc· vejde se do dne
£erná v¥º do nebe £ní
: a to co zbejvá je jen jeden tah...

✷ : a to co zbejvá je jen jeden tah
4x

✦ Bajka
Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 5.)
Li²ka s vlkem soudící
tcho° ten je p°ísedící
a dávají mi za vinu
e jsem seºral slepici
z kurníku li²ce pat°ící

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 22.)

✷✍
✍
②

Nádech a výdech. Dnes tedy naposledy dobrý
ve£er. Pohodln¥ se uloºte na podloºku, nejlépe
omyvatelnou, t°eba dlaºdi£ky, ták. Kdo nemá
dlaºdi£ky, sta£í, kdyº se op°e o ze¤ a nyní za£n¥me s uvol¬ováním. Zk°íºíme ruce a nohy na
prsa, ták p¥kn¥, a koncentrujeme se pozor na levý palec pravé nohy. P°edstavujeme si, jakoby
ani nebyl ºivý, jakoby byl d°ev¥ný a celá noha
jiº jakoby byla d°ev¥ná, ták, a ob¥ nohy jakoby
byly d°ev¥né a skute£n¥.
To bylo v devadesátých letech
v jiºní Dakot¥
my jeli s Johnem na koních
a st°íleli jsme indiány
mnoho jsme jich zabili
skoro jsme je vybili
nazývali nás postrachem
divokýho západu 3x
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to uº je dávno
A tak my tu stále leºíme a nem·ºeme se pohnout. Je naprosté ticho, takºe vnímáme i ony
hluboké tibetské medita£ní tóny tlustého st°eva.
Tak a cítíme jak se tu vzná²í, jako na²e vlastní
my²lenky. Doufám, ºe jste p°edem pe£liv¥ ut¥snili v²echna svá okna i dve°e, jinak vám totiº
vesmírná energie va²eho t¥la bude zbyte£n¥ unikat pry£ do dálek kosmického prostoru, a vy tak
budete po°ád slab²í a slab²í a nemocn¥j²í a uboºej²í a vy£erpan¥j²í.
Jednou jsme jeli ka¬onem
za náma klusal Vinett·
Old etrhend na skále
st°ílel netrel se
nikomu jsme to ne°ekli
je to na²e tajemství
Karel May o tom v¥d¥l
a p°ece to nenapsal
pro£ asi 3x
t°eba to zapomn¥l
to uº je dávno

Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 12.)
Brouci lezou do mé hlavy 2x
p°iná²ejí divné zprávy 2x
kolem vládne mrtvé ticho 2x
dotek chladu svírá b°icho 2x

Vlna mravenc· jde krajem
nevítaní jsou to hosti
vlna rudá jako ohe¬
zbude jenom popel kosti
Brouci lezou do mé hlavy
p°iná²ejí divné zprávy

✦

Bu¬ky

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 22.)

Ty jsi ten nejv¥t²í za v²ech blbc·
já vím ºe neumí² ani psát
kdyby to tak v¥d¥la moje máti
zakázala by mi si s tebou hrát
s tebou hrát
To uº mi ne°íkej ºe neumí² hrát
tak se na mn¥ podívej
co v²echno já uº umím
prost¥ mám bu¬ky...
tak uº m¥ ne²tvi a za£ni n¥co hrát

Bläckm.tälovä s pou£ením

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 6.)

Hrobníkova ºena taky
ºere maso bez skrupulí
stejn¥ chcípnou na hnilobu
protoºe neznaj hygienu

Brouci

Znouzectnost / Znouzectnost

Brouci lezou do mé hlavy 2x
p°iná²ejí divné zprávy 2x
kolem vládne mrtvé ticho 2x
dotek chladu svírá b°icho 2x

Tohle pí²u u ohn¥
pod sebou mám karimatku
Johna odnes Manitu
z·stal jsem tu sám
nikdo mi to nev¥°í
dne²ní sv¥t je zkaºenej
kdybych tak moh vrátit zpátky
devadesátý léta
v jiºní Dakot¥ 2x
kdyº jsme psali zákon
to uº je dávno

Na h°bitov¥ lítaj kosti
hrobník si tak p°ilep²uje
ºere jenom malý d¥ti
maso prej maj lahodn¥j²í

✦

Na hranicích sedí vojsko
£eká jenom na rozkaz
zaplaví nás jako vlna
brzy p°ijde jeho £as

Denitivním zakon£ením na²í relaxace pro
mnohé bude dechové cvi£ení. Uklidníme se,
vºdy´ v²echno je tak malicherné a nepodstatné
a za£ínáme se nadechovat, nadechujeme se zhluboka a je²t¥ a p°edstavujeme si jako bychom
m¥li nekone£né strojní plíce, a tak se nadechujeme stále a dlouze, ták, a ne²idíme to. Zhluboka, ták, a je²t¥ a je²t¥ tro²ku a je²t¥ a je²t¥
víc a je²t¥ a je²t¥. Na²e relaxa£ní cvi£ení kon£í.

✦

Poj¤ stoupat jak dým aº tam
poh°ební suºba Tryzna je vám kdykoliv k dispozici

Hrát na kytaru je d¥sn¥ t¥ºký
zvlá²´ kdyº za£íná² jako laik
ale ten kdo nic nedokáºe
z·stane do smrti blbec jako ty
jako ty
To uº mi ne°íkej ºe neumí² hrát
tak se na mn¥ podívej
co v²echno já uº umím
prost¥ mám bu¬ky...
tak uº m¥ ne²tvi a za£ni n¥co hrát
Poslucha£e nejvíce zajímá taková ta bulvární
atmosféra va²ich koncert·. Máte n¥jaké takové
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pikantní historky, nejen z koncert·, ale i ze soukromí? Takové ty drby? T°eba rozvedli jste se?
To není ºádná pravda. Vyhodili vás ze ²koly? To
taky není pravda. My z·stáváme rad²i jako nepoznaný, historky se nám úpln¥ vyhejbají práv¥,
nemáme soukromí ºádný. Tady je problém v tom,
ºe vlastn¥ kaºdej £lov¥k d¥lá z nouze ctnost, ale
málo kdo si to uv¥domuje, my se k tomu otev°en¥
p°ihla²ujeme. A my tady práv¥ vlastn¥ fungujeme jako osv¥ta, protoºe my k tomu máme,
p°idáváme dycky k dobru na koncert¥ takovou
historku. Je to taková parafráze k p°ísloví, ºe
Dalibora nau£ila sice nouze housti, ale Znouzectnost nenau£ila nikoho nic.

✦ Cesta nikam

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 10.)

a ruku z plastiku
Jeho pobo£ník moc ºvanil
co bylo dál °íct net°eba
zas v²ichni rad²i ml£í
jen ºádnou paniku
Ahoj 2x
zem¥ na obzoru
ostrov poklad·
bohatství a sláva
Ahoj 2x
zem¥ na obzoru
nám na vlajce
se sm¥je smrtka zubatá
Zbláznil se nám kompas
a máme divný mapy
mo°e hodilo nám a²ku
a z ní vypadly ven

Vysoký jsou vlny
a studená je voda
a zuby ºralok·
jsou ostrý jako n·º

Byly trochu vlhký
a kus jich asi chyb¥l
plav£ík nám je lu²til
celou noc a den

Plachet jen p·lka
a plná je záplat
racek se chechtá
ºe m·ºe bejt h·°

Tak plujem po°ád na západ
pod bou°kovými mraky
st°elnej prach nám navlhnul
a ²avle ºere rez

Na návnadu z fuseklí
chytá kucha° my²i
hodn¥ dobrej gáblík
nám dneska ud¥lá

Ten ostrov jednou najdeme
i bez po°ádný mapy
moºná jist¥ zítra
kdyº nebude to dnes

My drºíme dietu
jiskry nad¥je v o£ích
kdy ze stráºního ko²e
plav£ík zavolá
Ahoj 2x
zem¥ na obzoru
ostrov poklad·
bohatství a sláva

Ahoj 2x
zem¥ na obzoru
ostrov poklad·
bohatství a sláva
Ahoj 2x
zem¥ na obzoru
nám na vlajce
se sm¥je smrtka zubatá

✦ Cesta od h°bitova

Ahoj 2x
zem¥ na obzoru
nám na vlajce
se sm¥je smrtka zubatá
Vítr po nás hází
kapky slaný vody
kormidelník pou²tí
ze svý dýmky dým
Dlouho máme v hlavách
orgie a hody
aº kapitán ze °et¥zu
nás na b°eh vypustí
On od mala má místo nohy
kolob¥ºku ze d°eva
jedno oko sklen¥ný

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 8.)

Cestou od h°bitova
potkal jsem tu madam
slzy se jí pod závojem
derou do o£í
áká mladá vdova
tak up°ímnou soustrast
pop°eju jí na za£átek
a uº se to to£í
Sv¥t se to£í
a ºivot jde dál

1073

2x
Pro£ ty slzy madam
vºdy´ ºijem tak krátce
ºal ve va²í tvá°i
k va²emu já neladí
Nabízí vám rám¥
sluºebník a rádce
a ka²lete na ty °e£i
ºe se to nehodí

nikdo netu²í...
Cestou jedou rytí°i
cestou dalekou
vítr prachem zaví°í
za výpravou k°íºovou
Ve jménu jejich boha
ve jménu jejich víry
ve jménu jejich zbraní
a ve jménu ko°isti

Sv¥t se to£í
a ºivot jde dál
2x

Jedou s nimi i kn¥ºí
co maj drát¥né ko²ile
co jim budou ºehnat
p°ed kaºdi£kým útokem

Budu vám £íst z dlaní
co vás je²t¥ £eká
jemn¥ a s pietou
va²e slzy osu²ím

Jedou pod vlajkou s k°íºem
vst°íc své budoucnosti
jaká vlastn¥ bude
nikdo netu²í...

Cestou od h°bitova
jen chvili£ku váhá
a ten pod tou hlínou
uº stejn¥ nic netu²í

Cestou jedou rytí°i
cestou dalekou
vítr prachem zaví°í
za výpravou k°íºovou

Sv¥t se to£í
a ºivot jde dál
2x

Roky ti²e uplývají
a ten pr·vod °ídne
trýze¬ nemoc bída hlad
kdopak je sem zval

Balím holky na h°bitov¥
p°es duchovní út¥chu
no a potom cestou dom·
skon£í u m¥ v pelechu
Jsem dle °e£í na pavla£i
amorální dobytek
a m·j názor na celou v¥c
oboustranný uºitek
Sv¥t se to£í
a ºivot jde dál
2x

✦ Crusade

Znouzectnost / Znouzectnost
Happy X-mas (1988, 8.)

✷ Obludný Neználek (1989, 13.)
Brána m¥sta se otvírá
a vyjíºdí pr·vod
nekone£ná °ada
muº· na koních
V srdcích tepe touha
hlavy hrd¥ vzty£ené
pohled n¥kam za obzor
mají up°ený
Odjíºd¥jí do dálek
pod vlajkami s k°íºem svým
a kdy se vlastn¥ vrátí

A k tomu je²t¥ nep°ítel
který domov brání
domov co kaºdý z rytí°·
v dáli zanechal
Nezbývá neº cesta zp¥t
pro ty co je²t¥ zbyli
pod zbytky vlajky s k°íºem
kdo by to byl tu²il...
Cestou jedou rytí°i
cestou dalekou
vítr prachem zaví°í
za výpravou k°íºovou
Brána m¥sta se otvírá
a vchází do ní pr·vod
vrací se s hlavou sklopenou
zbylo jich jen pár
Kdo vrátil se zdravý
m·ºe být vlastn¥ ²´astný
t°icetiletí starci
s vlasy ze st°íbra
Kdyº odjeli do dálek
pod vlajkami s k°íºem svým
ºe se takhle vrátí
nikdo netu²il...
Cestou jeli rytí°i
cestou dalekou
vítr prachem zaví°il
za výpravou k°íºovou
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✦ ekání na vítr

aº rozum zvít¥zí

Znouzectnost / Znouzectnost

✷
✸

Já £ekám
tak dlouho...

Live Dasnice (1988, 2.)
Live Praha (1988, 1.)
Obludný Neználek (1989, 28.)

✦ ernej ²erif

Stojím tu na skále
na kraji útesu
a dole pode mnou
je zem¥ vyprahlá

Znouzectnost / Znouzectnost

✷

ekám na vítr

ernej ²erif vo£i klíºí
a chce se mu spát
copak asi aº ví£ka sklapne
bude se mu zdát

Vyschlá koryta °ek
mor bída násilí
a jizvy od válek
zem¥ co nerodí

erní ²é ti ho u£í
ºe má budit strach
tak se taky ze spánku mra£í
coº je na snech znát

ekám na vítr
ekám na vítr
co p°inese vláhu
£ekám na vítr
✷ ❀✸ : co jizvy zahladí
: co tu zem uzdraví
£ekám na vítr
: aº tu zem uzdraví
✷ ❀✸ : co tu zem uzdraví
£ekám na vítr
co ji jedu zbaví

✎
✷✁✸✎
✷✁✸✍
✍

Já £ekám
tak dlouho...

ernej ²erif v uniform¥
bílej jak d°ív sníh
£erný zuby marn¥ zubí
vyvolává smích

Negativn¥ vid¥l sv¥t
bílej mundúr £ernou ple´
a stejná byla zas jen ²e¤

ekám na zm¥nu

ernej ²erif probírá se
a musí se smát
jak je v²echno relativní
a jak má ºivot spád

áby na pramenech
zkamen¥lé stá°ím
a prosby o vodu
nesou se pov¥t°ím

erný ²erif nespí nikdy
to by si m¥l znát
k°i£í jeho nad°ízení
a krátí mu plat

ekám na zm¥nu

: ekám na zm¥nu
co ºíznivé napojí
2x
£ekám na zm¥nu

Negativn¥ vidí sv¥t
bílej mundúr £ernou ple´
a stejná je tu zas jen ²e¤
negativn¥

Zvolna po zdi sjíºdí ²erif
a následuje pád
není to moc v¥rohodný
ale m·ºe se to stát

Stojím tu na skále
na okraji útesu
a st°elka kompasu
zu°iv¥ se to£í

ekám na zm¥nu
aº kompas dá správný sm¥r
✷ ❀✸ : £ekám na zm¥nu
co ºáby odstraní
£ekám na zm¥nu
co ºíznivé napojí
£ekám na zm¥nu
aº rozum zvít¥zí

Mé království (1993, 6.)
Live (1993, 11.)

②
②
②
②
②
②

✷:

Negativn¥ vid¥l sv¥t
bílej mundúr £ernou ple´
a stejná byla zas jen ²e¤

❬✷✁✸②❪

✦ Deprese na druhou

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 14.)
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❬ ②❪

Hlavou táhnou divný tu²ení
v¥ci ºe se jen tak nem¥ní

Potrhané ²aty
❀✸ ❀✹ : a kde mám vlastn¥ boty
✷ : a kde jsou moje boty
hledám zbytky vzpomínek
a nacházím jen pou²´

Události jdou
jedna za druhou
události jdou
a málokterá z nich je dobrá
události jdou
jedna za druhou
události jdou
ale která dobrou zm¥nu znamená

Jen jedno vím
ºe byl v£era úpln¥k
a kdyº v²echno za£lo
ºe jsem nebyl sám
M¥síc vzh·ru stoupá
temnou tichou nocí
zas to za£lo znova
zápas zla a dobra

P°ání dobrý noci
hymna vlajka stisknout knoík
po p°íd¥lu no£ních zpráv
Prázdný pohled o£í
na vypnutou televizi
tupá bolest sedí za krkem
a nejde nejde spát

M¥síc ti²e zá°í tichem
t¥ch zlých nocí
❀✸ ❀✹ : plných strachu temna
✷ : plných d¥su temna
on stoupá dál

Hlavou táhnou divný tu²ení
v¥ci ºe se jen tak nem¥ní

Zase se d¥jou
divný v¥ci
❀✸ ❀✹ : a v²echno má
✷ : a v²echno
❀✸ ❀✹ : jiný tvar
✷ : má jiný tvar

M¥síc nad sídli²t¥m ubývá
a skrývá svou tvá°
jenom jedno okno
svítí je²t¥ do noci

❀✷ ❀✸ : Jiné barvy jiné pachy
a chci b¥ºet dál a dál
chce se mi let¥t nocí d¥s·
a nar·stá mi k·ºe vlk·

Budík na talí°i
vedle prázdný postele
kus dál majitel usnul
s hlavou v novinách
a na titulku válka

✦ Divný v¥ci

Znouzectnost / Znouzectnost

Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 15.)
✷ Live Dasnice (1988, 7.)
✸ Happy X-mas (1988, 10.)
✹ Live (1993, 15.)

Kde jsem se tu vzal
a co se vlastn¥ d¥je
unavené t¥lo
a v ústech divný pocit

✷✍
✁✸✁✹✍

Kde se tu vzal
ten pocit síly
a kam se pod¥l
lidský strach

Jedna za druhou
události jdou
jedna za druhou
a málokterá z nich je dobrá
jedna za druhou
události jdou
jedna za druhou
jdou deprese na druhou

Mokrý rosou
chci si vzpomenout
jen prázdno v hlav¥
stále nalézám

✷✎
✁✸✁✹✎

✷✍
✁✸✁✹✍
✷✍
✁✸✁✹✍
❬✹✎❪

✹ : Jiné barvy
jiné pachy
a chci b¥ºet dál a dál

❬ ✁✷✁✸✎❪

Chce se mi let¥t
nocí d¥s·
a nar·stá mi k·ºe vlk·

❬ ✁✷✁✸②❪

Slunce vzh·ru stoupá
jasným novým dnem
pry£ je doba pov¥r
kdo by tomu v¥°il
Stál jsem bosý v tráv¥
dýchal z plných plic
pak jsem kouknul dol·
spat°il ruce svý
: Ne ne ne ne
✷:
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Ne ne...

❬✷✎❪ ❬✸✁✹②❪
❬ ✎❪ ❬✸✁✹②❪

✦ Dohromady

Poletíme nahoru
a budeme si hrát
zaklo¬ svou hlavu
a m·ºe² se ptát

Znouzectnost / Znouzectnost
Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 12.)
✷ Live Dasnice (1988, 5.)
✸ Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 2.)

❀✸ : Raz dva t°i £ty°i

❬✷②❪

Slunce ti odpoví
s láskou pro£ jak
slunce ti odpoví
Poj¤ se dotknout slunce
bude nás to h°át

✦ Dra£í setba

Dohromady 2x
v²ecko na st·l já mám plán
2x

Znouzectnost / Znouzectnost

Padl nápad konec °e£í
je tu nápad tak uº klid
zaloºíme skupinu si
ud¥láme z nouze grup
nat°eme si p¥kn¥ vlasy
vyrazíme ¬ákej zub

❀✸ : Raz dva t°i £ty°i
Dohromady 2x
❀✷ : v²ecko na st·l já mám plán

✸ : v²echno na st·l já mám plán

✷
✸
✹
✺
✻
❬✷②❪
✸✍
✁✷✍

2x

Kvádra máme vod Malcoma
sou i trochu plesnivý
aº se nám tu sejde m¥na
i Pistols se podiví

❬✷②❪

Dohromady 2x
v²ecko na st·l já mám plán
2x

Sejeme vítr sklízíme bou°i
nenávist vládne jak krutý král
dra£ími zuby oséváme pole
p°etvá°ka se lºí dávají bál

B·h ten je mrtev a´ ºije jiný
tak zlaté prase stavte na oltá°
a ho¤te kamenem vy co jste bez viny
d°ív neºli zem¥ omyje si tvá°
vlastními slzami
Sejeme vítr sklízíme bou°i
nenávist vládne jak krutý král
dra£ími zuby oséváme pole
p°etvá°ka se lºí dávají bál

Decibel je v na²em znaku
o lístky se lidi rvou
pou²tíme v²ak jen ty v saku
nebo s módou podivnou

✦

Kdo vzal d¥tem chu´ se smát
dal jim nudu a cementu prach
pro£ ºádné z nich nev¥°í
ºe dobro nad zlem zvít¥zí

Kam se pod¥ly pohádky a báje
moºná jsou v odd¥lení nález· a ztrát
nikdo uº neví £emu vlastn¥ v¥°it
i ¤ábel du²i zaprodal

Kytary a bicí taky
zesíky a jiný braky
na Krkavci jsou jich mraky
sta£í jenom brát

❀✸ : Raz dva t°i £ty°i

Live Dasnice (1988, 12.)
Plze¬ ºije - Live in Dý²ina (1988, 25.)
Dra£í setba (1988, 1.)
Live Praha (1988, 3.)
Happy X-mas (1988, 12.)
Obludný Neználek (1989, 25.)

✦ Elektrická sesle

Znouzectnost / Znouzectnost

Dotknout se slunce

Mé království (1993, 13.)

✷ Live (1993, 14.)

Znouzectnost / Znouzectnost

Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 14.)
✷ Happy X-mas (1988, 6.)

Elektrická sesle
sedí na ní sklesle
uvázanej velkej
uplakanej krokodýl

Poj¤ se dotknout slunce
bude nás to h°át
dotknem se ho spolu
a co bude dál

Zatáhnem za páku
dostane svou dávku
vymr²tí se hned
a za£ne tancovat
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V klidu sednout si
pásy zapnout si
je²t¥ momentík
zbejvá zapnout proud

Vid¥t není prsty hrá£·
v²ude zní jen tikot hodin
tik tak tik tak...
2x

Elektrický ²oky
smutný v²echny cvoky
jednou pro vºdy dokonale
z trabl· dostanou

achovnicí p¥²ák utíká
vlhké dlan¥
a v nich malou ²achovnici má
K ní gurek pár
aby si moh hrát
kdyº se zastaví 3x
co °íct ...

Zatáhnem za páku
dostanou svou dávku
vymr²tí se hned
a za£nou tancovat

Vid¥t není prsty hrá£·
v²ude zní jen tikot hodin
tik tak tik tak...
2x

V klidu sednout si
pásy zapnout si
je²t¥ momentík
zbejvá zapnout proud

Tak jak jde £as pozná kaºdý z nás
ºijem divn¥
a zatímco ho°í lmu pás

Váºení p°átelé
jedem na no£ní proud
a tak jen dál
jen poj¤te dál s klidem
Ná² pan doktor Mydlá°
ten d¥lá si svou práci moc rád
: pom·ºe a rád
✷ : pom·ºe do hrobu
: jen ºádnej strach
✷ : a rád jen ºádnej strach
all right

✷✍
✍
✷✍
✍

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 16.)
✷ Live (1993, 3.)

Jenom stisknout páku
dostanete dávku
vyletíte hned
a za£nete tancovat

✦ Figurka

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 7.)

achovnicí voják utíká
beze zbran¥
£erná s bílou kam se podívá
Je to k zblázn¥ní
kampak cht¥l by jít
kdopak ví 3x
co °íct ...

Vid¥t není prsty hrá£·
v²ude zní jen tikot hodin
tik tak tik tak...
2x

✦ Hádej

Nobelova cena
byla ud¥lena
elektrický sesli
co trable urovná

V klidu sednout si
pásy zapnout si
je²t¥ momentík
: zbejvá zapnout proud 4x
✷ : zbejvá zapnout proud

V prázdném kin¥ sním
tikot hodin zní
já to vím 3x
co vám °íct mám...

O£i hledí ze zrcadla
dívají se na tebe
je to hodn¥ divnej pocit
sám sebe se ptát
✷✍
✍

V ruce klí£e od divadla
tipni si sám za sebe
jakou roli ze scéná°e
bude² asi hrát
No tak hádej 2x
Kolik stojí ideály
kolik stojí chlast
kolik stojí pro víru
ukovaná past
Kolik stojí cigára
kolik barevnej den
kolik stojí na míru
dávkovanej sen
No tak hádej 2x
Jedem v²ichni ve stejný
rozvrzaný ká°e
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být £i nebýt 2x

ale nikdo neví
kudy a kam

Potom p°i²la doba
pro urnový háje
vyrost palác ohn¥
z trosek mého ráje

Jeden pramen vlas·
místo kalendá°e
jedem v²ichni spolu
jede kaºdej sám

Te¤ uº není komu
poloºit otázku
jenom popel chrání
urna na zakázku

Kolik stojí ²t¥stí
kolik stojí leº
kolik stojí cesta
po který te¤ jde²

Zavedli jsme výrobu
p°esýpacích hodin
dobrou ru£ní práci
z kvalitních surovin

Kolik stojí p°átelé
kolik stojí moc
kolik stojí moºnost
volat o pomoc

Hrobník na n¥ pí²e
ozdobným ²vabachem
být £i nebýt 2x

No tak hádej 2x
Obehrané p°edstavení
v otá£ivém jevi²ti
n¥kdo bude bre£et
jiný se bude smát

✦ Hleda£i poklad·
Znouzectnost / Znouzectnost

Ostrý pohled ze zrcadla
aº dopadne na tebe
a jakou má² vlastn¥ cenu
p°ijde £as se ptát

Happy X-mas (1988, 1.)

✷ Live (1993, 7.)

Ty tóny co v noci ve v¥tru zní
t¥ ti²e lákají jít za ²t¥stím
opustit starosti ²edivých dní
za£ít n¥kde znova a moºná líp

No tak hádej 2x
Jedem v²ichni ve stejný
rozvrzaný ká°e
ale nikdo neví
kudy a kam

Na cest¥ za ²t¥stím
na nohou závaºí z minulých dní
2x

Jeden pramen vlas·
místo kalendá°e
jedem v²ichni spolu
jede kaºdej sám

Do sv¥ta odchází hledat ²t¥stí
hleda£i poklad· chimér a sn·
opustit p°átele a rodný d·m
pro fatu morganu a spoustu sn·

✦ Hamlet

Na cest¥ za ²t¥stím
na nohou závaºí z minulých dní
2x

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 3.)

Je to dávno
m¥l jsem divné hobby
na h°bitov¥
otevírat hroby

Jak v¥£ný ºid stále dál jít
nikde nemít domov ani pevný cíl
hleda£i poklad· jak krásn¥ to zní
: na nohou závaºí z minulých dní

✷ : na nohou závaºí z minulých dní 3x

✷✍
✍

Celkem ti²e
sed¥t na mramoru
holou lebku
jak horkou bramboru

✦ Hlubina

V p°ítomnosti m¥síce
a hejna netopýr·
na své lodi z kamene
v mo°i ticha a míru

Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 9.)

Zaje£el jsem s Hamletem
jako na divadle

Znouzectnost / Znouzectnost

Den se ztratil n¥kam o kus dál
a nevím pro£ a ani kam
noc ode²la n¥kam o kus dál
a nevím pro£ a ani kam
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Nevím pro£ 2x
jsem to v·bec já
já nevím jestli jsem to já
mozek m·j najednou
jako lo¤ odplouvá
na bílých vlnách odplouvá

V rukou má² chleba
chleba a h·l
2x
Otev°i dve°e
a prost°i st·l
2x

Mlha z barev
z duhy sloup
ploutve z pe°í
letím hlubinou

Kaºdému co jeho
kaºdému co jeho jest
2x

Po°ád dol· dál

Homo homini
homo homini lupus
4x

Zmije z ráje celá sklen¥ná
kapky jedu v zubu ukrývá
kdyº obrazy z mlhy zní
blíº se s ní seznámím

Jako prázdný d·m
srdce z kamene je jako prázdný d·m

Mlha z barev z duhy sloup
ploutve z pe°í letím hlubinou

t¥káme jak psi
vr£íme jak psi
hlídáme jak psi
si svý starý kosti

Po°ád dol· dál
Smíchem jedu sm¥je se
tíºivý strach blíºí se
uº to vím °adu dní
já prodal du²i svou

t¥káme jak psi
vr£íme jak psi
takoví jsme
ve svý ubohosti

✦ Homo homini lupus

Zkus se nau£it
milovat svý bliºní
4x

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 14.)
Homo homini lupus 4x

Homo homini
homo homini lupus
4x

✦ Ho°í

Nau£ se svý
bliºní milovat
2x
Moºná by to stálo
stálo by to za pokus
2x
V hlavách nám
v²em ho°í hranice
2x
A kaºdej ²t¥ká
²t¥ká jako pes
2x
Homo homini
homo homini lupus
4x
Jako prázdný d·m
srdce z kamene je jako prázdný d·m
Nau£ se svý
bliºní milovat
2x

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Plze¬ (1986, 4.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost

(1987, 4.)
✸ Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 11.)
Sirka ho°í chyt i balík
bude ho°et stoh
kdo to jede po silnici
poºárnickej sbor
To jsme my hasi£i jdem hasit 4x

✷ : Voda te£e rychle hasí

stoh je uha²en
te¤ p°ijíºdí v·z VB
bude pátrání

❀✸ : Voda te£e rychle hasí
stoh je uha²en
: te¤ p°ijíºdí v·z VB
✸ : te¤ p°ijíºdí v·z policie
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✁✸②
✁✸②
✁✸②
✁✸②
❬✷②❪
✸✍
✍

❀✸ : bude pátrání

Za dve°mi pán· kon²el·
zazvoníme na zvonec
neº z postele vylezou
kde nám bude konec

To jsme my hasi£i jdem hasit 4x
Detektiv v brejlích otiska£ prst·
technik s fo´ákem
otisk prstu boty v blát¥
s tím si vysta£í

Pak s holkama z ulice
budem jenom tancovat
za poslední gro²e
a´ nám muzikanti hrají

To jsme my hasi£i jdem hasit 4x
Venku tichý kroky zazní
kdosi sem k nám jde
n¥kdo klepe na okenici

✸ : poj¤te dál...

opakujte po u£iteli
otev°ete dve°e 3x
kdo to m·ºe bejt
To jsme my hasi£i jdem hasit 4x

✦

Cht¥l bych se toulat...

Znouzectnost / Znouzectnost

✁✷②
✁✷②
✁✷②

A z m¥stský ²ibenice
kde moºná budem jednou spát
u°íznem si provaz
co prý nosí ²t¥stí
²t¥stí...
Vyd¥síme m¥²´áky
obejdeme bi°ice
rozesm¥jem ºebráky
a pancharty z ulice
Zesm¥²níme preláty
a zmlátíme lichvá°e
a pak lidský hlouposti
vysm¥jem se do tvá°e

✦

Obludný Neználek (1989, 7.)
Cht¥l bych se toulat
s Francois Villonem
pa°íºskou nocí
patnáctého století
A v malé tavern¥
co je kousek za rohem
poslouchat jeho básn¥
co jak vítr se rozletí
rozletí...
My nemáme nic
co by nám kdo závid¥l
jen hluboký kapsy
který vítr prolet¥l
A není to pravda
ºe nep°ijdem do nebe
kdo nám tohle °íká
m¥l by za£ít u sebe
Od krásné ²enký°ky
vzít na dluh dºbán vína
v²ak najde se patron
nás pa°íºských d¥tí
Kdyº nedá nám tahle
dá nám n¥jaká jiná
a potom ná² pr·vod
do noci se rozletí
rozletí...
S ºáky darebáky
vyrazíme do ulic
na obloze m¥síc
za okny sv¥tla voskovic

Ikarus

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 11.)

✷ Live (1993, 13.)

Odkud a kam 4x
kam jdou v²ichni tihleti opu²t¥ní lidé
v davu a p°ece kaºdý z nich je sám
odkud a kam 2x
Po°ád kolem dokola
jak hyeny v kleci
na galé°e co uº nemá
skoro ºádný vesla
Kurs je zvolna dol·
hudba hraje k tanci
po nás potopa
na vlajkách jsou hesla
Otá£el se bez
nás otá£í se s námi
kdopak z vás si myslí
ºe nám pat°í tenhleten sv¥t
Otá£í se s námi
a bude dál i bez nás
moºná ºe uº zítra
moºná za milion let
Létá² létá² po°ád vý² a vý²
aº ti k°ídla uho°í
létá² létá² prohlédni z vý²ky
mo°e lesy poho°í
jako Ikarus 4x
ebrák sedí p°ed kostelem
svatozá° má nad hlavou
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nevím pro£ je to tak

kolem chod¥j an¤áci
s mastnotou za nehtama

Slunce ti svatozá°
opatrn¥ nakreslí
skrývá² se pod pol²tá°
do bílých záv¥jí

Legendy jsou na prodej
mizí jedna za druhou
nad oltá°em svítí
neónová reklama

Ukrývá² zoubky
snad zoubky upí°í
tak jak netopý°i
v tmavých jeskyních

Listí aº bude hnát vítr
branou posledního chrámu
a poslední rebel
prodá sv·j poslední sen

Sná²í se ve£er
a tob¥ o£i svítí
cejtím se chycen
do tvých hnát·

Na slune£ních koních
vyjede jízda král·
potom um°e jeden
nekone£n¥ dlouhej den

Slunce zapadá
a m¥ z tebe najednou mrazí
vím ºe m¥ svede² do jistý zkázy
a já ti rozumím

Létá² létá² po°ád vý² a vý²
aº ti k°ídla uho°í
létá² létá² prohlédni z vý²ky
mo°e lesy poho°í
jako Ikarus 4x

✦ Já tu jsem

✦ Intro

Znouzectnost / Znouzectnost

✷
✸

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 1.)
Váºení poslucha£i, porovnejme si £asová znamení. Pro jistotu se podívejme na hodinky. Ano,
je p°esn¥ tolik hodin. Stanice BLA-BLA plus
uvádí pravidelný po°ad Na vlnách BLA-BLA
plus.
Dobrý den. Op¥t se ocitáme zde, v aule chrámu
svatého Nezávislého v Plzni, odkud za n¥kolik
málo okamºik· zazní v p°ímém p°enosu koncert
ze skladeb drobných £eských mistr· a dal²ích.
Po úvodních ZNC usly²íte dále i ledový elektronický soubor písní a tanc· Petr Mach, dudáckou
muziku Z ni£eho nic bez dud, Bon Pari se sólistou Janem Sukem, uvítáme i milého hosta ze
Sokolova Mocelu Umbru, a samoz°ejm¥, plus
Na²e z Chomutova a d¥tský soubor Otcovy d¥ti.
P°eji vám klidný a nevzru²ený poslech. Pánové

✦ Já ti nerozumím

Ten kdo ²t¥stí hledá
£asto nenachází
neodradí ho ºádný neúsp¥ch
Já ti to vºdycky °íkal
nem¥ls tam chodit
te¤ hlavu v¥sí²
A proto
já tu jsem
a ty tu nejsi...
Komu není z h·ry dáno
v apatyce nekoupí
tak co si budem potom povídat
Já ti to vºdycky °íkal
nem¥ls tam chodit
te¤ hlavu v¥sí²
A proto
já tu jsem
a ty tu nejsi...

Znouzectnost / Znouzectnost

✦ Jak z toho ven

Odrhova£ky a baladajky (1990, 1.)
Slunce na obzoru vychází
a ty tvá° odvrací²
o£i ti rezaví
ráno je navºdy zamyká
Jsi zkrátka no£ní pták
nevím pro£ je to tak
jsi zkrátka no£ní pták

Live Dasnice (1988, 14.)
Já tu jsem (1988, 1.)
Live (1993, 16.)

Znouzectnost / Znouzectnost
Obludný Neználek (1989, 18.)

Jak to °íct
je to hra
nám dv¥ma
ujela tramvaj poslední

1082

V duchu si doufám
ºe p°ijde zm¥na
a vedle tebe
budu moct v klidu usnout

Bez ²ance
vrátit £as
bez toho
ºe to tak bolí

Ó Jezabell 4x

Tak jak te¤ ven
jak z toho ven 3x
tak jak

Ty tvý výmluvy
ºe to je vina jména
sama to ví²
nedají se váºn¥ brát

Já jen stál
o kus dál
ty jak lampa
co v noci m·ry k sob¥ vábí

Mé jméno je Nero
osud a jména
tak zapálím tv·j ím
pak p·jdu klidn¥ spát

To sv¥tlo
bylo past
a já svý
k°ídla si popálil

Ó Jezabell 4x

✦ Jdu dobývat sv¥t

Tak jak te¤ ven
jak z toho ven 3x

Znouzectnost / Znouzectnost

Hrála jsi se mnou hru zlou
s úsm¥vem °ímských kat·
slzy tvá°í pochodujou
z·stal jsem sám

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 17.)
V botách mám slámu
a v kapsách díry
s prstíkem v nose
jdu dobývat sv¥t

Jak z toho ven?

✦ Jazzabell

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 13.)

Nomen omen
osud a jména
co t¥ znám
skoro tomu v¥°ím
I kdybys prej cht¥la
nem·ºe² bejt jiná
jsou n¥kde dny
kdy se t¥ bojím
Ó Jezabell 4x
Kdyº n¥kdy v noci
vedle tebe leºím
a horkou rukou
chci t¥ pohladit
Tak do mé dlan¥
se tvý zuby zatnou
a na mé klení
odpoví tv·j smích
Ó Jezabell 4x
Má² divný choutky
ve jménu jména
jsi záke°ná
jak elektrický proud

Mají mn¥ rádi
v²ude kam p°íjdu
co nep°itloukly
to seberu hned
Jdu dobejvat sv¥t
Prázdný mám ruce
ke¤ pustí ma z klece
a za trochu zlata
udám aj brata
Za tvrdou m¥nu
pod°íznu ºenu
nebo pro zm¥nu
prodám svou zem
Jdu dobejvat sv¥t
Pro£ mi p°ed nosem
p°iráºí dve°e
divný to zvyky
co to má bejt
Vlezu tam oknem
kde mám ty sirky
otev°i ruce
a honem ven
Jdu dobejvat sv¥t
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✦

✦

Jsi skv¥lej kus

Kdyº...

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost / Znouzectnost

Obludný Neználek (1989, 4.)

Odrhova£ky a baladajky (1990, 9.)

Já mám t¥ rád
d¥sn¥ t¥ ºeru
jsi skv¥lej kus
podobnej neznám

Kdyº se ti kdekdo vyhýbá
a nechce² vztek mít
tak si zajdi na h°bitov
a spat°í² v¥£ný klid

A ví² co ti
je²t¥ °eknu
ºe jsi príma
príma fajn

Kdyº t¥ n¥kdy zamrzí
ºe maj jiný víc
tak si rychle vzpome¬ na ty
co nemají nic

Poj¤ p·jdem pry£
aº do pralesa
mezi opy
sbírat orchideje

Klacky vzduchem lítají
a není skoro kde stát
kdyº se snaºí² obarvit £ernobílej sv¥t

Chutná ti snad
kouzlo dálek
poj¤ 4x
p·jdem pry£
Né
Tak tohle teda uº ne°íkej
tak tohle teda uº neopakuj
tak tohle teda si nech pro sebe
jsi ale stejn¥ stejn¥ skv¥lej kus
2x
Jó
Poletíme k nám
aº do Sibi°e
bílá je tundra má
O´ec rabotajet
v kolchoze
je to faktis
dobrej chlap
Umí² nadojit
sobí mlíko
ºe ne tak t¥ to
nau£ím sám
Uvidí² jak se
s námi sºije²
bude to bude to fajn
Né
Tak tohle teda uº ne°íkej
tak tohle teda uº neopakuj
tak tohle teda si nech pro sebe
jsi ale stejn¥ stejn¥ skv¥lej kus
2x

S bednou barev duhových
kdyº t¥ vyhání
tak to zkus ud¥lat z nouze ctnost
Kdyº t¥ n¥kdo podrazí
a uº není kam jít
tak si aspo¬ m·ºe² °íct
te¤ mám chvíli klid
Kdyº ti cestu p°ehradí
papírová ze¤
tak si p°ines zápalky
a pak t°i dva jedna te¤
Klacky vzduchem lítají
a není skoro kde stát
kdyº se snaºí² obarvit £ernobílej sv¥t
S bednou barev duhových
kdyº t¥ vyhání
tak to zkus ud¥lat z nouze ctnost

✦

Ko£ka

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Plze¬ (1986, 9.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost

(1987, 17.)
✸ Obludný Neználek (1989, 30.)
V£era mi zavolal
z okrsku ²éf
ºe ko£ka v rajónu
pije mu krev
A v ranních novinách
byl vý£et ztrát
²éf· co ko£ka
p°i²la seºrat
Jsou ale hlupáci
p°átelé moji
nechaj se seºrat
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a kdyº jsi jinej tak má² n¥kdy pocit
jak moucha co spadla do vína

ko£ky se bojí
Mr¬avá ko£ka
já v plný zbroji
majznu ji vobuchem
pak botou skolím
Aº bude na°íkat
aº se dá k út¥ku
jedinou ranou

✷ ❀✸ : st°elím ji od boku
: majznu ji od boku

Kolo se to£í a krysa b¥ºí
p°esto se z místa nehýbá
kolo se to£í a krysa b¥ºí
pak vy£erpáním umírá

✷ ❀✸ : 2x

Pro£ se tak zmen²uju
: ... chlupatím

✷ ❀✸ : a srstí chlupatím
ºe krysa se²
v krysu se obrátí²
Hra je to divná
te¤ kdyº jsem níº
doba je hnutá
ko£ka a my²

✦ Kolo se to£í

Znouzectnost / Znouzectnost
Obludný Neználek (1989, 27.)

N¥kdy se ti zdá ºe v²echno je fajn
a tvý ²t¥stí je hodno závisti
a pak zji²t¥ní ºe srdce lidí
p°etejká zlou nenávistí
N¥který tvory to hrozn¥ ºere
kdyº má n¥kdo jiný ideál
m·ºe² se snaºit s tím svým úsm¥vem
t¥ nenávid¥t budou stejn¥ dál
Kolo se to£í a krysa b¥ºí
p°esto se z místa nehýbá
kolo se to£í a krysa b¥ºí
pak vy£erpáním umírá
Koukni se kolem na ten dav ²tvanc·
kaºdej hledá ²t¥stí v bohatství
ten krysí závod furt víc a víc
pak p°ijde infarkt v t°icíti
Velká hudba a ²pi£atý lokty
tohle je dne²ní doktrína

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 10.)

Ulice prázdná
je²t¥ pár krok·
p°esko£it kanál
p°ekro£it stoku
Kouká se na mn¥
o£ima svejma
kouká se na mn¥
o£ima zelenejma

✦ Koniá²

✎
✷✁✸✎

Hej po£kej chlape£ku co to má²
tohle je tvá hra£ka?
no tak se podívej
na to co mám já
Benzín n¥co tady zavoní
benzín a mn¥ to za£ne h°át

②
②
✷✁✸✍
✍

Hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se chv¥ju rozko²í
hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se zmítám v extázi
Hej po£kej d¥v£átko
co to má² to je tvoje u£ebnice?
no tak se podívej na to
co mám já
Petrolej n¥co tady zavoní
petrolej a mn¥ to za£ne h°át
Hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se chv¥ju rozko²í
hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se zmítám v extázi
Hej kluci po£kejte
co to máte to jsou va²e kytary?
no tak se koukn¥te
na to co mám já
Aceton n¥co tady zavoní
aceton a mn¥ to za£ne h°át
Hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se chv¥ju rozko²í
hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se zmítám v extázi
Hej lidi po£kejte co to máte
to je sv¥t kde ºijete?
no tak se koukn¥te na to
co mám já
Nacionalismus n¥co tady proletí
rasismus a mn¥ to za£ne h°át
Hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se chv¥ju rozko²í
hranice ho°í 2x
hranice ho°í a já se zmítám v extázi
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M·ºete mi °íkat Koniá² dvacátýho století

pr·vod stojí p°ede dve°ma

mé hobby je ohe¬ temno strach a ºár

uº nám chybí jenom

nenávist je moje a já zas va²e prokletí
ale kus mého já d°íme v kaºdém z vás

Král král blázn·
ºonglér se zem¥koulí

Hej po£kej chlape£ku co to má²

král král blázn·

tohle je tvá hra£ka?

ulicí letí te¤ tv·j smích

hej po£kej d¥v£átko co to má²
to je tvoje u£ebnice?

Tajn¥ házím zprávy v lahvích
snad je n¥kdo vyloví

Hej kluci po£kejte co to máte

a zachrání m¥ n¥jaká lo¤

to jsou va²e kytary?

✷:

hej lidi po£kejte co to máte

: Titanik nebo Archa 3x

to je sv¥t kde ºijete?

Titanik nebo Archa

hranice ho°í a já se chv¥ju rozko²í

✦

hranice ho°í 2x

Znouzectnost / Znouzectnost

Hranice ho°í 2x

Krátká a veselá (o umírání)

hranice ho°í a já se zmítám v extázi
Odrhova£ky a baladajky (1990, 19.)

✦

Král blázn·

Znouzectnost / Znouzectnost

Není £as na umírání
kdyº jsme tady jenom chvíli
není £as na p°emý²lení
na kolik jsme odsouzeni

✷

Mé království (1993, 19.)
Live (1993, 19.)

Sedím ti²e v kout¥
kolem jenom bílý zdi
kazajka m¥ svírá
roubík tla£í mezi rty
Na dve°e mi ²krábou
malý my²í paci£ky
aº se sem prokou²ou
budu muset s nima jít protoºe
Já jednou m¥l jsem vizi
temnej a zvlá²tní sen
dole ºe na ulici
valí se proud my²ích t¥l
Vlny mo°e ²edejch my²í
pí²´aly maj v tlami£kách
no a v £ele toho v²eho
na bílém kozlu jede král

kolik je²t¥ dn·?
Kolik je²t¥ dn· mi zbývá
kolik je²t¥ dn· tu mám
kolik je²t¥ dn· mi
kolik je²t¥ dn·?
Kotrmelce po stránkách dn·
metat na truc realit¥
kdyby n¥kdo cht¥l mi °íct
já to nechci nechci v¥d¥t
kolik je²t¥ dn·?
Kolik je²t¥ dn· mi zbývá
kolik je²t¥ dn· tu mám
kolik je²t¥ dn· mi
kolik je²t¥ dn·?
Se zubatou chci odejít
ve stoje a v nových botách
beze strachu na ni hled¥t
aº ukáºe na hodinkách
Kolik je²t¥ dn· mi zbývá

Král blázn·

kolik je²t¥ dn· tu mám

ºonglér se zem¥koulí

kolik je²t¥ dn· mi

král král blázn·

kolik je²t¥ dn·?...

ulicí letí jeho smích

visí hrozny trose£ník·

✦

a házejí kolem sebe

Znouzectnost / Znouzectnost

Jen na sloupech semafor·

Krysa°

svoje zprávy na dn¥ lahví
Procitám v louºi potu
hore£kou hlavu horkou mám
u dve°í náhle n¥kdo zvoní

✷
✸
✹

Live Dasnice (1988, 13.)
Live Praha (1988, 9.)
Obludný Neználek (1989, 15.)
Punk's not dead (1990, 8.)

studenou rukou otvírám
Bylo nebylo
Na zadních tam stojí my²ák

kde se to tu vzalo

p°edává mi telegram

£erné na bílém

1086

✷✍
✍

to na plakátech stálo

: ...
to by teda ne²lo
s touhle va²í vizáºí
hrát budete tu t¥ºko

Bude tu hrát Krysa°
a ty jeho krysy
a bude to muzika
dobrá jako kdysi

❀✷ ❀✸ : Nás totiº v·bec nezajímá
✹ : Nás v·bec nezajímá

Bylo nebylo...

ºe vás mají lidi rádi
my jsme tady od toho
jejich mysl chránit

Bylo nebylo
pak na scén¥ stáli
potkat je v noci ve m¥st¥
moºná byste se báli

Bylo nebylo...
Bylo nebylo
tak jak v té pohádce
krysa° m¥sto opou²tí
a hudba zní v dálce

St°edov¥ký ²korn¥
a staletou halenu
do copánk· spletený
vlasy barvy havran·

Jak za kouzelnou pí²´alou
za ním my²lenky táhnou
a hodn¥ dlouho v tomhle m¥st¥
byl cítit vzduch k°ivdou

Bylo nebylo...
Bylo nebylo
kde se vlastn¥ vzali
a tou kouzelnou muzikou
²t¥stí rozdávali

Bylo nebylo...

✦ Lhá°

Pak ten okamºik skon£il
a nikdo necht¥l dom·
atmosféra kdo tam nebyl
nev¥°il by tomu

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 2.)

Bylo nebylo...

Já na²el klí£ od sta°i£kých vrátek
pokrytých prachem
z pavu£in krajek a rzí
ukrytých v k°oví

Bylo nebylo
uplynul n¥jakej £as
plakáty na nároºích
visely tu zas

Cht¥l jsem t¥ zvát do zahrady kouzel
za starými dví°ky
co se tak málo otevírají
a ty jsi °ekla

Lidi zachvátila hore£ka
kaºdý tam cht¥l jít
bez rozdílu názor·
zas to kouzlo proºít

e jsem jen lhá° 4x

Bylo nebylo...
Bylo nebylo
pro²ly divný zprávy
: ºe vy²lehnou plameny

✷ ❀✸ ❀✹ : ºe vy²lehnou hranice

✷✁✸✁✹✍
✍

pro £erty a ¤ábly

Do datumu na plakátech
chyb¥lo pár dní
na radnici krysa°e
❀✷ : zvali si páni radní

✸ ❀✹ : zvou si páni radní

Já ti cht¥l ukázat krá£ející stromy
p°átele sk°ítky
a sklen¥né zvonky co zní
tak krásn¥ zní

✸✁✹✍
✁✷✍

Bylo nebylo...

✷ ❀✸ ❀✹ : Bylo nebylo
°ekli to by teda ne²lo
s touhle va²í vizáºí
hrát budete tu t¥ºko

Smutek v du²i mám
a chodím tam sám
smutnou du²i mou
cht¥l bych tam jít s tebou

❬ ✎❪

Prolet¥t duhou na zlaté m·°e
aº tam co r·ºe
barevn¥ a sladce voní
a ty jsi °ekla
e jsem jen lhá° 4x
Smutek v du²i mám
a chodím tam sám
smutnou du²i mou
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❬✷✁✸✁✹✎❪

✹✍
✁✷✁✸✍

cht¥l bych tam jít s tebou

kdyº opilý p·jde spát

Mohla jsi vid¥t dívenku z ledu
co p°i hudb¥ motýl·
na ²pi£kách plamen· tan£í
tak ti²e tan£í

Napnou se drátky
sem tam a zpátky
v²echno to má pevný °ád
t°eba se to nezdá

Bojí² se jít do zahrady kouzel
nechce² to p°iznat
zrovna tak jako já d°ív
a tak mi °íká²

V£era drama dneska fra²ka
stejní herci jiný d¥j
na nám¥stích v sálech hrad·
sv¥t iluzí tu i tam

e jsem jen 4x

Na jevi²ti loutky
v hledi²ti taky
dal²í d¥jství za£íná

Smutek v du²i mám
a chodím tam sám
smutnou du²i mou
cht¥l bych tam jít s tebou

Kdyº tan£í loutky
kam vedou drátky
kdo to v²echno v rukou má

✦ Lhostejní

Tan£í s dráty v hlav¥ 3x
i loutká° má v hlav¥ drát

Znouzectnost / Znouzectnost

✦ Máma nadává

Obludný Neználek (1989, 14.)

Znouzectnost / Znouzectnost

Tak si tady ti²e visím
p°ibitej ve sklen¥ným k°íºí

Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 7.)

Tak si tady ti²e visím
ve velkým sklen¥ným výkladu
a te£ou mi ho°ký slzy
kolem sebe mám spousty krám·

Máma nadává
táta nadává
strejda nadává
teta nadává

Krásnou ºenu
nový fáro
novej barák
co to stálo

Pro£ mi tak nadáváte
co jsem vám ud¥lal
pro£ m¥ rádi nemáte
ve v²em jsem vás poslouchal

P°ibitej ve výkladní sk°íni
spousty krám· kolem sebe
za výlohou spousty lidí
jejich pohled tolik zebe

✦ Mé království

Znouzectnost / Znouzectnost

Je to hodn¥
nebo málo
jestli to zato
v·bec stálo

Live Praha (1988, 7.)

✷ Happy X-mas (1988, 3.)
✸ Mé království (1993, 18.)
✹ Live (1993, 8.)

Za výkladem spousty lidí
co koukají na ty krámy
ºe jsem se tu takhle p°ibil
tak to jim vlastn¥ v·bec nevadí

Kaºdý má svoje království
i já takové mám
a tam nikoho nepustím
já jsem rad¥ji sám

✦ Loutky
Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 1.)
O £em asi sní si loutky
visí a spí v p°ihrádkách
o £em nechá si zdát loutká°

Te¤ zazvonil telefon
kdopak to asi je
prý n¥jaký £lov¥k
: a ºe m¥ zná
✷ : a ºe m¥ zná 2x
✸ ❀✹ : a ºe m¥ zná...
A tak to moje království
uzav°ené sv¥tu jest
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✷✁✸✁✹✍
✁✸✁✹✍
✁✷✍

d¥jí se tam zvlá²tní v¥ci
o kterých nesmím pov¥d¥t

sko£it do bláta
Dneska blázni mají den
slunce zdraví m¥sto Plze¬
blázni mají den
prozá°ený m¥sto kou°e

Telefonní sluchátko
v rukou m¥ pálí
ústa se zdráhají cosi pov¥d¥t
jsem sám
Kaºdý má svoje království
i já takové mám
a tam nikoho nepustím
já jsem rad¥ji sám

✸ ❀✹ : sám...
✷ : sám 2x

✦ M¥sta se bou°í

Znouzectnost / Znouzectnost
Obludný Neználek (1989, 23.)

M¥sta se bou°í
proti nud¥
v dýmu a kou°i
M¥sta se bou°í
rychle odtud
uº za£al víkend
Tak honem dokud je £as
M¥sta se bou°í
tisíce aut
v asfaltových louºích
M¥sta se bou°í
tak rychle pry£
v silni£ních invazích
Tak honem dokud je kam

London Town...

✦ Námo°ník v lahvi

Znouzectnost / Znouzectnost

②✷✎
②✸✁✹✎

Mé království (1993, 9.)

✷ Live (1993, 1.)

Láhev leºí na vlnách
nahoru stoupá klesá dol·
na dn¥ sedí námo°ník
s nohou d°ev¥nou
Tvá° má na sklo p°itisklou
podivná to situace
jedna vlna za druhou
odná²í ho £ert ví kam
Kdepak asi leºí b°eh
kam ho mo°e vyhodí
Sedí v láhvi námo°ník
na hlav¥ se ²krábe hákem
ryby si ho prohlíºí
není kam se skrýt
Nemá kudy vystr£it ven
z kapesníku bílou vlajku
a tak se ptá £ervoto£e
co má v noze svý
Jestli n¥kdy potká lo¤
co je z mo°e vyloví

✦ Naruby

✦ M¥sto Londýn

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 3.)
Projít kluby dole v Soho
plivnout z mostu nade Temºí
a potom si p·j£it kolo
projet na n¥m Londýn
Dneska blázni mají den
slunce zdraví m¥sto Londýn
blázni mají den
prozá°ený m¥sto mlhy 2x
London Town...
Je na£ase sbalit mapu
prachy nejsou tak co s tím?
zhasnout sv¥tla bouchnout dve°ma

Odrhova£ky a baladajky (1990, 11.)
V²echno je naruby
a pry£ starý doby
drama i komedie
Shakespeare seje popel
z makovic má hotel
Romeo a Julie
Lumíci jdou v °adách
do bezedných mo°ských vln
2x
Tuhne úsm¥v na líci
v²em t¥m co se smáli
z hodinek mi vylezl
sám Salvatore Dali
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Smute£ní jsou slavnosti
tam co byly bály
a v²echno je naruby
pro ty co stranou stáli
M¥síc na talí°i
bílí netopý°i
slunce skrývá co mu je
Mince ztrácí platnost
trusem tan£í marnost
chrobák zpívá árie
M·ry letí v °adách
do bezedných rudých plamen·
2x
Tuhne úsm¥v na líci
v²em t¥m co se smáli
z hodinek mi vylezl
sám Salvatore Dali
Smute£ní jsou slavnosti
tam co byly bály
a v²echno je naruby
pro ty co stranou stáli

Smích do noci zní
smích co zní jak plá£
a já vím ºe bych ho m¥l znát
Smích co zní jak dech
matky srdce tep
a já vím ºe ho vlastn¥ znám
Vítr tan£í ulicí
o£i dom· zá°ící
pro°ezávají se tmou
Liduprázdné nám¥stí
zdi co znají století
poutník hladí rukou svou
to já se vracím
Smích do noci zní
smích co zní jak plá£
a já vím ºe bych ho m¥l znát
Smích co zní jak dech
matky srdce tep
a já vím ºe ho vlastn¥ znám
2x

✦ Nenávist

Peklo hostí nebe
ohn¥ ºár tu zebe
z kostí rostou hostie
ervi draºí blbost
kapky jedu radost
kývá smrtka z orloje
Lidi krá£í v °adách
do bezedna duhových iluzí
2x
Tuhne úsm¥v na líci
v²em t¥m co se smáli
z hodinek mi vylezl
sám Salvatore Dali
Smute£ní jsou slavnosti
tam co byly bály
a v²echno je naruby
pro ty co stranou stáli

✦ Návraty
Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 13.)

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Plze¬ (1986, 2.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost

(1987, 2.)

Punká£ s diská£em se nenávidí
oba dva chodí do hospody
a dlouho dlouho se £e²ou
p°ed zrcadlem
Punká£ diská£ 2x
diská£ punká£ diská£
kdopak je vlastn¥ víc 8x
Chy´te chy´te se za ruce
vy na£esaný frájové
oba dva vlny a stejná hospoda
i va²e v²i se za£aly pá°it
Vym¥¬te si d¥vky
a zlejte si hlavy
Punká£ diská£ 2x
diská£ punká£ diská£
kdopak je vlastn¥ víc 8x

✦ Nevd¥k sv¥tem vládne

M¥sto leºí u nohou
druhou hv¥zdnou oblohou
spousta sv¥tel chce se stát
Ranvej sv¥tel dálni£ních
jak balón drah vesmírných
láká m¥síc k p°istání
a já se vracím

Znouzectnost / Znouzectnost

Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 15.)
a²ek utrhnul rudou r·ºi
smutnou ²el princeznu rozesmát
král ten mu za to dal stáhnout k·ºi
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✦ No vexl

aby se nemusel tr·nu vzdát

Znouzectnost / Znouzectnost

Nevd¥k sv¥tem vládne 8x
Jó je to pravda
a£ je to k neví°e
ve sv¥t¥ pohádek
a moºná ºe i jinde
v n¥jaký jiný dí°e

Live Plze¬ (1986, 3.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 3.)

✸ Live Dasnice (1988, 3.)
pi£atý boti£ky
s vysokým podpatkem
a £erná bundi£ka
s postaveným límcem

Honza ²el zabít zlého draka
v²ech deset hlav mu zutínal
a pak tu jeho jednu jedinou
srazil mu ten co stál opodál

Na hlav¥ p¥²ina
správn¥ u£esaná
na hlav¥ p¥²ina
to bude pochvala

Nevd¥k sv¥tem vládne 8x
Jó je to pravda
a£ je to k neví°e
ve sv¥t¥ pohádek
a moºná ºe i jinde
v n¥jaký jiný dí°e

Na na na...
Ru£i£ky v bund¥ jsou
na nohách jsou dºíny
kampak nás ponesou
ru£i£ky v bund¥ jsou

U studny prosí poutníka ºába
aby jí polibkem prom¥nil
kouzlem stává se z n¥ho ºabák
sotva k ní ústa p°iblíºil

Ponesou veksláka
koukejte lidi£ky
koukají lidi£ky
co si asi myslí

Nevd¥k sv¥tem vládne 8x
Jó je to pravda
a£ je to k neví°e
ve sv¥t¥ pohádek
mají se tam skv¥le
máme se tu fajn

Na na na...
Hol£i£ky zmatený
co módu neznají
veksláka uvidí
hnedka se jim líbí

✦ No disco

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Plze¬ (1986, 10.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 18.)

: No disco 4x
Part dv¥

Na na na...

❬✷②❪

Znouzectnost / Znouzectnost
Obludný Neználek (1989, 12.)
No£ní m·ry
lidi odedávna d¥sí
a n¥kdy se jim
taky °íká strach

Táhn¥te s diskem
my chceme pogo
táhn¥te s diskem
holí to bolí

: Part t°i
No disco 2x
jd¥te do háje

✦ No£ní m·ry

❬✷②❪

Táhn¥te s diskem
my chceme pogo
táhn¥te s diskem
dáme vám holí

✷ : No disco...

Veksláci mizerný
tuzár celej skoupí
pen¥z jak ²lupek maj
na nás nic nezbyde

❬ ✎❪
❬✷✎❪
❬✷②❪

Strach z toho co bylo
i z toho co bude
a kdy na nás zase
p°ijde n¥jakej krach
Po tom co t¥ tyhle d¥sy
vysají a semelou
a pak t¥ do denních vír·
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✦ Nula IQ John

p°es rameno zahodí
To zas máme n¥kdy chvíle
závidíme blázn·m
kterým v jejich ²ílenství
v·bec nic nevadí
No£ní m·ry
v¥t²inou odcházejí s ránem
vycházející slunce
vrásky z £el vyhladí
Ale kaºdý je se strachem
pavu£inou spojen
t¥ch svých ²patných vizí
se jen tak nezbaví
Nic se nejí tak horký
jak se to nava°í
kdyby bylo
musel by sis hodit provaz
koda ºe spousta v¥cí
svírá t¥ a bolí
a na kaºdém rohu
£íhá n¥jaký podraz

✦ Nový £asy
Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 8.)
Zvoní telefon
a já ºádnou zprávu ne£ekám
kdo to m·ºe být
n¥kde v hloubi du²e se lekám
Haló haló haló kdo je tam?
nikdo se neozývá
a nikdo se nehlásí
Haló haló haló kdo je tam?
kdo je tam 2x
kdo je kdo je kdo je tam?
Zvonek zvoní
já ºádnou náv²t¥vu ne£ekám
kdo to m·ºe být
n¥kde v hloubi du²e se lekám
Mám jít otev°ít
kdo tam asi bude stát
vy°e²ím to dilema
Táhnu za kliku
a tam stojí nový £asy
nesou bombu v ko²íku

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 2.)
Chodí Honza sv¥tem
na h·l ho kdekdo bere
je to starej dobrák
zatím se jen smál
D¥de£ek mu seºral buchty
a pak do bot prásknul
tak pokr£il ramenama
a ²el zase dál
Hej hou hej hou
a trpaslíci jdou
trpaslíci pr·m¥rnosti
vykra£ujou stejnou nohou
Hou hej hou
a trpaslíci jdou
vylejzají z d¥r
a táhne jim na záda
Nejsem padlej na hlavu
a poznám co se d¥je
jakpak dlouho myslíte
ºe si nechám lhát
Mám dobrý vo£i
a mám dobrý u²i
tak co mi zase pánové
chcete nakukat
Hej hou hej hou
a ob°i krajem jdou
p¥kn¥ podle rozkazu
vykra£ujou stejnou nohou
Hej hou hej hou
a ob°i krajem jdou
vylejzají z d¥r
a táhne jim na záda
Nemám v hlav¥ piliny
a ani ne slámu
jsem jen Hloupej Honza
a buchty mám rád
Jak to v²echno skon£í
i tahle pohádka
aº vás vezme rohatej
tak p·jdu zamávat
Hej hou hej hou
lhá°i krajem jdou
uº jim nikdo nev¥°í
a vykra£ujou stejnou nohou
Hej hej hou
lhá°i krajem jdou
vylézají z d¥r
a te£e jim do bot
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ºe neumíte
to je práv¥ to
co nás tady
drºí v²echny pohromad¥

Nemám v hlav¥ piliny
a ani ne slámu
jsem jen Hloupej Honza
a buchty mám rád

✦ Ohnivá kola

Jak to v²echno skon£í
i tahle pohádka
aº vás vezme rohatej
tak p·jdu zamávat

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 3.)

✦ O bázlivém králi

✷ Live (1993, 12.)

N¥který dni
za nic to nestojí
n¥který dni
psa by jsi ven nevyhnal

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 20.)

✷ Live (1993, 6.)

il byl jednou jeden
hodn¥ starej král
moºná je to divný
on se hrozn¥ bál
bál se tmy a drak·
bál se jíst a spát
bál se funebrák·
bál se plakat smát
bál se svojí samoty
: bál se alkoholu
✷ : bál se sv¥tabolu
bál se kaºdý novoty
: bál se sv¥tabolu
✷ : bál se alkoholu

Dé²´ tlu£e do oken
s pocitem marnosti
svojí krev zvracíme
v kocovin¥ neodbytných mindrák·

✷✍
✍
✷✍
✍

Op°eni o st¥nu
s o£ima zav°enýma
v pocitu odcizení
svýho vlastního t¥la
Jen srdce bu²í
bu²í jako kladivo
a jiskry lítaj
hledaj cestu kudy ven

A tak jednou po ránu
prohlásil ten brach
zahodím svou korunu
a s ní i sv·j strach

Dál 3x
roztá£í se kolo
ohnivý kola
za tvýma o£ima

Ud¥lal jak °ekl
dal si armagnac
p°ed hradem poklekl
a seºral ho drak

V duhových bublinách
potácí se p°ízraky
p°í²tích dn·

Tenhle p°íb¥h nemá
nemá dobrej konec
2x

✦ Obludný Neználek
Znouzectnost / Znouzectnost
Obludný Neználek (1989, 1.)
Kord a kord
mlíko a mlíko
slunce a blunce
jak °ek Neználek
a °ek to dob°e
p°edstavte si
tak tohle jsem vymyslel já
Umíte n¥kdo ver²ovat?
a recitovat?
to nevadí

V²ude jsou cedule
nouzový východ
v²ude jsou cedule
s nápisem rezignace
Rezignace na sny
rezignace na sv¥t
na úpln¥ v²echno
ale jakou to pak je²t¥ cenu má?
Napnuté na mu£idlech
závaºím pochybností
t¥lo se natahuje
obrací na ruby
Ve jménu vlastní schize
utáhnem v²echny ²rouby
a v hlav¥ za vo£ima
rozto£í se rudá kola
Dál 3x
roztá£í se kolo
ohnivý kola
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za tvýma o£ima

Ladies and Gentlemans
and this is rock'n'roll radio

V duhových bublinách
potácí se p°ízraky

Let's go...

p°í²tích dn·

Hej mámo that's all right

✦ Osm dvojek

v hotelu Zlomených srdcí
a mister Allan Freed
dnes nebude tu sám

Znouzectnost / Znouzectnost

V tom bílém cadillaku
Mé království (1993, 7.)

p°ijel sám Jerry Lee Lewis
a jako v padesátejch

Jednou rukou snímám

rozjedem dneska bál

v druhý drºím £aj
jemná v·n¥ stoupá

Ramala...

mísí se s ve£erem
Pro£ mi to °íkáte
A já zkou²ím

pro£ mu to °íkáte

jestli mi p°ijde dobrá karta

ºe jsem starej blázen

a já zkou²ím

ºe je starej blázen

jestli mi p°ijde
kdyº ne eso aspo¬ král

A ºe prej se mám vrátit
a ºe prej se má vrátit

Eso nebo král

nohama zpátky na zem
nohama zpátky na zem?

Ohe¬ v krbu ho°í
z karet popel a dým

Nesmysl. Vºdy´, dámy a pánové, tohle je p°ece

padlo mi osm dvojek

rock'n'rol radio a hrají vám Znouzectnost.

na osm sejmutí
Ramala...
Tohle jsem prohrál
prohrál jsem bitvu se svým vztekem

Hej mámo that's all right

zase jsem prohrál 2x

v hotelu Zlomených srdcí

a tak rad²i p·jdu spát

a mister Allan Freed
dnes tu nebude sám

P·jdu spát
V tom bílém cadillaku

✦ Outro

p°ijel sám Jerry Lee Lewis
a jako v padesátejch
rozjedem dneska bál

Znouzectnost / -

✦ Pasáº

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 21.)

Znouzectnost / Znouzectnost

(mluvené slovo)

✦ Padesátý léta
Znouzectnost / Znouzectnost

Obludný Neználek (1989, 2.)

Obludný Neználek (1989, 19.)
Na dolním konci hlavní t°ídy
zá°í roz²klebená neonová tlama
to jako v£era tak i dnes
se otevírá pekelná jáma
Ten zá°ící obdélník
t¥ o£ekává a láká

Kdyº ráno vstávám

na exkurzi pasáºí

za okny padesátý léta

pro neplatícího diváka

a na zdi kalendá°
sm¥je se mi do o£í

Jen kousek p°ed tímhle sv¥tem
líbají se milenci na de²ti

Do konce století

ud¥lá² pár krok· dovnit°

ºe chybí jen dvanáct let

hned cikánka ti z ruky v¥²tí

a já v·bec nejsem z t¥ch
co na to naletí

Bufet s celono£ním provozem
tam nabízí své sluºby
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a za bílou maskou lidí uvnit°
zkus £íst jejich tuºby

ijem si jako v pohádce
ty m·j mali£ký ochránce
a pry£ nechce on ani já

S opilými úsm¥vy a
v maskách z karnevalu
obklopí t¥ hlou£ek lidí
a zve do soukromého baru

Dívá se na sv¥t uchem mým
a ²eptá mi svá tajemství
ty nápady mám tolik rád

✦ Po stupních p°ání

Na tomhle tichém míste£ku
leºí chlap totáln¥ grogy
slizký pán t¥ ti²e osloví
a nabídne ti s úsm¥vem drogy
A tady v tom tmavém kout¥
sta£í jenom chtít
má unavený úsm¥v
a m·ºe² ji mít
V neonových sv¥tlech
jsou si v²ichni rovni
i pod objímkami rozt°ískaných ºárovek
m·ºe² tady spat°it zmrtvýchvstání
i nahmatat imaginární náhrobek

Znouzectnost / Znouzectnost
Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 5.)
Po stupních vít¥z· cht¥lo krá£et 3x
já
a bolelo touhou
a bolelo pouhou
a bolelo touhou
od pukajících kv¥t·

Tenhle sv¥t má jméno pasáº
a svoje divné zákony
beze studu bere to co ty mu dává²
a zábranám tu spadly závory

Po stupních vít¥z· cht¥lo krá£et 3x
já
po pastvinách s n¥hou
aº k jádru pramen·m
cht¥lo to naivní zt°e²t¥né já

Uctívá jedince se silnou v·lí
ze slaboch· si d¥lá otroky
a jako ¤ábel z dávných bájí
na tvou du²i si d¥lá nároky...

Pro£ má² na zdi moji fotku
si se zeptala
a ty ty tam snad moji nemá²
ty tam snad moji nemá²

✦ Pauza

Znouzectnost / Mé království (1993, 21.)

(²um)

✦ Pavouk

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 6.)

Od mala spousty nápad·
marn¥ bys hledal p°íklad·
odkud je beru °eknu vám
To jednou ráno jsem si v²im
ºe mám nos plný pavu£in
a v uchu tichý hlas mi zní
Pavouka v mojí hlav¥ mám
v koutku své sít¥ sedí sám
a sp°ádá plány pavou£í
Zd¥²ené o£i doktor·
na u²ním nosním v ²pitálu
pavouk se na n¥ usmívá

Upad jsem pod pol²tá°
a plakal horký slzy 2x
horký slzy
ale ta bolest
ta byla n¥kde uvnit° 2x
n¥kde uvnit°
Prohlídlas m¥ a doporu£ila zji²tn¥ 2x
abych si nechal vyoperovat
abych si nechal amputovat
to slepý básnický 3x
st°evo
Jak snadno ztroskotá
schodi²t¥ vít¥z· v útesech p°ání
s tvá°í od bláta v¥°ím na nebe
a na bílou paní
Mám t¥ rád a nezajímaj m¥ tvý d·vody
mám t¥ rád a ka²lu na to
ºe mi to nem·ºe² vrátit
mám t¥ rád a °íkej si co chce²
a já si to stejn¥ nenechám vzít
Po stupních p°ání krá£í moje já 3x
A bolí touhou 2x
od t¥ºce planých plod· v dob¥ zrání
2x
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✦ Podzim

ko£ka se psem v haldách sn¥hu
po lese se honí

Znouzectnost / Znouzectnost

Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 13.)
✷ Live Dasnice (1988, 4.)
✸ Obludný Neználek (1989, 3.)
Je zima a padá sníh
pojedeme na saních
pojedeme z vr²ku
nabijem si obli£ej
: Já £ekám dál 4x
✷ ❀✸ : Já £ekám dál...
Je jaro a pupeny
: krásn¥ se nalívají

✷ ❀✸ : krásn¥ se nalejvají

✷✁✸✍
✍

: Já £ekám dál 4x

: Já £ekám dál 7x

: podzim je fajn 4x

✷ ❀✸ : podzim je fajn

✷✁✸✍
✍

Celý les je na nohou
a sleduje ty závody
by toho nebylo málo
p°ijel sta°ík s trojkou

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

Live Praha (1988, 6.)

✷ Obludný Neználek (1989, 9.)

Jede Mrazík lesem b°íz
zapadaných sn¥hem
nade stromy Baba Jaga
v hmoºdí°i letí

✦ Pokaºená snídan¥

Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 8.)
✷ Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 14.)

Znouzectnost / Znouzectnost

Jede Mrazík 4x

Palice zp¥t svi²tí vzduchem
z°ejm¥ dílem náhody
dnes je ºádán Happy End
tak skon£íme to svatbou

Znouzectnost / Znouzectnost

✦ Pohádka

: Nast¥nku chci za ºenu

Lupi£·m t¥m mrznou nosy
£ekají na své palice
chaloupka na ku°í noºce
tancuje si £ardá²
Marfa plive sko°ápky
z okna ven do ulice
a t¥²í se na ºenicha
co p°ijde z dálky

Je léto a slunce pálí
vyrazíme k rybníku
budem krásn¥ opálení
léto léto je tu

✷ ❀✸ : Já £ekám dál...

Stromy náhle oºivly
jsou to divný hejble
cht¥j p°ivítat Ivana
s otev°enou náru£í

✷✁✸✍
✍

vytáhnu svou hodnou Boºku
do p°írody p·jdem tro²ku

✷ ❀✸ : Já £ekám dál...

Baba Jaga za£la zkou²et
svý nekalý kejkle
loupeºník·m v jejich b°ichách
ti²e hlady kru£í

❬✷②❪

To je dneska den
byl jsem podveden
v krám¥ m¥ dali
o rohlík mí¬ 2x
Co te¤ ud¥lám
jak se nasnídám
byl jsem zvyklej
: seºrat jich p¥t

✷ : seºrat jich p¥t 2x

Ivan honí samob¥ºky
je u konce s dechem
z v¥tví padaj havrani
a válejí se smíchem

Nad ²álkem £aje
mé srdce taje
vºdy´ ve spíºi je
rohlík jeden 2x

Nast¥nka ta svoje ruce
strká kam by nem¥la
Mrazíkova berla rychle
ukáºe co je v ní

Páni já se mám
te¤ se nasnídám
jako gurmán
to si zazpívám

Na Ivana uº £eká pec
rozpálená do b¥la
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✷✍
✍

✦ Poklad krále Zimy
Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 17.)

✷ Live (1993, 5.)

Padá z nebe bílý sníh
o£i pálí touha spát
nohy váznou v záv¥jích
leze vítr pod kabát
Mosty ho°í z obu stran
a není cesty zpátky
na kostkách padlo ²estek pár
a nejde nejde couvnout
Poslední hrstka state£ných
jde do poslední války
jen jeden vít¥z m·ºe být
zimní království
Ústa svá má doko°án
sn¥hobílý labyrint
projít dá se jimi tam
ale zpátky nikdy víc
Polární zá° rozkrájí
slunce ostrým me£em
m¥ní na led srdce mráz
a plamen vyhasíná
Démant· je vlo£ek zá°
poklad krále zimy
zamrznul písek v hodinách
zastavil se £as

je t¥ºké uniknout p°ed ní
U²tval jsem svého kon¥
síly mi ubývají
zbyly mi jen mé zbran¥
pak bra²na a v ní poselství
na které n¥kdo £eká
Zvon z mlhy zní
za sebou sme£ky vrah·
zvon z mlhy zní
a kolem mo£ál
2x
Blesky k°iºují nebe
moje stopy dé²´ ukrývá
mo£álem cesta vede
za zvukem zvonu mám jít dál
Mo£álem zní k°ik muº·
zoufalé rºání koní
já projít p¥²ky m·ºu
je ke dnu táhne brn¥ní
a na mn¥ n¥kdo £eká
: Zvon z mlhy zní
za sebou sme£ky
zvon z mlhy zní 3x

✷ : Zvon z mlhy zní 4x
Zvon z mlhy zní
uº vidím ohn¥ bratr·
zvon z mlhy zní
2x

✦ Poslední p°ání

✦ Posel

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost / Znouzectnost
Happy X-mas (1988, 13.)

Live Praha (1988, 4.)

✷ Obludný Neználek (1989, 31.)

✷ Obludný Neználek (1989, 8.)

Mlha uº zvolna padá
sto zlatých vzal si p°evozník
z o£í mu svítí zrada
za námi °eka hrani£ní

N¥co by jsi cht¥l
a p°itom neví² co
neví² co 2x

V dálce planou pochodn¥
zní vytí vl£í sme£ky
p°evozník uº m¥ prodal
musím doru£it poselství
na které n¥kdo £eká
Zvon z mlhy zní
za sebou sme£ky vrah·
zvon z mlhy zní
a kolem mo£ál
2x
Tma na kraj ti²e padá
v zádech mám sme£ku honební
je to hon na £lov¥ka

N¥kam t¥ to ºene
ty vlastn¥ neví² kam
neví² kam 2x
Není ºádný ideál
anebo je jich sto
je jich sto 2x
A nechce² zm¥nit ºivot
v sladký sebeklam
sebeklam 2x
Nade spoustou rad
jen mávnuls rukou
tvou rukou 2x
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❬✷✎❪

❬ ✎❪

A pro zlé nadávky
pohrdavý úsm¥v
tv·j úsm¥v 2x

2x

To co bylo p°edtím
zdá se ti jen stokou
jen stokou 2x

N¥kde v sob¥ má potvoru zlou
n¥kde v dí°e p¥kn¥ schovanou
n¥kdy n¥kde n¥£í zásluhou
mozek prchne nosní dutinou

Otázky na t¥lo
jim leptají od¥v
: od¥v jejich od¥v

✷ : jejich od¥v 2x

Kaºdej ho má 4x

✷✎
✎

N¥které v¥ci rozsoudí jenom £as
kone£ný rozsudek bez odvolání
m¥síc rok deset let to neví nikdo z nás
jak dlouho potrvá poslední stání...

A to zví°e má má hned noru svou 2x
Moje u²i její u²i jsou
moje o£i její o£i jsou
moje ústa její ústa jsou
moje ruce její pracky jsou
moje t¥lo je jen nádobou
no a moje já je pod závorou
Kaºdej z nás má n¥kde v sob¥
takový docela malinký zví°e
2x

Po²lapals v²echno
na co v¥°il tv·j táta
tv·j táta 2x

Kaºdej ho má 4x

Má² te¤ svoji cestu
moºná je to dob°e
je dob°e 2x

✦ Pouºitý

Nebylo jich málo
co tahali t¥ ven z bláta
ven z bláta 2x

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Plze¬ (1986, 1.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost

Kdo t¥ do n¥j dostal
to nezní uº dob°e
nezní to 2x

(1987, 1.)
✸ Happy X-mas (1988, 9.)
✹ Obludný Neználek (1989, 17.)

V¥d¥t kudy nejít
a p°ed rozcestím stát
ti²e stát 2x

Rozhodit sít¥ do cizích krajin
aº do dna vysly²et nesly²ené
omrá£en po²etilou beznad¥jí
£ekám tu ve front¥ na pouºití
abych se prodal
❀✷ : a to je pýcha

D°ív neº se ukáºe
rok se zlatou sítí
tou sítí 2x

✸ ❀✹ : a pak pýcha

Dob°e si pamatuj
to co tys nem¥l rád
nem¥l rád 2x

Nacpat se ze zásob ²pekatejch slov
a ve£er se dorazit
okoralým velkom¥stem
u²et°it si na zájezd nocí
nejlíp n¥kam do p°írodních rezervací
a tam se nechat pouºít
výhodn¥ji 2x
a to je ²t¥stí

Ho°ké je odsouzení
tvých vlastních d¥tí
tvých d¥tí 2x
N¥které v¥ci rozsoudí jenom £as
kone£ný rozsudek bez odvolání
m¥síc rok deset let to neví nikdo z nás
jak dlouho potrvá poslední stání...

Jména u tvých zvonk·
m¥ studí do prst·
kdysi jsem opravdu v¥°il
a te¤ tu jen £ekám na pouºití
to abyste se mi nesmáli
a °íkám tomu láska

✦ Potvora

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 6.)

Kaºdej z nás má n¥kde v sob¥
takový docela malinký zví°e

V rámci odstran¥ní nerovností
za²lapat v²echny hrboly
a pak uº se jen klouzat 3x
Ve vlastním zájmu
srovnám své nesrovnalosti
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✸✁✹✎
✁✷✎

a pouºít se nechám do souso²í

Tady má²

úhledných krychlí

kdyº n¥co namítá²

a pak ºivot

co potom?

Za hromadnou vraºdu

P¥st ta ti odpoví

kdesi v sob¥

p¥st

odsoudil jsem se

oi oi oi

do upí°í kobky zapomn¥ní

2x

a je to jako být
jako být zahozen 2x

Málo mám

po pouºití

k·ry mozkový
snad se to

✦ Pro£ není kam jít
Znouzectnost / Znouzectnost

Obludný Neználek (1989, 20.)

nikdo nedoví
e to co mi chybí v hlav¥
p°ebejvá mi na svalech
Tady má²
kdyº n¥co namítá²
to potom

Samota tak hrozn¥ svírá
a není kam jít

P¥st ta ti odpoví

ze £ty° st¥n se ²klebí nuda

p¥st

a není kam jít

oi oi oi
2x

Obrazovka bíle zá°í

✦ Prodava£ iluzí

a není kam jít
zaprá²ené listy kníºek
a není kam jít

Znouzectnost / Znouzectnost
Hospody zav°eny v deset hodin
a není kam jít
vzpomínky na divné p°átele tíºí
a není kam jít

✷
✸
✹

Live Dasnice (1988, 10.)
Live Praha (1988, 8.)
Happy X-mas (1988, 5.)
Obludný Neználek (1989, 10.)

Vlhkost se na v¥tvích ke°· sráºí
a není kam jít

No tak se neboj a pus´ m¥ dál

zápach tlejícího listí

já jsem jen prodava£ iluzí

a není kam jít

prodávám pohádky a jiná story
co ti na chvíli d¥tství navrátí

Dé²´ 5x
a není kam jít

Jen zav°i o£i a m·ºe² snít

z dálky zazn¥l cynický smích

stvo°it si sv·j sv¥t a v n¥m chvíli ºít

a není kam jít

v²e £emu uv¥°í² to je skute£ný

V·le by byla u v²ech £ert·

❀✸ ❀✹ : i kdyº ti to nikdo neuv¥°í a já
✷ : i kdyº nám to nikdo neuv¥°í a já

a není kam jít
v·bec nic mi nenapadá

A já mám na prodej p°íb¥h· hory

a není kam jít

co ti na chvíli d¥tství navrátí

✦ Pro£?
Znouzectnost / Znouzectnost

prodávám pohádky a jiná story
tomu kdo úsm¥vem zaplatí
A kaºdý z nás m·ºe b·h být
stvo°it si sv·j sv¥t a v n¥m chvíli ºít
sv¥t v·ní a barev z dob d¥tských dní

Live Dasnice (1988, 1.)

i kdyº nám to nikdo neuv¥°í a já

násilí

✦ P°evrat v Banánové republice

to mám rád

Znouzectnost / Znouzectnost

Na fotbal
zajít °vát

A kdyº pak do knajpy zajdem
tak a´ te£e pivo proudem

✷

1099

Obludný Neználek (1989, 5.)
Punk's not dead (1990, 9.)

✷✍
✁✸✁✹✍

Generál San£o Grácia
: se zmocnil vlády

✷ : zmocnil se vlády
v Banánový republice
n¥kde uprost°ed pralesa
hlásili to po ránu ve zprávách
a psali v novinách
Banánová republika
kde není nic jinýho neº banány
a armáda

sko-politický p°evrat?

✷✍
✍

A já vám °íkám
ºe z toho zase
nekouká nic dobrýho
a já vám °íkám
ºe banány te¤ budou
zase o n¥co draº²í...

✦ Rockremroll

A já vám °íkám
ºe z toho zase
nekouká nic dobrýho
a já vám °íkám
ºe banány te¤ budou
zase o n¥co draº²í...

Znouzectnost / Znouzectnost
Plze¬ ºije - Live in Dý²ina (1988, 24.)

✷ Obludný Neználek (1989, 33.)
Chci t¥ mít
tak poj¤ ke mn¥
sedni na klín

Generál San£o Grácia
stojí na balkón¥
hází po lidech slibama
ºe bude líp
a lidi vyskakují
a lidi jsou rádi
ale byli by rad²i
kdyby po nich házel
kolá£e a °ízky

Od soustruhu mi lítaj ²pony
dvanáctýho mi dají money
a p°ed tuzexem stojí Tony
a ten mi za money dá bony
Já si potom stoupnu do fronty
koupím si krásný modrý dºíny
za bony co mi prodal Tony
a pak vyrazím na bigbít

A já vám °íkám
ºe z toho zase
nekouká nic dobrýho
a já vám °íkám
ºe banány te¤ budou
zase o n¥co draº²í...

Chci t¥ mít
tak poj¤ ke mn¥
sedni na klín
My trsali metalový pózy
s holkou co m¥la velký o£i
pak se ozvaly divný tóny
a to m¥ praskly nový dºíny

V banánový republice
je dneska hrozn¥ veselo
generála San£o Gráciu
hodili lidi z balkónu
a s nim jeho poskoky
a patolízaly
a armáda sloºila zbran¥
no to je veselo...

Co te¤ já te¤ uº nemám bony
a kde je vekslák Tony?
toho zav°eli na Bory
tak co te¤ bude dál

A já vám °íkám
ºe z toho zase
nekouká nic dobrýho
a já vám °íkám
ºe banány te¤ budou
zase o n¥co draº²í...

✦ Rostou ceny
Znouzectnost / Znouzectnost

: Dámy a pánové, ta svrºená vláda sedí momentáln¥ v hostinci U Exilu, nalejvá si hlavy
banánovým mlíkem a p°emý²lí. P°emý²lí, jak
se dostat zpátky k moci. No, kdyº bude dost
dlouho p°emej²let, tak ur£it¥ na n¥co p°ijde. Co
✷✍
t°eba takhle vojensko-politický p°evrat?

✷ : Dámy a pánové, ta svrºená vláda sedí mo-

mentáln¥ v hostinci U Exilu, nalejvá si hlavy
banánovým mlíkem a p°emý²lí. P°emý²lí o tom,
jak se dostat zpátky k moci. N¥které tiskové
agentury a mnohé jiné agentury uvád¥ly, ºe
kdyº ji necháme dost dlouho p°emý²let, tak
ur£it¥ na n¥co p°ijde. Co t°eba takhle vojen-

Odrhova£ky a baladajky (1990, 20.)
Rostou ceny
kaºdej den
6x
Dev¥t lidí bere patnáct set
a desátej potom shrábne tu£nej zbytek
skoro £ty°i tácy pr·m¥r na hlavu
n¥kdo tvrdou práci jinej zábavu
Hledej
Rostou ceny
kaºdej den
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✍

3x

je jen slune£nej den

A to je p°átelé nepopíratelnej fakt

Otev°i o£i
a podívej se ven
je tam d¥siv¥ krásnej
proslun¥nej den

✦ Rotace

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 16.)

Zem¥ vzduch ohe¬ voda rotace
den noc bílá a £erná rotace
ºár mráz pravda a leº rotace
síla slabost odvaha strach rotace
ivot a smrt
to v²e jsou r·zné
strany jedné mince
a ty má² moºnost volby
Panna nebo orel
a pak rotace
ten neúprosný
zákon téhle doby
3x

✦ Slune£nej den

Znouzectnost / Znouzectnost
Mé království (1993, 8.)

ernou kroniku
slunce úsm¥v pozlatí
zas n¥koho na²li
dole v °ece pod tratí
Tak si obuj kecky
a b¥º ochutnat den
Pod zemí i nad ní
honí se krysy
zase se sem vrací
starý dobrý £asy
Vlezlá melodie
která se d°ív zpívala
jenom nostalgie
uº není to co bývala
Modré nebe oblá£ky
z kremace ²piní
rozr·stá se stádo
vypasenejch sviní
Je to tak ¬ák normální
a v·bec nic se ned¥je
v²ak co by taky m¥lo
je jen slune£nej den

✦ Smlouva

Otev°i o£i
a podívej se ven
je tam d¥siv¥ krásnej
proslun¥nej den
ernou kroniku
slunce úsm¥v pozlatí
zas n¥koho na²li
dole v °ece pod tratí
Tak si obuj kecky
a b¥º ochutnat den
Slunce hodí dol·
pramen zlatejch vlas·
a ty v²echno m¥ní
v nebývalou krásu

Znouzectnost / Znouzectnost
Obludný Neználek (1989, 6.)

Co si ra£te p°át
v²echno splním vám
sta£í podpis jen
vzít smlouvu a jdem
Chcete zdarma jíst
chcete zdarma spát
zdarma oblek mít
a zdarma poznat sv¥t
Hej

Lidi £umí do zem¥
v dlouhý front¥ na ²t¥stí
a staºený rolety
nic dobrýho nev¥stí

Mesto jméno mé
zelený mundur m·j
já drºím slovo své
to peklo p°i mn¥ st·j

Fantazie leºí
s kudlou v zádech
kle£í u ní klaun
ho°ký úsm¥v na rtech

Du²i za zla´ák
pak ti bude hej
prodej svoje já
a k armád¥ se dej

V²ichni stojej dál
a v·bec nic se ned¥je
v²ak co by taky m¥lo

Hej
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✦ Smutnej klaun

Spole£nost p°átel ºehu
tu nemám v·bec rád
°íkal neº zem°el jeden strýc
pak zmlk a ti²e chlad

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 12.)

ervi £ervi £ervi t¥ seºerou 2x

t¥stí se sv¥tem toulá
furt sem a tam
a sm·la ta sv¥tem bloudí
a to já znám

íkala spole£nost p°átel ºehu
váºení p°átelé
°íkala...
°íkala spole£nost p°átel ºehu

t¥stí chodí cestou zcela jinou
nevím jestli mou £i jeho vinou
spí² sm·lu znám d·v¥rn¥ znám

Ten strýc m¥l moc rád spole£nost
nikdy necht¥l být sám
m¥l rád i malá zví°átka
a vedli s nimi krám

Toulá se sv¥tem
sem a zase tam
toulá se sv¥tem
co je to v nás?

ervi £ervi £ervi t¥ seºerou 2x
A uº lezou váºení p°átelé
uº lezou
a leze první druhý t°etí
£tvrtý pátý ²estý sedmý a osmý

Zmatek pouli£ní °eky t¥l
nemám co bych komu závid¥l
moºná ºe ho taky n¥kdy potkám
nevím jestli ho v tom davu poznám

A rakev aº spustí dol·
zasypou hlínou 2x
spousty kamarád·
mají chu´ k jídlu 2x
nebude v tý dí°e leºet sám jo ne

Spí² sm·lu znám d·v¥rn¥ znám
Toulá se sv¥tem
sem a zase tam
toulá se sv¥tem
co je to v nás?

Není nad °ádnou rakev
napsal v záv¥ti strýc
spole£nost p°átel ºehu
ta zná jen po°ádnej hic

✦ Soudce Luncheon

ervi £ervi £ervi t¥ seºerou 2x

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 7.)

íkala spole£nost p°átel ºehu
dámy a pánové
°íkala spole£nost p°átel ºehu

V o£ích ²típe pot
a tv·j jazyk ten se ti na patro lepí
s provazem na krku
kouká² se jak mraky modrým nebem letí

On m¥l trochu divný humor
já nevím kdo by se smál
aº £ist¥ bíle ohlodán
by náhle z mrtvých vstal

Tohle je nebezpe£nej kraj 4x
zdraví soudce Lan£ 2x

ervi £ervi £ervi t¥ seºerou 2x

Moºná byl to n¥kdo jinej
a t°eba taky ne
má² sm·lu tebe chytli
tebe to nemine
Tohle je nebezpe£nej kraj 4x
zdraví soudce Lan£ 2x

A uº lezou váºení p°átelé
uº lezou
a leze první druhý t°etí
£tvrtý pátý ²estý sedmý a osmý
A rakev aº spustí dol·
zasypou hlínou
spousty kamarád· mají chu´ k jídlu
nebude v tý dí°e leºet sám jo ne

Moºná p°íjde zákon 8x

✦ Stardust

✦ Spole£nost p°átel ºehu

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost / Znouzectnost
Live (1993, 4.)

Odrhova£ky a baladajky (1990, 18.)
Je to sen
anebo m·ra
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✦ Stroj £asu

krá£í sem
nebo p°ilétá
rozprostírá nad zemí sv·j plá²´
Te¤ místo slunce svítí
hv¥zdy na nebi
vy²ité st°íbra nití
hv¥zdy na nebi
neviditelnou sítí spoutané
Roztáh nad oblohou plá²´
hv¥zdy na nebi
je to hv¥zdný uspáva£
hv¥zdy na nebi
a co je na²e bytí jenom sen
Hv¥zdný prach
lpí na obloze
soudc·v vrah
a vraha soudce
zavraºdil den nes£ísln¥ krát
Te¤ místo slunce svítí
hv¥zdy na nebi
vy²ité st°íbra nití
hv¥zdy na nebi
neviditelnou sítí spoutané
Roztáh nad oblohou plá²´
hv¥zdy na nebi
je to hv¥zdný uspáva£
hv¥zdy na nebi
a co je na²e bytí jenom sen

✦ Stín

Znouzectnost / Znouzectnost

Mé království (1993, 15.)
✷ Live (1993, 2.)
Leºí nám tu stín
v²echno kolem halí
²edým závojem svým
leºí a spí
ukryl v²echny barvy
co s tím
Tak pus´te duhu ven
z nebeských kalamá°·
jenom na jeden den
jeden jediný den
Leºí nám tu stín
tam kde bije srdce
postavil pevnost svou
leºí a spí
²ed¥ touhy barví
co s tím
Tak pus´te duhu ven
sem do údolí lhá°·
jenom na jeden den
alespo¬ jeden den

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 2.)
Já po°ád pocit mám
ºe n¥kam pospíchám
jinam cht¥l bych jít
najít sv·j klid
Jsem asi hostem z jiné doby
jisté je ºe sem nepat°ím
co chcete vám dám za stroj £asu
a uº se nikdy nevrátím
Hej hej hej
Já cht¥l bych ten stroj mít
abych moh odejít
pak budeme mít sv·j klid
jak vy tak já
Nelíbí se mi va²e doba
dv¥ ost°í tenhle problém má
vy si myslíte ºe jsem blázen
a o vás si to myslím já
Hej hej hej

✦ Surrealismus

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Plze¬ (1986, 6.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 9.)

✸ Obludný Neználek (1989, 22.)
✷ ❀✸ : Na nebi slunce a m¥síc

❬ ✎❪

létající slon umí °íct °
po²´ák pra²til p¥stí do stolu
pampeli²ky k°i£í o pomoc
: Na nebi slunce a m¥síc
mlsající Pepík neví pro£
opilý koráb po mo°i chodí
nastav zrcadlo bouchni a jdi
Surrealismus 4x
maluji
Koloto£ barev a sn· te¤ zá°í
mlsající Pepík neví pro£
opilý koráb po mo°i chodí
nastav zrcadlo bouchni a jdi
Surrealismus 4x
maluji
Surrealismus 4x
nenaléhej já uº musím spát 4x
surrealismus 4x
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❬✷✁✸✎❪

✦

✦

Svátek dalekohledu

Znouzectnost / Znouzectnost
Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 11.)

Nevím nevím pro£ jsi tu
nikdo z nás to necht¥l
ale neº jsi p°i²el
ur£it¥ nám bylo líp
Nikdo t¥ sem nezval
nikomu jsi nechyb¥l
i kdyº odsud vypadne²
nebude to jako d°ív

Sv¥domí (zpov¥¤)

Znouzectnost / Znouzectnost
Obludný Neználek (1989, 16.)
Jsem tu kaºdý ví
zahrabané n¥kde v koutku
nikdo m¥ tu nemá rád
°íkají mi sv¥domí
jsem £ást du²e tvé
a´ chce² nebo né

Dej si °íct ºe tohle
není dobrý místo pro tebe
dej si °íct ºe tohle
není dobrý místo pro nás

Zav°ené v téhle dí°e
p¥kn¥ v rohu jako zví°e
m°íºema se dívám ven
na podivné v¥ci kolem
zav°ené v téhle dí°e
hezky v rohu jako zví°e
a chci být s vámi

Dej si °íct
uº kone£n¥ vypadni
dej si °íct
i kytky tu vadnou

Dívám se a sv¥t se to£í
dál a dál
a m°íºe jsou stále hust²í
kdo by o m¥ dneska stál

Dej si °íct
nikde kolem nevidí²
dej si °íct
radost z tebe ºádnou
jen p°ání
tak uº £ert t¥ vem

Jdu ty a já a sv¥domí
v²ichni po stejné dráze
ale to m¥ nebolí
nezaplatím v·bec draze

Nikdo z nás nem·ºe °íct
ºe t¥ vidí n¥jak rád
leda tvoje záda
a to hodn¥ zezadu
Budeme slavit svátek
den kdy odsud zmizí²
a dáme mu jméno
svátek dalekohledu
Dej si °íct ºe tohle
není dobrý místo pro tebe
dej si °íct ºe tohle
není dobrý místo pro nás
Dej si °íct
uº kone£n¥ vypadni
dej si °íct
i kytky tu vadnou
Dej si °íct
nikde kolem nevidí²
dej si °íct
radost z tebe ºádnou
jen p°ání
tak uº £ert t¥ vem

Mozek je k°ehká v¥c
t¥ºko ho nasytí²
my²lenky jsou jako na²e o£i
Na téhle cest¥ není nic
co by stálo za ukazování
sotva se zamyslí²
je t¥ºké vysv¥tlování
Mozek je k°ehká v¥c
t¥ºko ho nasytí²
my²lenky jsou jako na²e o£i

✦

plouch

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 14.)
Evropou obchází stra²idlo
má jméno svoboda
aº uvidí² padat hv¥zdu
tak si m·ºe² n¥co p°át
N¥kdo schodil jeden chomout
sám si jiný p°ichystal
jít doprava £i doleva
v²ude je tu spousta stran
Na starym náb°eºí
z hodin má závaºí
stojí tam divnej pán
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Co chce sko£it dol·
a neví kudy kam
hlava se mu zato£í...
a potom ²plouch

tys ode²el tam
a já jsem z·stal tady
Dneska uº je jiná doba
neº kdyº nám bylo ²estnáct let
k°ivím svá i jiná záda
pok°ivený je m·j sv¥t

Chce²-li poznat £lov¥ka
do rukou dej mu moc
potom kdyº bude² mít ²t¥stí
stihne² volat o pomoc

No tak °ekni brácho
pro£ se tohle stalo
tys ode²el tam
a já jsem z·stal tady

Kdyº se vrací £erstvý vítr
tak to chce pozor si dát
nebo proklouzne ti mezi prsty
i to co uº dávno má²

✦ Taºní ptáci

Na starym náb°eºí
z hodin má závaºí
stojí tam divnej pán

Znouzectnost / Znouzectnost
Happy X-mas (1988, 7.)

Co chce sko£it dol·
a neví kudy kam
hlava se mu zato£í...
a potom ²plouch

Prastarý cikán opou²tí m¥sto
mezi jeho zdmi se t¥ºko umírá
na zelené mezi pod modrou oblohou
se lépe dýchá a lépe vzpomíná

✦ Tak brácho

Znouzectnost / Znouzectnost

Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 16.)
✷ Happy X-mas (1988, 11.)
✸ Obludný Neználek (1989, 24.)
No tak °ekni brácho
pro£ se tohle stalo
tys ode²el tam
a já jsem z·stal tady
Jen si vzpome¬ na tu dobu
kdy nám bylo ²estnáct let
to stáli jsme zády k sob¥
cht¥li bourat tenhle sv¥t
No tak °ekni brácho
pro£ se tohle stalo
tys ode²el tam
a já jsem z·stal tady
Potom p°i²la ta zlá chvíle
stáli jsme si £elem
zapomn¥ls na to co bylo
a ²el tvrd¥ za svým cílem
No tak °ekni brácho
pro£ se tohle stalo
tys ode²el tam
a já jsem z·stal tady
Z·staly mi holý záda
kdyº ty jsi mn¥ nebránil
zasáhlo m¥ lidský zlo
a páte° jsem si pok°ivil
No tak °ekni brácho
pro£ se tohle stalo

Jasnou nocí ohn¥ planou
a cikánky tan£í
hv¥zdnou nocí housle hrajou
pro ten národ pta£í
jak tenkrát 4x
T¥ºká v·n¥ koní a zlaté cetky
barevné ²átky rachot kol d°ev¥ných
svobodná v·le a hrdost bez hranic
kdyº byli je²t¥ volní od m°íºích zlatých
Jasnou nocí ohn¥ planou
a cikánky tan£í
hv¥zdnou nocí housle hrajou
pro ten národ pta£í
jak tenkrát 4x
Na okraji m¥sta na zelené mezi
leºí mrtvý cikán s dýmkou vyhaslou
má otev°ené o£i které hledí za sluncem
na hejna pták· táhnoucí oblohou
Jasnou nocí ohn¥ planou
a cikánky tan£í
hv¥zdnou nocí housle hrajou
pro ten národ pta£í
jak tenkrát 4x

✦ Ti z gumy
Znouzectnost / Andrej Vozn¥senskij
Live Dasnice (1988, 9.)

✷ Plze¬ ºije - Live in Dý²ina (1988, 23.)
✸ Obludný Neználek (1989, 29.)
Nad t¥mi z gumy
dob°e není mi
co se roztahují
v²emi reºimy
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Elastický úsm¥v
s tvá°í nevinnou
jako chobotnice
❀✷ : si t¥ ovinou

✸ : si t¥ p°ivinou

je ticho

✸✍
✁✷✍

Ovinou t¥ pevn¥
nem·ºe² se hnout

Utíkám do pekla
do víru punk rocku
smrt si m¥ odvlekla
s kytarou po boku
smrt si m¥ odvlekla
s kytarou po boku
je ticho

Aby t¥ pak mohli
p¥kn¥ natáhnout
3x
Nad t¥mi z gumy
dob°e není mi
co se roztahují
v²emi reºimy
Elastický úsm¥v
s tvá°í nevinnou
jako chobotnice
❀✷ : si t¥ ovinou

✸ : si t¥ p°ivinou

Klapot ledových podpatk·
klapot ledovýho srdce
po ulici plný odpadk·
k mrtvolám vztahuju svý ruce
je ticho

✸✍
✁✷✍

Nezranitelní
v pancí°i gumovém
p¥st uvízne ti
ve slizu t°aslavém

✸ : Hodiny na v¥ºi bijou dvanáct
rozespalý se zvedám z postele
hodiny na v¥ºi bijou dvanáct
je ticho jak v prázdným kostele
je ticho
Stín otírá dlaºbu chodník·
sm¥r h°bitov
2x
desítky mrtvých pomník· 2x
je ticho

✦ Údolí slepc·

lov¥k v²ak ty z gumy
p°ec jen polituje
zbude po nich prázdno
jak kdyº vygumuje
vygumuje

Znouzectnost / Znouzectnost
Happy X-mas (1988, 4.)

✷ Obludný Neználek (1989, 21.)

✦ Ticho

N¥kde tam v horách
pokrytých ledem
v mrazivých krajích
kde vítr zpívá jen

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Plze¬ (1986, 8.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost

(1987, 10.)
✸ Live Dasnice (1988, 8.)

Hodiny na v¥ºi bijou dvanáct
rozespalý se zvedám z postele
hodiny na v¥ºi bijou dvanáct
je ticho jak v prázdným kostele
je ticho

✸ : Te¤ to p°ijde
bum £vacht...
Hodiny na v¥ºi bijou dvanáct
rozespalý se zvedám z postele
hodiny na v¥ºi bijou dvanáct
je ticho jak v prázdným kostele 2x
je ticho
Stín otírá dlaºbu chodník·
sm¥r h°bitov
2x
desítky mrtvých pomník· 2x

Tam je skryté údolí
neznámé sv¥tu
hluboké údolí
údolí slepc·
Neznají barvy
ºijíce v temnot¥
a krásu kolem
zkoumají dotykem

❬ ✁✷②❪

Napln¥n v·n¥mi
je jejich divný sv¥t
a slovo sv¥tlo
je obsahem legend 4x
Jen v dávných bájích
uº zní slovo o£i
a nikdo neví
co vlastn¥ zna£í
Prastaré zkazky
o lidech co vidí
jinak neº sluchem
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❬ ✁✷②❪

Vemte si p°íklad
vemte si p°íklad z Rychlej ²íp·
2x

a doteky dlaní
Hlídá to údolí
temná ze¤ z kamene
údolí slepc·
co pro sv¥t je ztracené

Kolik jich bylo
a kolik pen¥z
co d¥lá zdraví
do hospody nelez

Mají své lásky
své touhy své nad¥je
jim net°eba spásy
no tak uº nechme je 4x

Pak musí² uznat 2x
ºe Rychlý ²ípy jsou maká£í
2x

✦ Ukolébavka

✦ Veselé Vánoce

Znouzectnost / Znouzectnost

Znouzectnost / Znouzectnost

Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 4.)
Live Plze¬ (1986, 5.)

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost

Kyvadlo hodin krájí noc na kousky
vzh·ru jsme z·stali jen ty a já
m¥síc je v úpl¬ku slunce ²lo za hory
je £as být v pe°inách je £as jít spát

(1987, 6.)

Vánoce vánoce p°icházejí
zpívejme p°átelé
: 3x
✷ : 2x

Do kou°e z komína netopýr narazil
hv¥zdi£ky na nebi za£ly se smát
na vlky za lesem zlý ovce £ekají
na ty co se sme£kou nep·jdou spát

Po roce vánoce vánoce p°icházejí
²´astné a veselé

Své o£i zav°i vypluj do °í²e sn·
spánek tv·j klidný ohlídám já
potichu zazpívám tuhletu písni£ku
a skon£ím aº bude² hluboce spát

✷ : Pro£ si d¥da °íci nedá

Na²e teta pe£e léta
na vánoce váno£ku
nereptáme aspo¬ máme
n¥co pro ko£ku

✦ Vemte si p°íklad z Rychlejch íp·
Znouzectnost / Znouzectnost

✷ Vítejte v blázinci, hraje vám Znouzectnost
(1987, 11.)

✸ Live Dasnice (1988, 6.)
✹ Live Praha (1988, 2.)
✺ Obludný Neználek (1989, 32.)
Vemte si p°íklad z Rychlejch ²íp·
co nekou°í a nepijou
co nemaj chu´ na jednu lípu
a co nikdy se s nikým neperou
Vemte si p°íklad
vemte si p°íklad z Rychlej ²íp·
2x
Jeºek v kleci dávnej sen kluk·
Tleska£ovo kolo vynález
ve Stínadlech pod plynovou lampou
ºivot je jiný vem ho d¥s

❬ ②❪

tlu£e o st·l v p°edsíni
a pak d¥da marn¥ hledá
kapra pod sk°íní

Aº tvrd¥ usne² uhlíky vyhasnou
ºezlo své uchopí p·lno£ní král
nasednu na ko²t¥ komínem odletím
dnes je noc kouzel a my máme bál

Live Plze¬ (1986, 7.)

✷✎
✎

Vánoce vánoce p°icházejí
zpívejme p°átelé
po roce vánoce vánoce p°icházejí
²´astné a veselé
Bez prskavek tvrdil Slávek

❬ ②❪

❬ ✘❪

❬ ②❪

na t¥drý den nelze být
a pak táta s minimaxem
zavlaºoval byt
Tyhle ryby nem¥ly by míti
maso samou kost
°íká táta vºdy kdyº chvátá
na pohotovost
Vánoce vánoce p°icházejí
zpívejme p°átelé
po roce vánoce vánoce p°icházejí
²´astné a veselé
Jednou v roce na vánoce
strejda housle popadne
jeho vinou se z nich linou

1107

❬ ②❪

❬ ✘❪

tóny záhadné

tenkrát sis moh bránit k·ºi
a taky nás p°eºilo víc

Strejdu vida d¥da p°idá
Neseme vám noviny
£ímº prakticky zni£í vºdycky
ve£er rodinný

Tak nám zahrajte tohle sólo
veterán·m první sv¥tový
vzpomínky jsou cejtit chlórem
a co budou hrát vám kdo to ví

Vánoce vánoce p°icházejí
zpívejme p°átelé
Po roce vánoce vánoce p°icházejí
²´astné a veselé

My tan£ili mezi hroby 4x

✦

: A je²t¥ jednou
a uº jsem zapomn¥l text

Mé království (1993, 4.)

Vánoce vánoce p°icházejí
zpívejme p°átelé
po roce vánoce vánoce p°icházejí
²´astné a veselé

✷ Live (1993, 18.)

Nemocný sv¥t to£í se v k°e£ích
v ºilách mu te£e jed a krev
hore£ný lesk v zapadlých o£ích
jen t¥ºko popadá sv·j dech

Na²e teta pe£e léta
na vánoce váno£ku
nereptáme aspo¬ máme
n¥co pro ko£ku
2x
Vánoce vánoce p°icházejí
zpívejme p°átelé
po roce vánoce vánoce p°icházejí
²´astné a veselé

✦

V¥trné mlýny

Znouzectnost / Znouzectnost

❬✷✘❪

Kde mám najít lék na nenávist
kde mám najít lék na zlost
kde mám najít lék na násilí
nevím kam mám jít kdo odpov¥¤ zná
2x
Nedá se ukrýt a není kam utéct
jenom se postavit a jít
s nad¥jí po boku a £elem ke zkáze
najít si v¥trný sv·j mlýn

Veteráni I. sv¥tový

Znouzectnost / Znouzectnost
Live Praha (1988, 5.)

✷ Obludný Neználek (1989, 11.)

Kde mám najít lék na nenávist
kde mám najít lék na zlost
kde mám najít lék na násilí
nevím kam mám jít kdo odpov¥¤ zná
2x

Ná² parket byl bitevní pole
a p¥kn¥ v páru bodák na bodák
byli jsme po°ád v jednom kole
a nikdy nuda je to tak

✦

Nahlas hrála na²e kapela
svítily sv¥tlice na nebi
a rytmus tam udávala d¥la
a my tan£ili mezi hroby

Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky (1992, 10.)

My tan£ili mezi hroby 4x
Jo a na zádech s plnou polní
zubatou do náru£í uchopit
a pak se divit co to voní
byl to parfém jménem yperit
A za potlesku kulomet·
jen tak mezi námi p°áteli
kdyº zacht¥lo se ob£erstvení
tak lítaly z£erstva ²rapnely
My tan£ili mezi hroby 4x
To byly doby muº proti muºi
ne jako te¤ ºár a uº nic

Víde¬

Znouzectnost / Znouzectnost

V£erej²í den
já vid¥l velbloudy
jak m¥stem jdou
ten nebo ten
co se jim te¤
asi honí hlavou
Jdou kolem koukaj 4x
V£erej²í den
já jsem vid¥l lidi
jak m¥stem jdou
ten nebo ten
co se jim te¤
asi honí hlavou
Jdou kolem koukaj 4x
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✦ Vilík

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 4.)

Sedím na dvorku s lopatkou v ruce
pomalu vr²ím mali£ký rov
srdce mi bije tak n¥jak prudce
smrkám a f¬ukám neschopen slov
Chcíp 6x
Vzpomínám na ty £asy
kdy jsme spolu ºili on a já
vzpomínám na ty £asy
a z rádia nám pan Mozart k tomu hrál

srazit hlavu
starým obavám
Chci tím katem být
srazit hlavu
starým obavám
Tak se vra´ 2x
popravíme stíny
a pak ty a ty i já
budem n¥kdo jiný
Snad oba oba dva
nesem trochu viny
tak se vra´ 2x
popravíme stíny

✦ Zdi a mosty

Sedím na dvorku plný mám b°icho
a co z n¥j zbylo to jsem uº zahrabal
bude tu bez n¥j smutno a ticho
Co se dá d¥lat ºivot jde dál
Chcíp on chcíp
mý malý ku°e Vilík um°el
a já z·stal sám
Chcíp on chcíp
je úpln¥ mrtvej a já
z·stal sám
Vzpomínám na ty £asy
kdy jsme spolu ºili on a já
vzpomínám na ty £asy
a z rádia nám pan Mozart k tomu hrál
Vilík...
Vzpomínám na ty £asy
kdy jsme spolu ºili on a já
vzpomínám na ty £asy
a z rádia nám pan Mozart k tomu hrál

✦ Vra´ se zpátky
Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 15.)
Já to znám
tenhle pocit dob°e znám
vra´ se ke mn¥
já ti odpustím
Vºdy´ t¥ dob°e znám
vra´ se ke mn¥
já ti odpustím

Znouzectnost / Znouzectnost
Odrhova£ky a baladajky (1990, 21.)
Zmlkají trumpety bubny a pali£ky
zdá se být u konce ma²karní bál
uº jenom kejklí°i ºonglují sloví£ky
publikum odchází je prázdný sál
Bo°í se zdi a mosty se staví
v£erej²í nep°ítel je dne²ní host
n¥kde se od rána do noci slaví
jinde je odm¥°en £as pro radost
Utíká²
n¥co p°ed tebou
ty p°ed n¥£ím
3x
Nejde z·stat stát
Vítr ºene ulicí ranní noviny
co je v nich napsán ten správný názor
blázen k°i£í nocí vítejte hrdiny
dít¥ stojí ti²e u zvednutých závor
Z neplatných u£ebnic stává se popel
ú£etní se£ítá má dáti dal
sloºenky stvrzenky ú£et za hotel
za dve°mi vrátný se potichu smál
Utíká²
n¥co p°ed tebou
ty p°ed n¥£ím
3x
Nejde z·stat stát

Ty jsi ²la o d·m dál
já se v kout¥ ti²e smál
nap·l blázen touhle hrou
díval jsem se za tebou

Je bláznovství vítr do dlaní chytat
stoºár uº stojí a lze plachty napnout
stroj starých hodinek p°estává tikat
na volnou hladinu lo¤ m·ºe vyplout

S tebou být
vzpomínky jsou závaºí

Pam¥tní desky a z mramoru pomníky
naru²í vítr voda a £as
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nejtvrd²í mramor p°eºijí vzpomínky
na králova ²a²ka a rolni£ek hlas
Utíká²
n¥co p°ed tebou
ty p°ed n¥£ím
3x
Nejde z·stat stát

✦ Zlatý h°ebík noci
Znouzectnost / Znouzectnost

Zámek se rozsvítí jako lampion
velký zlatý h°ebík nocí bude zá°it
nebem si zatan£í jisker milion
aº nezvaní zvané lesem budou honit
Na zámku se dneska tan£í
a pod kopcem v hospod¥
bodaj noºe do stolu
Na zámku se dneska tan£í
a pod lesem v chalupách
se asi n¥co chystá
Co asi...
no co to asi bude

✦ Ztracená zem

Mé království (1993, 1.)

✷ Live (1993, 10.)

Znouzectnost / Znouzectnost

Na zámek se sjeli hosté vzácní
nádvo°í je plný ko£ár·
ihned jak se setmí fanfáry zazní
a panstvo se chopí pohár·
Paná£ek v livrej na spinet hraje
pod tíhou jídla praskají stoly
tisíce sví£ek na brán¥ do ráje
slouºící nesou pe£ený voly
Na zámku se dneska tan£í
a pod kopcem v hospod¥
bodaj noºe do stolu
Na zámku se dneska tan£í
a pod lesem v chalupách
se asi n¥co chystá
Co asi...
no co to asi bude
Hosté p°ijeli zblízka i z dáli
slavnost uº nabírá správný spád
z bezedných sklep· sudy se valí
je krásné ºít je krásné se smát
Vzduchem poletují bílé paruky
o zbytky pod stoly £oklové se perou
nejen láhve putují z ruky do ruky
v sen¥ páni la²kují s kucha°ovo dcerou
Na zámku se dneska tan£í
a pod kopcem v hospod¥
bodaj noºe do stolu
Na zámku se dneska tan£í
a pod lesem v chalupách
se asi n¥co chystá
Co asi...
no co to asi bude
Poslední aº k brán¥ potáhnou hosté
bude jim chyb¥t pozvání
nahradí je totiº je to tak prosté
sbírka vidlí cep· a pochodní

Happy X-mas (1988, 2.)
Sen se mi zdál
ºivot byl oceán
a kaºdý z lidí
lodí se stal
Vítr osud vál
hnal je dál a dál
kaºdý pod svou plachtou
svým sm¥rem se dal
Plout neustále plout
pro zem ztracenou
pro krásnou zem
z dávných bájí
Plout ohn¥m ledem
plout dnem i nocí plout
hledat zem
bez nenávisti
Dech osudu vál
a kaºdý se bál
ale rukou pevnou
drºel lo¤ svou
P°ístav i oceán
ºivot i smrt
jako jedné mince
jsou líc i rub
Plout neustále plout
pro zem ztracenou
pro krásnou zem
z dávných bájí
Plout ohn¥m ledem
plout dnem i nocí plout
hledat zem
bez nenávisti
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✦ ár pozdního léta
Znouzectnost / Znouzectnost
Live (1993, 9.)
Nebem letí hejna vran
nad m¥stem kamenných bran
co jsou zarostlé k°ovím
P°i²el pohádkový princ
pobral v²e co moch ²el zas pry£
v tomhle spícím království
B·h i ¤ábel karty hrál
hra to byla poctivá
karet zbejvá uº jen pár
a ºár na konci léta pálí 3x
Nebem letí hejna vran
nad m¥stem kamenných bran
kde dav slaví karneval
V davu mizí násilí
jako námel v obilí
ale zkus jíst z n¥ho chléb
B·h i ¤ábel karty hrál
hra to byla poctivá
karet zbejvá uº jen pár
a ºár na konci léta pálí 3x

1111

Kapely a nahrávky
A.M.B.
Akce Z
Alexej
Bu°inky II
ert·f punk
D.D.T.
Fabrika
Fronta 89
Gummy pig
Hasiaci prístroj
Chronická nevinnost
Jate£ní ulice
Jazzová rýma
Kotelna
Kovo²rot
Kukav·z
Letní obuv
M.V.S.
Major 4
Marxova tchýn¥
Na út¥ku
Nabeton
Nemáte za£
Ostrov P
P.S.S.
Piráti klidných vod
Poºár mlýna
Qýchodu
S.P.S.
Slobodná Európa
i²atý kolo
Tri gro²e
T°etí doba
Vo©ný spád
Vzor 60
Z ni£eho nic
Zamrzlý mozky
Ze sklepa

♠♠

A.M.B.
1988

Demo
Praha poguje

✦

Akce Z
1989 - 1992

Praha
1988
1988

Demo

Demo | 1988

Nahráno: 1988.

Pro£ ºiju
Tak padej
Major magor
Rakovina
Prior
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Konec

✦

Plze¬ ºije - Live in Dý²ina
Národ sob¥
Nevydané v¥ci
Aby jsme se m¥li lépe
Live K°iºovatky
Live Plze¬

1:32
0:46
1:32
1:23
1:46
0:45
0:05

7:49

26. Správné rozhodnutí

✦

Praha poguje

2:22

2:22

Národ sob¥

Demo | 1990

Nahráno: 20. dubna 1990. Plze¬, studio S.I.R..

Nahráno: 1988. Zku²ebna kapely A.M.B..

Eda  voc
Lubo² Jehli£ka  g
Vlasta  bg
Marek  ds

Jan alud  bg, voc
Tomá² erný  g
Jan Hladík  ds
P°edstavova£ka
Válka
Hardcore
Na vojnu ne
AIDS
Pivo
Sex ne
Jak rodí krysy
Drát¥ný knedlíky
elem k masám
A.M.B.
Depe²áci
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Naninka
Pogo - punková zábava
Hrdinové
Druhá perverze £elem k masám
Nový my²lení
Fet
Maºinotová legie
M·j ºivot
Lidi jsou kurvy
Smeti²t¥
Neznám
P°edstavova£ka II
Total chaos

Plze¬ ºije - Live in Dý²ina

Nahráno: live 1988. Dý²ina. Jedná se o nekompletní záznam z festivalu s podtitulem Na podporu krajské odpadkové hudby. Nahrávka obsahuje i kompletní záznam skupiny Loºisko, vyskytující se ob£as samostatn¥ pod názvem LOuISKO lyve na pásu.

Demo | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1988
1990
1990
1991
1992
1992

Demo, kompilace | 1988

Jan alud  bg, voc
Tomá² erný  g
Jan Hladík  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

♠♠❝
♠♠
▲▲
✦

Plze¬

1:20
1:06
0:59
1:28
1:32
1:01
0:59
0:41
4:41
0:27
0:56
1:12
0:52
1:35
0:48
1:12
0:30
1:17
1:46
2:35
1:40
1:08
1:11
3:40
0:23
0:24

35:23

1. P°íb¥h opravdového £lov¥ka
2. O zemi, kde zítra nemusí znamenat
nic
3. Za p¥t minut dvanáct
4. V hospod¥
5. erní sloni
6. Zít°ek
7. Love song
8. Strach
9. Anarchista
10. Vojáci
11. A´ ºije mír
12. Správné rozhodnutí
13. Ve vín¥ je pravda

✦

2:03
1:44
2:43
1:50
1:44
2:30
3:17
2:22
2:58
1:35
3:24
1:20
1:14

28:44

Nevydané v¥ci

Demo | 1990

Nahráno: 20. dubna 1990. Plze¬, studio S.I.R..
Eda  voc
Lubo² Jehli£ka  g
Vlasta  bg
Marek  ds
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adam a Eva
Ve vín¥ je pravda
Sylis
Sylis
Správné rozhodnutí
Zít°ek
Správné rozhodnutí

2:25
1:47
1:15
1:11
2:16
1:02
2:20

12:16

✦ Aby jsme se m¥li lépe
Demo | 1991

Nahráno: 19. kv¥tna 1991. Plze¬, studio S.I.R..
Eda  voc
Lubo² Jehli£ka  g
Vlasta  bg
Marek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sebezni£ení (Lidi proti lidem)
Za p¥t minut dvanáct
Volba
Správné rozhodnutí
Je to pry£...
O zemi, kde zítra nemusí znamenat
nic
Konikt

✦ Live Plze¬
Live | 1992

Nahráno: live 24. dubna 1992. Plze¬, klub Divadlo pod lampou.
Eda  voc
Lubo² Jehli£ka  g
Vlasta  bg
??  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3:11
2:33
3:17
2:19
4:35
1:20
2:14

19:29

✦ Live K°iºovatky

▲▲
▲

1987 - 1989, 1990 - 1991

Live
Live Viký°ovice
Live

✦ Live

Olomouc

?
?
1989

Live | ?

Nahráno: live 1992. K°iºovatky.

Nahráno: live 1988 nebo 1989.

Eda  voc
Lubo² Jehli£ka  g
Vlasta  bg
??  ds
?
Jak je²t¥ dlouho
?
Na²eptáva£
?
?
Sebezni£ení (Lidi proti lidem)
?
Volba
Konikt
?
Podzim

2:41
3:05
3:36
3:07
3:33
2:37
4:25
4:15
1:43

29:02

Alexej

Live | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

?
?
?
?
?
Na²eptáva£
Jak je²t¥ dlouho
Smrt na prodej
Zoo

Punkis  g
Hroch  bg
D¥dek  ds

2:43
4:40
3:41
2:43
3:47
5:21
2:38
4:56
3:09
2:24
3:53
3:26

43:21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Alexej
Nem·ºu uº na to koukat
Levá pravá
Punk je v¥c
Jen si ºij spokojen¥
Soudruh
Havana
Havrani
Skinheads
Já jsem chlapec vesnickej
Ratatata
Zelenej svetr
Nepojedu do sv¥ta
Zlatý slavík
Na zábav¥
Násilnosti nepokoje

1:37
1:33
1:25
1:29
2:19
2:10
1:16
1:41
1:06
2:08
1:34
3:41
2:52
2:18
2:30
1:36

31:15

✦ Live Viký°ovice

✦ Live Ostrava
Live | 1988

Live | ?

Nahráno: live 11. prosince 1988. Ostrava, klub
alák.

Nahráno: live 1988 nebo 1989. Viký°ovice.
Punkis  g
Hroch  bg
D¥dek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

V£elka Mája
Havana
Zelenej svetr
Jen si ºij spokojen¥
Havrani
Soudruh
Franta
Já jsem chlapec vesnickej
Na zábav¥
Zlatý slavík
Nepojedu do sv¥ta

1:26
1:41
3:15
1:38
2:38
1:34
2:02
2:05
2:00
1:51
1:23

21:33

Libor Smejkal  g, voc
Vratislav Narovec  g, voc
David Shorf  bg, voc
Filip eporan  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Live | 1990

Live | 1989

Nahráno: live 1990. Nahráno v rámci festivalu
Rockfest.

Nahráno: live 1989.
Punkis  g
Hroch  bg
D¥dek  ds
Utíkej
Má co cht¥l
Punk je v¥c
Ost°íhej ho
P°es spáleni²t¥
Záchytka
Uº t¥ nechci vid¥t
Na zábav¥
D¥vky
Skinheads
Franta

0:32
1:44
1:11
1:00
1:18
1:17
2:05
1:22
1:05
0:55
2:34

15:03

Rostislav Pet°ík  voc
Libor Smejkal  g, voc
Miroslav Hude£ek  bg
Filip eporan  ds, voc
Dalibor Py²  vln
Andrei Toader  vln
Nikos Engonidis  vlc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

▲▲
♠▲
▲▲

Live Ostrava
Rockfest
Mrtvot
Live Vy²ní Lhoty
Live Ostrava
Live Vilímkovice

Má² máslo na hlav¥
Hasi£
D¥da
Zuba°
Pec
Mrtvý lidi
Vltava
Vyb¥hl jsem z vody

1:38
1:40
2:11
2:16
1:26
3:15
2:50
4:11

19:27

✦ Mrtvot

Bu°inky II
1987 - 1995

3:05
2:19
2:03
2:23
2:05
1:37
4:12

17:44

✦ Rockfest

✦ Live

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ahoj
Sprinkstin
Komtesa
Je to dobrý, není to moc horký
Vymakaný bi£ík
Hasi£
Vyb¥hl jsem z vody

Demo | 1990

Ostrava

1988
1990
1990
1991
?
1995

Nahráno: 1990.
Rostislav Pet°ík  voc
Libor Smejkal  g, voc
Miroslav Hude£ek  bg
Filip eporan  ds, voc
1.
2.
3.
4.
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Úvod
Ahoj
D¥da
Komtesa

2:04
0:56
1:53
1:37

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zuba°
Kohout
Kolobka
Pec
Hasi£
Má² máslo na hlav¥
Sta°enka
Rasistický waltz
Vymakaný bi£ík
Dudu
Vltava
Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
Vyb¥hl jsem z vody
Mrtvý lidi

1:22
1:55
1:51
0:58
1:28
2:17
2:10
1:48
2:38
1:55
3:46
2:22
5:22
3:08

39:30

✦ Live Vy²ní Lhoty
Live | 1991

Nahráno: live 30. prosince 1991. Vy²ní Lhota, kasárna.
Rostislav Pet°ík  voc
Libor Smejkal  g, voc
Miroslav Hude£ek  bg
Filip eporan  ds, voc
Dalibor Py²  vln
Nikos Engonidis  vlc
Andrei Toader  vln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Má² máslo na hlav¥
Zuba°
Hasi£
D¥da
Kolobka
Báse¬
Báse¬
Komtesa
Báse¬
Slávny
Prasátko
Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
Báse¬
Rasistický waltz
Pec
Báse¬
Kohout
Dudu
Báse¬
?
Sta°enka
Vltava
Báse¬
Mrtvý lidi
Vymakaný bi£ík
Báse¬
Vyb¥hl jsem z vody
?

3:15
1:21
2:08
2:32
2:25
0:35
0:16
2:15
0:35
3:45
4:49
2:48
0:35
2:18
1:10
0:33
2:19
2:18
0:20
1:40
2:24
2:54
0:27
3:34
3:09
0:54
7:37
2:07

1:01:03

✦ Live Ostrava
Live | ?

Nahráno: live ?. Ostrava.
Rostislav Pet°ík  voc
Libor Smejkal  g, voc
Miroslav Hude£ek  bg
Filip eporan  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Úvod
Ahoj
D¥da
Komtesa
Báse¬
Má² máslo na hlav¥
Zuba°
Hasi£
Báse¬
Vymakaný bi£ík
Pec
Sta°enka
Mrtvý lidi
Vltava
Vyb¥hl jsem z vody
?
Báse¬
Zuba°
D¥da

0:52
1:43
2:12
2:38
0:50
2:35
2:06
1:35
0:25
3:56
1:21
2:51
3:37
3:37
4:43
2:19
0:20
2:40
2:17

42:37

✦ Live Vilímkovice
Live | 1995

Nahráno: live 1995. Vilímkovice.
Rostislav Pet°ík  voc
Libor Smejkal  g, voc
Miroslav Hude£ek  bg
Filip eporan  ds, voc
Dalibor Py²  vln
Nikos Engonidis  vlc
Andrei Toader  vln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Komtesa
Hasi£
Zuba°
Kolobka
D¥da
Má² máslo na hlav¥
Sta°enka
Vymakaný bi£ík
Vltava
Pec
Komá°i se ºenili
Sólo Nikos Engonidis
Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
Manual
Slávny
Prasátko

2:41
2:05
1:32
2:41
2:45
2:32
2:23
2:52
6:14
1:30
2:08
1:40
2:43
3:11
3:39
3:59

17. Mrtvý lidi
18. Rasistický waltz
19. Vyb¥hl jsem z vody

♠♠❝
❧
✦ Bordel v bordelu
Bordel v bordelu
Anti army fest
Stejnej bordel

Svitavy
1991
1991
1992

Demo | 1991

Nahráno: 1991.
Fi  voc
Ludwig  g
abas  bg
Samba  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Konec
Zkurvenej den
Styll
RaJ
Scandal

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

kolení
Hunky punki
Nic
Zamrdej si
Ka²lu na n¥
Peter's pop show
Zabíjící
Bordel v bordelu
Hnusný lidi
Castan¥ta
Doktor T.
Jezdi£ p°es díry
slotsiP xeS

3:05
2:10
1:53
2:07
1:17
1:36
2:10
1:42
2:10
3:46
1:46
3:01
2:17
3:09
2:30
6:22
1:32
3:02

45:35

✦ Anti army fest

1.
2.
3.
4.
5.
6.

P°edehra
Stejnej bordel
Styll
Scandal
Zabíjící
Zamrdej si

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

kolení
Hunky punki
Revoluce
Bordel v bordelu
Nic
Zkurvenej den
RaJ
Peter's pop show
Love song
Práce - Fuck o
Hnusný lidi
Nebu¤ m¥kej

2:26
1:58
1:43
0:38
3:13
2:18
1:25
3:07
1:05
2:09
1:50
2:02
1:45
1:23
3:01
3:22
3:24
2:14

39:03

D.D.T.

♠

1989 - 1991

Bud¥jovice

Demo

✦ Demo

?

Demo | ?

Pet°ík  bg, voc
ervas  g, voc
Of£ák  ds

Nahráno: live 14. zá°í 1991.
Zkurvenej den
RaJ
Hunky punky
?
Zamrdej si
Peter's pop show
Bordel v bordelu
Hnusný lidi
Castan¥ta

Fi  voc
Ludwig  g
abas  bg
Samba  ds

Nahráno: ?. Po°adí písní není známo.

Demo, kompilace | 1991

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Album | 1992
Nahráno: 1992.
Vydáno:
(LP) - Strilek Records, 1992.
(MC) - Strilek Records, 1992.
(CD) - Strilek Records, 1992.

ert·f punk
1988 - *

✦ Stejnej bordel

3:44
2:12
8:19

58:50

1:55
1:15
2:08
2:10
2:04
1:20
2:04
1:55
1:53

16:44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Árie
CCCP
Do ulic
Ferdinand
Hospoda - Nehoda!
Nt day
Nt week
R·ºová ulice

9. ezník je vrah
10. Vov£áci
11. Z ledu

1119

1:32
0:13
1:45
1:26
4:16
0:47
1:42
2:00
2:45
0:43
1:36

18:45

Fabrika
1988 - 1991

✦ Rebelie - Punk'n'Oi!

Album, kompilace | 1990

Kladno

Live Kladno
Demo
Sv¥tu knír + 7 nanuk·
❧❝ Rebelie - Punk'n'Oi!
▲ Live Kladno
♠❝ Plameny smrti
▲

♠
♠❝

1988
1989
1989
1990
1990
1994

✦ Live Kladno

Live | 1988

Nahráno:
✂ (1-10,14-19) leden - únor 1990. Praha, studio
Kampa.
✂ (11-13) live 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
7. Mládí v°ed
17. Barová

Nahráno: live 1988. Kladno, klub Zenit.
Miloslav ermák  g, sb
Petr Sm¥²ný  bg, sb
Petr Suchel  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cesta
Nikdy
oldák
Raz, dva
Vojna
Barová
Nechcem
Vyho¤me ho z kola ven
Mládí v°ed
Fabrika

✦ Live Kladno

3:11
3:40
1:34
2:28
2:58
3:19
3:37
3:20
3:42
3:25

31:14

✦ Demo

Demo | 1989
Nahráno: 1989.
Miloslav ermák  g, sb
Petr Sm¥²ný  bg, sb
Petr Suchel  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nechcem
oldák
Nikdy
Mládí v°ed
Raz, dva
Fabrika
Vyho¤me ho z kola ven
Cesta
Barová

3:55
1:34
4:40
3:33
2:32
4:26
3:22
3:05
3:19

30:26

✦ Sv¥tu knír + 7 nanuk·

Demo, kompilace | 1989
Nahráno: live 1989. Sokolka.
3. Vojna
4. Fabrika

3:42
3:16

6:58

2:49
3:37

6:26

Live | 1990
Nahráno: live 1990. Kladno.
Miloslav ermák  g, sb
Petr Sm¥²ný  bg, sb
Petr Suchel  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Barová
Vojna
Nikdy
Fabrika
Vyho¤me ho z kola ven
Mládí v°ed
Skvrny
Cesta
Zdá se, ºe je v²e v po°ádku
Nechcem
Hare kri²na

3:08
3:02
4:34
3:47
3:44
4:13
4:31
3:14
3:11
4:24
2:07

39:55

✦ Plameny smrti

Demo, kompilace | 1994
Nahráno: 1990 - 1993. Jedná se o kompilaci,
která je vzpomínkou a v¥nováním Filipu Venclíkovi z kapely Rusko, který zem°el 5. zá°í 1993
na následky zran¥ní zp·sobené p°íznivcem krajní
pravice Petrem S. a také Davidu Procházkovi
z Ivan£ic u Brna, který tragicky zem°el na následky autonehody 21. listopadu 1991, oba ve
v¥ku nedoºitých 20 let.
Vydáno:
(*MC) - Canal Comp., 1994.
15. Nikdy
16. Skvrny
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3:24
3:39

7:03

Fronta 89

▲

asi 1989 - 1990

Praha

Live

✦

Vydáno:
(*MC) - Wonid Records, 1991. Toto vydání
vypou²tí píse¬ (17).
(*CD) - Wonid Records, 1991.
?

Live

Jakub Plachý  voc
Jan alud  bg
David Fischer  g
Jan Hladík  ds

Live | ?

Nahráno: live 1989 nebo 1990.
V¥tvák  voc
Yara  g
Spici  bg
Karel Zelenka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Sid Vicious byl nevinnej
Sid Vicious byl nevinnej
Politic song
Maniak
Sid Vicious byl nevinnej

0:28
2:09
3:06
4:41
2:18
2:07

14:49

1.
2.
3.

KKK
Tlustoprd
Muskultura

3:02
2:29
3:53

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OÚNZ
S.D.F.
Posera
Hlídka
Hlava
Mabel Johnson
Posranej fízl
Ned¥le
Blbá smrt
Vana
Cedule
Hospodská balada

2:03
2:59
2:22
3:38
2:06
4:44
3:19
2:16
3:31
2:43
3:32
3:14

16. .S.F.R.
17. Chce² pivo? Já taky!

Gummy pig
1989 - 1992

❝
♠▲❧
♠❝
✦

✦

Praha

1991
1991
1991
1991

Nahráno: live 16. b°ezna 1991. Hlízov.
Vydáno:
(*MC) - F.P.I., 1991.
(CD) - Falcon Products, 2007.
KKK
Tlustoprd
Posranej fízl

8. OÚNZ
9. S.D.F.
10. Ned¥le

Nahráno: live 2. £ervence 1991. Praha, Rock
Café.
Jakub Plachý  voc
David Fischer  g
Jan alud  bg
Jan Hladík  ds

Live Hlízov

Album, kompilace | 1991

✦

Live Praha

Live | 1991

Live Hlízov
Yuppie!
Live Praha
Mosh v esku

5.
6.
7.

3:00
6:02

54:53

2:38
2:32
2:27
2:10
3:06
2:15

15:08

1.
2.
3.

KKK
Tlustoprd
Posranej fízl

2:28
2:34
3:32

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OÚNZ
S.D.F.
Blbá smrt
Posera
Vana
Muskultura
Hospodská balada

2:13
3:07
2:55
2:37
2:31
3:15
2:42

11.
12.
13.
14.

.S.F.R.
Hlídka
Hlava
Ned¥le

Yuppie!

✦

Demo | 1991

Mosh v esku

Demo, kompilace | 1991

Nahráno: 4. - 7. dubna 1991. Kou°im, soukromé
studio.

Nahráno: 1991.

1121

3:21
3:29
2:03
1:45

38:32

Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
1.
2.
4.
17.

Intro
Hlídka
Cedule
Blbá smrt

Hasiaci prístroj
1989 - *

♠❧❝
♠
✦

4:27
3:50
3:26
2:55

14:38

✦

Pogoroll

Nahráno: 1990. Bratislava, studio Rock Circus.
Du²an Ivan  voc, g
Pavol Lapin  bg, voc
Tomá² Krista  ds
15
Stoli£ka
Kubo
Depeche
Dajte nám pokoj!
Hungaria
Kladivo
Plná po©ná
Raj na zemi
E²te som nedopil
Pogoroll
RnR alcoholl
Magnetofóny
Gigoloman
TD
Harry Cross
Nasraní
S tebou sa nebavím!
ansón
Otvorený list
Upomienka
Práca
Neserte ma!
Ja za to nemoºem
Odchádzam

2:22
2:42
3:30

8:34

Hej hou pivo roull

Demo | 1992

1991
1992
1992

Demo | 1991

✦

2. 15
3. Kubo
4. Plná po©ná

Banská Bystrica

Pogoroll
Rebelie III - Neopunk
Hej hou pivo roull

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vydáno:
(LP) - Monitor, 1992.
(MC) - Monitor, 1992.
(CD) - Monitor, 1992.

2:10
1:48
2:30
2:09
1:53
1:36
1:42
3:22
1:51
2:28
3:54
4:00
2:42
2:44
1:32
1:15
2:40
2:49
2:52
3:49
1:58
2:16
2:39
2:14
3:56

1:02:49

Rebelie III - Neopunk

Album, kompilace | 1992

Nahráno: 14. - 18. a 27. dubna 1992. St°íbrná
Skalice - Hradec, studio Propast.

Nahráno: 1992.
Du²an Ivan  voc, g
Pavol Lapin  bg, voc
Tomá² Krista  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pivo
Video
Daj si do tela
Pionier
Arabské tango
V²etko je blue
Mola
RnR
X piv prosím
V²etko som ti uº dal
Hasiaci prístroj
Blbý de¬
o si robí² ´aºkú hlavu !?

Chronická nevinnost
1989 - 1990

♠♠❝
✦

Trampoty s Emilem
Czechcore again 90-91

2:22
2:52
3:20
4:32
2:08
2:48
3:05
1:20
4:59
4:01
3:54
5:19
1:47

42:27

Plze¬
1990
1991

Trampoty s Emilem

Demo | 1990

Nahráno: 1990.
Emil Hrubý  voc
Martin Bejlek  g
Jaromír Mergl  bg, voc
Petr Bejlek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Zahozená generace
Rezervace
D¥vo£ky v Suchdole
Politika
lutý
Stará bába íhova
Vpravo

2:26
3:18
2:21
1:49
2:42
1:33
2:44

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Trampoty s Emilem
Autí£ko
Viola
Vojáci
Trudomyslná lambáda
Kim Ir Sen

✦

2:23
1:27
2:34
2:00
3:08
0:50

29:15

Demo, kompilace | 1991

Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.

Jate£ní ulice
1988 - 1992

♠▲
♠❝
✦

Anarchy in Bohemia
Live
Plameny smrti

1:10
1:11
2:28

4:49

Teplice
1991
1991
1994

Nahráno: live asi 1991.
Miroslav Penc  bg, voc
Karel Synek  g
Martin R·ºi£ka  ds

Demo | 1991

Nahráno: 1991.

✦

?
Nad mou hlavou
Teme²var 17. 12. 1989
?
Zp¥v míru
?
?
?
Miluju t¥
?
?
O lidech
?
?
?

5:00
3:50
3:42
1:38
2:52

17:02

Plameny smrti

Demo, kompilace | 1994

Nahráno: 1990 - 1993. Jedná se o kompilaci,
která je vzpomínkou a v¥nováním Filipu Venclíkovi z kapely Rusko, který zem°el 5. zá°í 1993
na následky zran¥ní zp·sobené p°íznivcem krajní
pravice Petrem S. a také Davidu Procházkovi
z Ivan£ic u Brna, který tragicky zem°el na následky autonehody 21. listopadu 1991, oba ve
v¥ku nedoºitých 20 let.
Vydáno:
(*MC) - Canal Comp., 1994.

Miroslav Penc  bg, voc
Karel Synek  g
Martin R·ºi£ka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

?
Miluju t¥
O lidech
Soucit ode m¥ ne£ekej
Nad mou hlavou

17.
18.
19.
20.
21.

Anarchy in Bohemia

Live

Live | 1991

1.
2.
3.
4.
5.

Czechcore again 90-91

14. Stará bába íhova
15. Autí£ko
16. Viola

✦

Nad mou hlavou
Ach není tu není
Zp¥v míru
Teme²var 17. 12. 1989
Nejste bozi

2:37
1:22
2:26
2:46
1:22

10:33

Jazzová rýma
2:12
2:28
2:38
2:12
2:23
3:38
1:56
3:15
3:35
1:45
2:01
3:10
1:31
2:14
0:23

35:21

▲♠

1989 - ??
Live Plze¬
Divná holka

✦

Plze¬
1989
1993

Live Plze¬

Live | 1989

Nahráno: live 24. zá°í 1989. Plze¬, klub Svornost.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1123

?
Hodinkový lidé
Progresivní mladí
Vzpomínka
erný ka²el
Ve m¥st¥ Plzni
Zru²ili armádu
?
Nekone£ný p°íb¥h

3:07
4:24
2:38
5:59
2:56
4:05
2:27
1:06
2:34

29:16

✦

Divná holka

Demo | 1993
Nahráno: ?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Máma nabuko
Stará panna
Julie
Inverze
Vzducholo¤
Manchester
Bastard
Hurvínek
Divná holka

Kotelna
1988 - 1989

4:45
4:21
5:14
1:49
2:01
3:40
7:15
2:36
0:36

32:17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prost¥jovská scéna II

✦

3:23
1:49
2:40
2:12
2:46
3:41
2:06
3:08
3:00
3:58
2:33
1:12
3:50
3:24

39:42

Kukav·z
1989 - 1991

Prost¥jov

▲
▲

♠❝

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

1993

Live
Live
✦

Prost¥jovská scéna II

Jablonec nad Nisou
1991
1991

Live

Live | 1991

Demo, kompilace | 1993
Nahráno:
✂ (1-5,11-18) live 2. února 1991. Krom¥°íº.
✂ (6-10) prosinec 1988. Zku²ebna.
✂ (19-26) live 14. prosince 1991. Prost¥jov.
Vydáno:
(*MC) - Luminaria, 1993. Obal kazety pravd¥podobn¥ chybn¥ uvádí písn¥ (22,23) jako nahrané v Krom¥°íºi. Ob¥ písn¥, stejn¥ jako neuvedené (25,26), jsou z koncertu z Prost¥jova.
6.
7.
8.
9.
10.

Anarchie v l.d.
Zlá správcová
Vojenská fronta
Sociální podmínky
Koºený palice

Kovo²rot
1988 - 1991
♠

Lidi
✦

Lidi

Demo | 1991

3:48
1:32
0:58
2:30
2:37

11:25

Tábor
1991

Nahráno: live 16. b°ezna 1991. Smrºovka, KD
Gustava Klimenta.
Pavel Kalpakcis  voc
Jan Strouhal  g, voc
Pavel Kubín  bg, voc
Tomá² Petrá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nahráno: 1988 - 1991.
Tomá² Cílek  g
??  bg, ds
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Pogo
M¥²´áci
Velkej problém
V¥ra
IV. cenová
Tamara
Televize
Po£ítadlo
Prachá£i
Rómskej problém
Automaty na pivo
Línej Bed°ich
Sousedka
Pivo
L..U.
Jablonec
Svátek
Kde domov m·j
Masnej pr·mysl
enská
Kukav·z
Traktor

1:40
1:36
1:51
2:04
2:03
3:12
2:30
3:02
2:01
1:03
2:02
3:15
1:47
2:33
1:10
1:32
1:39
2:32
2:41
1:34
3:06
1:18

46:11

✦

✦

Live

Live | 1991

Nahráno: live 23. listopadu 1991.

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.

Pavel Kalpakcis  voc
Hynek Holmann  g, voc
Patrik Vrba  bg, voc
Tomá² Petrá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

?
Hell is dead
Pogo
Velkej problém
D¥dek 67 67
Nezam¥stnanost
Punková akce
Lidská zloba
Rolni£ky
Pivo
Kotlíká°i
Tamara
D¥lník z obrobny
Armáda
Nenávist
Nápravn¥ výchovný ústav
Stresová situace
M¥²´áci
Kukav·z
Jez

Letní obuv
1988 - 1998

▲♠❝
✦

Live Horní Stropnice
Rock-session

1:58
2:36
1:45
1:27
3:45
4:12
2:17
2:26
1:32
2:27
2:51
2:20
2:00
2:43
1:52
1:58
2:48
1:36
3:05
0:36

46:14

24. M¥stská zahrada
25. Palermo

Pelh°imov

▲

1989 - asi 1992

Ústí nad Labem

Live

✦

1990

Live

Live | 1990

Nahráno: live 1990. Klub Mu²le.
Radomír Mou£ka  voc, g
Milan Votruba  bg
Radek Ma°ík  ds

1991
1991

1:00
2:53
4:06

7:59

Major 4

Live Horní Stropnice

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Vydáno:
(MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991. Písn¥ (3,7) vydány na kompilaci Rock-session.
Martin Ecler  g, voc
??  bg
Lud¥k auer  ds
ínská
K°ik
Palermo
?
O hrobníkovi
Letní obuv je nejlep²í
M¥stská zahrada
Cyklista Bá£a
Zeptal jsem se

3:41
4:14

7:55

M.V.S.

1. Policajt
2. M.V.S.
3. Chalupa

Live | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rock-session

Demo, kompilace | 1991

♠

asi 1989 - ??
Live

✦

Galanta
1989

Live

Demo | 1989

Nahráno: live asi 1989.
4:48
4:02
4:39
2:37
6:56
4:43
3:47
3:52
3:39

39:03

1. Zpove¤
2. Keby bolo, keby
3. Frázy

1125

1:40
2:33
2:11

6:24

Marxova tchýn¥
▲♠

1989 - *
Live Ostrava
Zamiloval jsem se do...

✦

11. Hlava-buben
12. Psychoanalýza
Ostrava

Na út¥ku

1990
1992

♠▲

Live Ostrava

Live | 1990

Nahráno: live 24. b°ezna 1990. Ostrava, klub
Delta.
Ond°ej Tr£álek  g, voc
Vladimír Galusek  g
Ji°í tverka  bg
Petr Zajac  ds
Igor Va²ut  lesr, voc
Petr Botík  tb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N.S.P.V.N.
Zelený sen
Magor
?
?
Hlava-buben
Evidence
?
?
Psychoanalýza
P°edseda
Magor

✦

On the run
Live

✦

?
?

On the run

Nahráno: ?.

3:24
3:00
4:45
2:39
2:38
1:34
4:22
2:07
3:31
3:15
1:49
4:54

37:58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N.Ú.
Nenávidím zelenou
M¥sí£ní krajina
Bezejmenná
Co chcete víc!
To jsem já!
Prázdnej sv¥t
P.N.V.O.
Fucková
Holky
Punková invaze
UTR £ert

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ílený pogo
Planeta amara
Ryby
Beránek
Vlak
Outro

Zamiloval jsem se do...

✦

0:54
0:46
1:34
4:06
1:00
1:46
4:12
2:23
5:22
2:20
1:52
0:38
0:47
2:14
6:08
1:36
1:53
0:54

40:25

Live

Live | ?

Nahráno: únor - kv¥ten 1992.
Vydáno:
(MC) - Monitor, 1992.

Nahráno: live ?. Klub Mu²le.

Ond°ej Tr£álek  g, voc
Vladimír Galusek  g
Ji°í tverka  bg
Petr Zajac  ds
Igor Va²ut  lesr, voc
Petr Botík  tb
Alenka  sb
Darinka  sb
N.S.P.V.N.
Lesba
Zelený sen
Sanitka `90
Magor
Lesba
P°edseda
Fantomas
Mo°e `90
Smolí£ek Pacholí£ek

Ústí nad Labem

Demo | ?

Demo | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

asi 1989 - 1991

2:59
4:30

38:53

2:37
0:21
2:34
4:36
3:32
2:25
1:03
7:20
3:39
3:17

1.
2.
3.
4.

Nenávidím zelenou
Bezejmenná
M¥sí£ní krajina
Fucková

5.

ílený pogo

Nabeton
1989 - 2001

♠♠❝
♠▲❝
▲

1126

Vykli¤te sál, tan£í se pogo
Anti army fest
Live Hlinná
Live Litom¥°ice
Live

2:21
3:58
1:57
4:32
1:53

14:41

eská lípa
1990
1991
1993
1994
?

✦

✦

Vykli¤te sál, tan£í se pogo

Live Litom¥°ice

Live | 1994

Demo | 1990

Nahráno: 1990.

Nahráno: live 1994. Litom¥°ice.

Kráza  voc
Petr Kalvoda  g
Stanislav Dvo°ák  bg
Capouch  ds

Kamil Polák  g, voc
??  bg, ds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tuhle ne
Bonzák
Te£kari
O.F.!
Naci
Holý hlavy
Vojenská
Párty
Benga
Práce
Nabeton
Anarchy
STB
Zedník

15. erná skvrna
16. Vysoký nap¥tí

✦

3:17
2:26
3:05
2:34
3:20
1:38
1:43
2:47
4:16
4:36
1:31
2:40
1:48
0:36

Live

Nahráno: live ?.
Kamil Polák  g, voc
??  bg, ds
2:34
2:42
2:32
2:29
2:02
2:55
2:09
2:44

20:07

Live Hlinná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bastard
Bubu ha²i²
Na²e ideje
Rozvrácený iluze
Imigrace
Nad Tatrou
NATO
Pivo, pivo
Politická krize
Smý kecy
Fuck o svaly
Policejní teror
Nukleární zkáza

Demo, kompilace | 1993

Nemáte za£

Nahráno: live 5. £ervna 1993. Hlinná u Litom¥°ic.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Závidíme sami sob¥
Kakramout
Hro²í rodina
Svatej
Spot°ebitel
D¥vky

4:49
3:13
2:13
2:23
2:44
2:25
2:44
3:09
4:13
1:52
2:49
2:35
2:33
3:14
2:38

Live | ?

Nahráno: live 14. zá°í 1991.

✦

✦

Anti army fest

Hro²í rodina
Revoluce
Kakramout
V²udybyl
Vojenská
Prasata
?
Spot°ebitel

?
RNR
Fuck o svaly
Hro²í rodina
Padej pry£
Lidská práva
Svatej
Závidíme sami sob¥
?
?
Prasata
V²udybyl
Spot°ebitel
V prdeli je tma
Adolf Hitler byl prej dobrej malí°
pokoj·


43:34

1:57
1:25

39:39

Demo, kompilace | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3:14
3:01
2:10
3:06
2:32
2:47

16:50

♠
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1989 - 1993

Demo

1:55
2:57
2:21
3:07
3:15
0:40
2:31
2:27
2:01
2:04
1:38
2:44
2:44

30:24

Plze¬

?

✦ Demo

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Demo | ?

Nahráno: ?. Zku²ebna.
Radek Tolar  g, voc
Pavel Budek  g
Eva Kreidlová  voc
Ji°í Kotek  bg, voc
Pavel Broch  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stop your tape recordier
U Pagá£· na dvorku
Ka£ka
Jarmok in Finlandia
Bíla noha
D¥láme
S Vltavou na hlav¥
Bum Rum
D¥ravá hlava
Lambáda

2:14
2:37
2:34
1:41
2:32
1:56
2:02
1:52
2:23
0:40

20:31

Dolárová Ruºena
ROI Oi
Zamatová revolúcia
Alkohol
Havel (God save...)
Fabrika
Vojna
Ja to moºem jeba´
Vyjebaná armáda

2:30
2:13
1:49
2:07
1:40
3:08
3:46
1:22
2:38

26:08

P.S.S.

▲

asi 1988 - 1989
Live

✦ Live

Praha
1988

Live | 1988

Nahráno: live asi 1988.
??  voc, g, bg
Jakub Horák  ds

Ostrov P
1989 - 1998

♠▲

Topo©£any

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem 1991
Live Nováky
1992

Rezignácia mladého £loveka nad
✦ºivotem

1.
2.

Army live
Slavie

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ivel
Praha je hnusná
My²lenky na válku
Bufe´ák
?
Kde jste ji nechali

Demo | 1991

Tovare¬ na ludský odpad
Chemická továrna
Vojna
Komercia
Podvod
Fuck o
Zamatová revolúcia
Hra
R.M.C.N.Z.
Príroda

2:35
2:17
2:43
1:39
1:56
2:38
1:24
1:54
0:32
1:55

19:33

✦ Live Nováky
Live | 1992

To Slovensko na²e...
Komercia
Bonzáci

♠♠

1989
Zku²ebna
Demo

✦ Zku²ebna

Haví°ov
1989
1989

Demo | 1989

Nahráno: 1989. ivotice.
Robert Mazurek  voc
Koní£ek  g
Martin Kolondra  bg
Pavel Hrn£í°  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Nahráno: live 9. kv¥tna 1992. Nováky.
1.
2.
3.

1:39
1:42
1:04
2:54
2:02
1:26

15:43

Piráti klidných vod

Nahráno: 1991.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2:56
2:00

1:30
1:45
1:40

1128

Jaro
Námo°nická
Opilý reºim
Poh°ebáci
Marn¥ chytám v ºit¥

2:23
2:15
3:36
2:31
2:17

13:02

✦ Demo

✦ Slzy Marie Kude°íkové

Demo | 1989

Demo | 1990

Nahráno: 1989. ivotice.
Vydáno:
(MC) - Rytmická mládeº, 1990. Vydáno v rámci kompilace RM 009.
Robert Mazurek  voc
Jaroslav Koní£ek  g
Martin Kolondra  bg
Pavel Bure²  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Námo°nická
Serem na válku
Marn¥ chytám v ºit¥
Z váºných d·vod·
Opilý reºim
Chameleon
Poh°ebáci
Jaro
My crazy world
Depresorium ing. Cholera

Poºár mlýna

▲♠
♠♠

1989 - 2003

Live Plze¬
Slzy Marie Kude°íkové
Pomstva mrtvých námo°ník·
To£te se pardálové

✦ Live Plze¬

2:01
2:24
2:06
1:57
3:42
2:13
2:24
2:33
2:16
1:47

23:23

Plze¬
1989
1990
1991
1992

Live | 1989

Nahráno: live 24. zá°í 1989. Plze¬, klub Svornost.
Emil Hrubý  voc
Michal Vani²  voc
Kamil Pe²´ák  voc
Martin Bejlek  g
Petr Hrabák  g
Jaromír Mergl  bg, voc
Petr Bejlek  ds
Roman Charvát  ds
Miroslav Cisler  sax, voc
1. Poºár mlýna aneb pomsta makového muºe

Nahráno: 1990.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

?
Vo²klivej
Holá
Rezervace
Na koleji v Suchdole
Pan Pudil je skinhead
Panenka
Politi£ka Viola
Zru²ili armádu
?

0:41
2:58
1:55
2:35
0:08
2:36
1:12
2:16
1:49
1:39

17:49

✦ Pomstva mrtvých námo°ník·
Demo | 1991

Nahráno: 1991.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Na²e mámy
To sem ale ²ikula
Díky vám rada°i
i£olína
Usek sem si kolená
Píse¬ pomatence
Krmi£ holub·
Taxiká° Vasil
Táta je demagog
Stará panna
Ve vinárn¥ Jadran
Mám ráda hajnýho
Rozumbrad·m
O zví°átkách
Melodram
V podlesí

3:00
2:59
3:48
3:59
3:31
2:46
2:37
4:15
2:48
4:49
2:46
3:44
3:42
3:05
2:28
2:03

52:20

✦ To£te se pardálové
Demo | 1992

Nahráno: 1992.
25:58

25:58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1129

Aprílové limeriky
Haluºky z chlastu
áblovo stádo
Cibulá°ská píse¬ (intermezzo)
Rambo
emlovka
Klapejron
Kakal kakal
Jak pejsek a ko£i£ka va°ili
Veselé rozprávky o bielych mi²iach

4:26
4:04
4:20
0:25
4:18
2:47
3:41
1:18
2:52
4:36

11.
12.
13.
14.
15.

DD
V cirkuse
Makrobiotik
Streponio
Kolíne, Kolíne ho°í ti ve mlýn¥

3:10
4:39
4:20
2:27
4:53

52:16

Qýchodu

1989 - 1991, 2007 - *

♠♠
♠♠❝❝
✦

Invaze Qýchodu
V²echno uº je v prdeli
Rock-session
Czechcore again 90-91

Tábor
1990
1990
1991
1991

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Invaze Qýchodu

✦

Demo | 1990

Radim Tvrdík  g, voc
Vlastimil Vácha  g
Tomá² Cílek  bg
Jaroslav Nový  ds
Ve starejch kolejích
V²echno uº je v prdeli!?
Idoly
Armáda
Temno
D·v¥°uj ale prov¥°uj
Vopu²t¥nej
R.O.I.
Co je lep²í?
Punker
Va²e chyby
Pijavice
Invaze Qýchodu
On
Lhá°
Skok do zdi
Ideály
Kanál
ijeme
Proti v²em

✦

2:02
1:37
1:49
1:24
3:20
2:17
1:42
1:36
1:44
2:50
2:44
2:28
1:48
1:39
2:02
0:56
2:25
1:35
0:43
2:54

39:35

Rock-session

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.
3. Tango
4. V²echno uº je v prdeli!?
5. Lhá°

✦

Czechcore again 90-91

Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
4. Skok do zdi
5. ijeme
22. Prase

S.P.S.
1988 - *

▲❧
❧❧❝
❧❧

Live
Odplata
Epidemie
Jsme v hajzlu
Podivný dedictví
God save the President

Nahráno: 1990.
Radim Tvrdík  g, voc
Vlastimil Vácha  g
Tomá² Cílek  bg
Jaroslav Nový  ds

2:12
1:35
2:19

6:06

Demo, kompilace | 1991

V²echno uº je v prdeli

Demo | 1990

1. Temno

2:04
4:09
1:40
1:57
2:14
1:51
1:24
2:50
1:38
1:47
1:41
2:19
1:43
1:46
1:44
3:04
1:41
2:51

41:49

Demo, kompilace | 1991

Nahráno: 1990.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ve starejch kolejích
Moscow
V²echno uº je v prdeli!?
Lampasák
Extrém
Idoly
Armáda
Krize
R.O.I.
Chlast je slast
Pra²´ jako uho¤
D·v¥°uj ale prov¥°uj
Vopu²t¥nej
ijí s námi
Co je lep²í?
Od Tábora
Kurva láska
Punker

3:26
1130

0:56
0:43
2:00

3:39

Praha
?
1989 / 2006
1990
1991
1993
1995

✦ Live

✦ Jsme v hajzlu

Live | ?

Album | 1991

Nahráno: live ?.
Zden¥k R·ºi£ka  bg, voc
Petr Kuba  g
Karel Zelenka  ds
1.
2.
3.

Práce
Válka
Funebráci

1:29
2:15
2:24

6:08

✦ Odplata
Album | 1989 / 2006

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(CD) - ANK, 2006. Vydání obsahuje jako bonus rádiové t°icetiminutové interwiev se Zde¬kem R·ºi£kou a s manaºerem Petrem R·ºi£kou.
Zden¥k R·ºi£ka  bg, voc
Petr Kuba  g
Karel Zelenka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brutalita na Václavském nám¥stí
Lep²í ºivot
Sliby
Mae
Exhalace
Máma
Chaos
Vojna
V²echno je jinak
Svoboda
Drºet hubu a krok
Bonus - Interview s SPS

3:39
2:55
3:01
2:27
3:44
2:36
2:44
1:49
3:46
4:23
3:10
33:13

1:07:27

✦ Epidemie
Album, kompilace | 1990

Nahráno: 28. kv¥tna - 8. £ervna 1990. Ostrava,
studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Multisonic, 1990.
(MC) - Multisonic, 1990.

14. Ruská
15. Svoboda
16. Máma

2:40
3:31
2:33

8:44

Nahráno: prosinec 1991. D¥£ín, studio Ekop. V
písni (7) byl vypu²t¥n poslední ver² první sloky
jenom anarchii . Není z°ejmé, zda se jednalo
o cenzurní zásah ze strany vydavatele, nebo o
autocenzuru ze strany kapely po nátlaku t°etí
strany.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1992.
(MC) - Globus International, 1992.
(CD) - Globus International, 1992.
Zden¥k R·ºi£ka  g, voc
Ji°í ebek  bg, voc
Vilém Reiner  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

12/91
Jsi zlej
Sv¥t je jinej
Exhalace
Chaos
Ho°£ice mi stoupá do nosu
Máma
Lep²í ºivot
Pomatená
Jsme v hajzlu
Bastard
Hospoda
Nechte m¥ bejt

14.
15.
16.
17.

erná ruka
Táhni pry£
Takhle jsme vál£ili
Ruská

1:19
1:51
3:13
3:10
2:34
3:13
2:34
2:47
2:30
2:17
1:41
1:54
1:36
3:12
2:04
3:07
3:15

42:17

✦ Podivný dedictví
Album | 1993

Nahráno: 26. ledna - 5. února 1993. Ostrava, studio Citron.
Vydáno:
(MC) - ANK, 1993. Vydání obsahuje pouze
písn¥ (1-12).
(CD) - ANK, 1993.
Zden¥k R·ºi£ka  voc, g
Ji°í ebek  bg, voc
Karel Zelenka  ds, voc
1.
2.

Podivný d¥dictví
Má² dost

2:52
1:56

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Made in SFR
Válka
V·l
Svoboda
Tak pro£?
Tak se sbal
Nejsi dít¥
Jsem B·h

2:40
2:40
3:25
3:24
3:13
2:26
2:47
3:43

1131

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prachy
Po°ád dál
Brutalita na Václavském nám¥stí
Vojna
Mae
Sliby
Drºet hubu a krok

2:44
3:11
3:15
1:39
2:03
1:57
2:44

46:39

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Album, kompilace | 1990

Album | 1995

Nahráno:
✂ (1-13) live 19. dubna 1990. Praha, Lucerna.
✂ (14-16) 1990. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.

Nahráno: 1995. Praha, studio Lumeco.
Vydáno:
(CD) - ANK, 1995.
Zden¥k R·ºi£ka  voc, g
Ji°í ebek  bg, voc
Jaromír Machek  g
Ale² Mr²tík  ds
Ladislav Budz  voc
Intro
God save the President
Jako kdysi
Nemám ²ajn
Pochod
ODS
Poj¤ si hrát
Já vím
Dé²´
Játra
Presta¬
Neve°
Novodur
Great Terasy Schweine

Slobodná Európa
1989 - 1995, 2002 - *
Demo
Akce Punk
❧❝ Punk's not dead
▲ Live Boºt¥tice
❧ Pakáre¬
❧ Unavený a zni£ený
♠
❧❝

2:32
1:53
3:22
1:55
3:18
2:10
2:23
2:45
3:38
2:35
2:41
2:49
3:42
2:52

38:35

4.
5.
6.
7.

port
Komunistická partia
Apatia
Ivan

2:01
2:47
1:50
2:37

9:15

✦ Punk's not dead

Album, kompilace | 1990
Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - Punc, 1990.
(MC) - Punc, 1990.
14. Som ten
15. Nikdy to tak nebude
16. Apatia

Bratislava

2:16
2:51
1:58

7:05

✦ Live Boºt¥tice

1990
1990
1990
1990
1991
1994

✦ Demo

Demo | 1990
Nahráno: 1990. Zku²ebna.
Miloslav Láber  voc
Svetozár Korbe©  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
1. Som ten

1:53
2:32
2:45
2:36
1:51
1:43

15:39

✦ Akce Punk

✦ God save the President

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Som ten
Ivan
Komunistická partia
Nikdy to tak nebude
o sa stalo s na²ím ºivotom?
Apatia

2:19

Live | 1990
Nahráno: live 11. listopadu 1990. Boºt¥tice.
Miloslav Láber  voc
Svetozár Korbe©  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1132

Ajajaj
Som ten
Je to zlé
Komunistická partia
Golden Beach
Cigánsky problém
Apatia
Stará sladov¬a
R·ºe z Texasu
port

1:06
2:13
2:30
2:53
2:59
1:47
1:43
1:55
3:28
1:57

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nikdy to tak nebude
Diev£a z horných 10 000
Krajina nev²edných chví©
Zrodený pre nudu
Ivan
o sa stalo s na²ím ºivotom?
Analýza dokázala hovno

1:46
3:40
3:08
1:49
2:39
1:42
3:39

40:54

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

✦ Pakáre¬
Nahráno: 1991. Bratislava, studio Opus.
Vydáno:
(LP) - Opus, 1991.
(MC) - Opus, 1991.
(CD) - Opus, 1991.

♠▲

Miloslav Láber  voc
Svetozár Korbe©  g
Branislav Alex  bg
Peter Hurtig  ds
Som ten
Lovesong
Nikdy to tak nebude
Golden Beach
o sa stalo s na²ím ºivotom?
Diev£a z horných 10 000
Stará sladov¬a
Analýza dokázala hovno
Ráno (1. 2. 91)
R·ºe z Texasu
Apatia
Rock'n'roll
Pakáre¬ II
Nede©a
Ivan
The end

Demo
Live

✦ Demo

Cheb
1989
1989

Nahráno: 1989.
1:59
2:02
2:25
2:58
2:09
3:32
1:20
2:49
2:59
3:41
1:54
2:14
2:09
2:45
2:30
2:31

39:57

Album | 1994

Miroslav Pátý  voc
Tomá² Veselka  g
Pavel imon  bg
Martin Ne£ekal  ds
1. ?
2. Prosby
3. Dole se lidi topí a naho°e se je²t¥
tancuje
4. Satanistická
5. ?
6. ekání
7. Setkání s kaprálem
8. Na pochodu mládí
9. ?
10. Schody do nebe
11. ?
12. P°íb¥h
13. ?
14. ?
15. ?

2:20
0:50
3:27
1:48
2:09
1:55
1:52
1:25
1:35
2:41
1:27
2:15
1:43
2:39
2:52

30:58

✦ Live

Nahráno: 1994.
Vydáno:
(MC) - kvrna Records, 1994.
(CD) - kvrna Records, 1994.

Live | 1989

Miloslav Láber  voc
Svetozár Korbe©  g
Branislav Alex  bg
Juraj erný  ds
Roman underlík  ds
Dry '69
Podvod
Slzy
Boh
Moºno

1988 - 1990

Demo | 1989

✦ Unavený a zni£ený

1.
2.
3.
4.
5.

0:56
4:34
3:37
2:27
5:42
4:02
2:42
2:45

41:37

i²atý kolo

Album | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nebezpe£ný pocit
Ve£er
Unavený a zni£ený
Lep²ie ja
Na rohu
Tma
Deti & heroín
Dry '69

Nahráno: live 1989.

2:43
3:14
3:30
3:17
2:08

Miroslav Pátý  voc
Tomá² Veselka  g
Pavel imon  bg
Martin Ne£ekal  ds
1. Prosby
2. Dole se lidi topí a naho°e se je²t¥
tancuje
3. Satanistická
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1:10
3:29
2:16

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Proslov
ekání
Osv¥tim
Setkání s kaprálem
Schody do nebe
P°íb¥h
Na pochodu mládí

2:52
2:05
2:36
1:43
3:04
1:53
1:43

22:51

9.
10.
11.
12.
13.

♠♠
♠♠

Im owers punk
Fuck o disco!
Mastný papier
Generacia 73

✦ Im owers punk

Demo | 1993

adca

Nahráno: 1993.

1990
1991
1993
1995

Demo | 1990

Nahráno: 1990.
Peter imbora  g, voc
Danko teiniger  bg
Robo íra  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Predvolebná kampa¬
?
Mastný papier
Proletárska
?
kola
?
Krá©
?
Vypadol som
ach
Daj mi
Reggae

2:06
3:52
2:37
3:15
2:03
2:42
2:51
0:53
4:04
3:01
1:32
3:05
2:45

34:46

✦ Fuck o disco!
Demo | 1991

Nahráno: 1991.
Peter imbora  g, voc
Danko teiniger  bg
Robo íra  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

?
Osemnás´ rokov
M¬a na vojnu nedostanú
?
Slovenská rodná dedina
Pomaly ¤alej zájde²
es´
?

3:22
1:37
3:26
2:48
3:14

38:11

✦ Mastný papier

Tri gro²e
1988 - *

Vianoce
Panká£i
?
Jano a Mari²a
V²etko je na hovno

2:29
3:00
3:08
3:35
3:12
2:40
2:36
3:04

Peter imbora  g, voc
Danko teiniger  bg
Robo íra  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Serºantka Maria
portom k trvalej invalidite
?
Neviem kerá bije
?
?
Lojzo
V²etko je na hovno
Juhoslávia
adca
Mastný papier
?

3:34
2:45
2:29
3:25
2:06
2:17
2:15
3:18
3:55
2:02
2:31
2:09

32:46

✦ Generacia 73
Demo | 1995

Nahráno: 1995.
Peter imbora  g, voc
Danko teiniger  bg
Robo íra  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Intro
Generacia 73
eni£ky, ºeny
Svet sa chystá na pohreb
Pesimizmus
Tak sa to dá vydrºa´
Zazobaný snob
Tri gro²e
Bláznivý nápad
Deti
Ulica
Okno
Pre£ od ©udí
Horoskop
Outro

0:31
1:10
3:23
2:48
2:02
2:37
2:33
4:12
3:43
2:26
2:51
1:33
3:09
2:38
0:28

36:04

T°etí doba
▲▲
♠

1988 - 1992

16. V£era ve£er u sila
17. Zví°ata
18. Anarchy

eské bud¥jovice

Live
Live Chýnov u Tábora
Demo

✦ Live

Vojt¥ch Tesa°  g, voc
Vladimír Polánka  bg, voc
Ji°í Punda  ds

Vojt¥ch Tesa°  g, voc
Vladimír Polánka  bg, voc
Ji°í Punda  ds

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ibenice
Dejchej
Mám rád...
Anarchy
Sele
Zví°ata
Dementní chlape£ek
Sadistická...
?
Na²e doba
Strý£ku Adolfe!!
Kondom
Válka
?
?

Demo | 1991

Nahráno: srpen 1991.

Nahráno: live 1991.

?
T°etí doba

✦ Demo

1991
1991
1991

Live | 1991

1.
2.

3:13
2:35
2:45
1:51
1:09
3:37
1:49
3:15
2:12
2:11
4:08
2:11
4:09
2:05
3:09
3:05
0:43

44:07

✦ Live Chýnov u Tábora

1.

T°etí doba

2:26

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ibenice
Dejchej
Sele
Zví°ata
Mám rád...
Kondom
Afrika
Strý£ku Adolfe!!
Na²e doba

2:17
1:49
1:44
3:02
1:06
2:03
1:39
3:49
1:48

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ji°ina vorcová
Válka
Dementní chlape£ek
Na ve°ejném záchodku
Sadistická...
V£era ve£er u sila
Metamorfóza
Anarchy
Doteky

Nahráno: live 1991. Chýnov u Tábora.

1:57
3:04
1:59
2:32
2:09
1:24
2:35
3:17
2:14

42:54

Vo©ný spád
♠

Live | 1991

Vojt¥ch Tesa°  g, voc
Vladimír Polánka  bg, voc
Ji°í Punda  ds

asi 1989 - 1990
Muº hovoriací pravdu

Bratislava
1989

✦ Muº hovoriací pravdu
Demo | 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.

?
T°etí doba
Mám rád...
Sele
Dejchej
Metamorfóza

0:26
2:35
1:37
1:52
2:26
2:38

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ji°ina vorcová
Dementní chlape£ek
Kondom
Válka
Afrika
Strý£ku Adolfe!!
Na ve°ejném záchodku

2:44
2:11
2:38
3:27
2:17
3:46
2:57

14. vindl
15. Na²e doba

1:42
3:27
3:40

46:26

Nahráno: 1989.
Lá¤o Benocz  voc
Jan£i Rebro  g, voc
Egy  bg
Peter Zelenay  ds
1.
2.
3.

Som zúfalý
Sranda
Ovplyvnení tupci

4.
5.

al²ia obe´
Muº hovoriaci pravdu

3:46
2:17
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2:01
0:48
1:15
1:54
1:57

7:55

Vzor 60

♠

1988 - 1989

Brno

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí

✦

1989

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí

Demo | 1989

Nahráno:
m¥ºlu£.

b°ezen

1989.

Zku²ebna

kapely

Ze-

Martin Ma°ák  voc
Marek Jánský  g
Lumír Mazal  bg
Rudolf Pospí²il  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ute£!
Je mi z tebe nanic
Agrese
Papír
Idiotskej den
Zb¥silý sen
Nuda
AIDS
Pocity
Padej co tu £umí²
Násilí plodí násilí
Narkoman
Kus davu
Za co?
V²ichni zdechnem
Dejte mi pokoj
Nechtej t¥ brát
Punk a pivo

0:21
2:39
1:52
1:33
1:50
1:32
2:31
2:04
2:25
4:06
8:20
4:41
3:30
2:13
2:30
1:52
2:44
3:31

50:14

Z ni£eho nic
1989 - 1992, 2003 - *

M¥sto v noci
Jsme kaºdej n¥kde jinde
Záke°ná kamarádka
Jak se vám líbí
Hroznej £lov¥k
Hra ºivot
Snílek
Uº nikdy!
Widlácká (veselá)
Sen o Donu Quijotovi
Pra£lov¥ci
MHD
D¥vka
Krásky z popelnic
Na rodných lánech
Kavárna
Song o mám¥
Kariéra

1:45
2:58
2:00
1:31
2:26
2:54
3:45
3:08
4:32
2:04
4:26
2:59
3:17
1:26
2:01
2:06
4:14
2:25

59:19

✦

Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia BLA-BLA plus
Album, kompilace | 1992

Nahráno: 1992. Studio Avik.
Vydáno:
(MC) - Avik, 1992.
(CD) - Avik, 1992.
4.
5.

Pro dobrotu na ºebrotu
Válka

1:51
1:54

3:45

Zamrzlý mozky
asi 1989 - 1991

♠♠❝
✦

Záho°í u Písku

Rozd¥lej vohýnek
Rock-session

Strakonice

♠❧❝

Bahno
1991
Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus
1992

✦

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bahno

Demo | 1991

Nahráno: jaro 1991. Studio Znouzectnosti.
Jan Raus  bg, voc
Martin Walter  g
Milo² H·da  ds
Miloslav La¬ka  voc
Milan Marek  g
1.

Instrumental

2:19

2.
3.

elma
Pro£

3:25
3:38

1989
1991

Rozd¥lej vohýnek

Demo | 1989
Nahráno: 1989.
Vydáno:
(MC) - Funus band, vlastní náklad, 1989. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou kapely Funus Band
pod názvem Pohádky z mechu a kapradí /
Rozd¥lej vohýnek.
(CD) - Funus band, vlastní náklad, 2007. Vydáno spole£n¥ s nahrávkou kapely Funus Band
pod názvem Pohádky z mechu a kapradí /
Rozd¥lej vohýnek.
Miroslav Sochor  g, voc
Ke£up  g
Radek Opava  bg
Karel Pecl  ds
1.
2.

1136

King Diamond T°írychlostní
Tango

5:48
2:34

3. Voºralý
4. tverák
5. Rock
6. Régé
7. Temelín
8. Winnipeg
9. Hol£i£ka
10. Neo
11. Zamrzlý Mozky
12. Hvocovka

✦ Rock-session

2:48 22. Konec
(end) intro part 1
3:07 23.
4:07 24. (end) intro part 2
2:56
3:46
5:06
3:34
2:37
3:42
3:04

43:09

Demo, kompilace | 1991
Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.
20. Válka
2:59
21. Winnipeg
2:42

5:41

Ze sklepa

asi 1989 aº 1992
♠ Mystikace

✦ Mystikace

Demo | 1992
Nahráno: 1989 - 1992.
1. Intro
2. V²ude kolem nás
3. erná budoucnost
4. V²em d¥dk·m pupká£·m
5. Bez na²í v·le
6. ivot
7. Vítání ob£ánk·
8. O zemi, kde......
9. Parlament
10. Obchod s bílým masem
11. Mystikace
12. I love you OF
13. Bomby
14. Nenávidím d¥vky
15. Svoboda
16. Nám je úpln¥ ukradený...
17. Alkohol a drogy II
18. Eine frakture
19. Mystikace
20. Ná² stát
21. Tma

Bozkovice
1992

1:06
3:19
2:26
1:57
1:39
3:28
2:05
1:52
1:48
2:50
4:25
1:31
1:49
4:02
2:10
1:28
1:57
3:14
4:39
2:16
4:08
1137

3:00
1:00
0:39

58:48

Textová kritika
A.M.B.
Akce Z
Alexej
Bu°inky II
ert·f punk
D.D.T.
Fabrika
Fronta 89
Gummy pig
Hasiaci prístroj
Chronická nevinnost
Jate£ní ulice
Jazzová rýma
Kotelna
Kovo²rot
Kukav·z
Letní obuv
M.V.S.
Major 4
Marxova tchýn¥
Na út¥ku
Nabeton
Nemáte za£
Ostrov P
P.S.S.
Piráti klidných vod
Poºár mlýna
Qýchodu
S.P.S.
Slobodná Európa
i²atý kolo
Tri gro²e
T°etí doba
Vo©ný spád
Vzor 60
Z ni£eho nic
Zamrzlý mozky
Ze sklepa

P°edstavova£ka
(A.M.B. / A.M.B.)

A.M.B.
32 písní

P°edstavova£ka II
(A.M.B. / A.M.B.)

A.M.B.
(A.M.B. / A.M.B.)

Rakovina
(A.M.B. / A.M.B.)

AIDS
(A.M.B. / A.M.B.)

Sex ne
(A.M.B. / A.M.B.)

elem k masám
(A.M.B. / A.M.B.)

Smeti²t¥
(A.M.B. / A.M.B.)

Depe²áci
(A.M.B. / A.M.B.)

Tak padej
(A.M.B. / A.M.B.)

Drát¥ný knedlíky
(A.M.B. / A.M.B.)

Total chaos
(A.M.B. / A.M.B.)

Druhá perverze £elem k masám
(A.M.B. / A.M.B.)

Válka
(A.M.B. / A.M.B.)

✦

Fet
(A.M.B. / A.M.B.)
Hardcore
(A.M.B. / A.M.B.)

Kdo se bojí, nesmí do lesa

A.M.B. / A.M.B.
Demo (1988, 6.)

Hrdinové
(A.M.B. / A.M.B.)

✷ Praha poguje (1988, 13.)

Jak rodí krysy
(A.M.B. / A.M.B.)

Kdo se bojí nesmí nesmí 3x
do lesa
: 2x
✷ : 3x

Kdo se bojí, nesmí do lesa
(A.M.B. / A.M.B.)
Konec
(A.M.B. / A.M.B.)

2 ❧

✦

♠

Lidi jsou kurvy
(A.M.B. / A.M.B.)
Major magor
(A.M.B. / A.M.B.)

♠

Konec

A.M.B. / A.M.B.
Demo (1988, 7.)

♠

Anti melody boys
good bye 3x

Maºinotová legie
(A.M.B. / A.M.B.)

✦

M·j ºivot
(A.M.B. / A.M.B.)
Na vojnu ne
(A.M.B. / A.M.B.)

Major magor

A.M.B. / A.M.B.
Demo (1988, 3.)

Naninka
(A.M.B. / A.M.B.)

Zelený mlíko
zelený housky
zelený ksichty
zelený mozky
2x

Neznám
(A.M.B. / A.M.B.)
Nový my²lení
(A.M.B. / A.M.B.)

Je to major magor...

Pivo
(A.M.B. / A.M.B.)
Pogo - punková zábava
(A.M.B. / A.M.B.)
Prior
(A.M.B. / A.M.B.)

♠

Pro£ ºiju
(A.M.B. / A.M.B.)

♠

Zelený mlíko
zelený housky
zelený ksichty
zelený mozky
2x
Zelená je jeho barva
co je jiný
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✷✎
✎

to je blbý
??
Zelený mlíko
zelený housky
zelený ksichty
zelený mozky
2x

Kaºdej musí jednou um°ít
já v²ak stra²n¥ sp¥chám
brzo p·jdu na sv·j poh°ed
n¥co si ud¥lám

✦ Rakovina

A.M.B. / A.M.B.

Je to major magor...

Demo (1988, 4.)

✦ Prior

Po°ád m¥ oblejzá
pokoj mi nedá
u m¥ uº se cejtí
skoro jako doma

Demo (1988, 5.)

Sem uº necho¤
já uº t¥ nechci
smrdí ti z huby
padaj ti vlasy

A.M.B. / A.M.B.

Oi...
Prior...
nákup pod jednou st°echou
2x
Prior...
pod jednou st°echou nákup
Prior...
??
Bílá labu´

Kurva stará rakovina 2x
2x
Stále m¥ oblejzá
smrdí jedovat¥
v d°ev¥nym spacáku
chrápu jako ve vat¥

Akce Z

Prior...

✦ Pro£ ºiju

A.M.B. / A.M.B.
Demo (1988, 1.)

N¥kdy m¥ tak napadá
pro£ já jenom ºiju
chodim po°ád od hospody
potom z toho bliju
Nemam ºádný p°átele
pomalu tu hniju
pro£ tady mám je²t¥ bejt
asi se zabiju
??
Aº do toho jedou pra²tim
nebudu mít problémy
pod¥lám se vlastní rukou
stra²n¥ se mi uleví
Starý báby bodou °íkat
byl to blbec pitomej
mn¥ to bude v²echno jedno
budu leºet zabitej
??

30 písní
?
?

(Akce Z / Akce Z)

♠

(Akce Z, Znouzectnost / Akce Z, Znouzectnost)
? (4x)
2♠
(Akce Z / Akce Z)
♠
Adam a Eva
(Akce Z / Akce Z)
♠
Anarchista
(Akce Z / Akce Z)
♠
A´ ºije mír
(Akce Z / Akce Z)
erní sloni
♠
(Akce Z / Akce Z)
Jak je²t¥ dlouho
2♠
(Akce Z / Akce Z)
♠
Je to pry£...
(Akce Z / Akce Z)
Konikt
2❧
(Akce Z / Akce Z)
♠
Love song
(Akce Z / Akce Z)
Na²eptáva£
2♠
(Akce Z / Akce Z)
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O zemi, kde zítra nemusí znamenat nic
(Akce Z / Akce Z)
Podzim
(Znouzectnost / Znouzectnost)
P°íb¥h opravdového £lov¥ka
(Akce Z / Akce Z)
Sebezni£ení (Lidi proti lidem)
(Akce Z / Akce Z)
Smrt na prodej
(Akce Z / Akce Z)
Správné rozhodnutí
(Akce Z / Akce Z)
Strach
(Akce Z / Akce Z)
Sylis
(Akce Z / Akce Z)
V hospod¥
(Akce Z / Akce Z)
Ve vín¥ je pravda
(Akce Z / Akce Z)
Vojáci
(Akce Z / Akce Z)
Volba
(Akce Z / Akce Z)
Za p¥t minut dvanáct
(Akce Z / Akce Z)
Zít°ek
(Akce Z / Akce Z)
Zoo
(Akce Z / Akce Z)

✦?

Akce Z / Akce Z

✷

Live K°iºovatky (1992, 5.)
Live Plze¬ (1992, 3.)

Jde² o kousek blíº a o kousek dál
nechci ?? a bojí² se ran
jenºe oni p°ijdou a ty se nesmí² vzdát
nastavit £elo odehnat strach
V²echno n¥co stojí a proto za£ni hned
£as se nezastaví p°ívalem v¥t
a pus´ se do utrácení a zbyte£ností
nic není ztraceno a boj za£íná
Rozumem proti násilí
a láskou proti nenávisti
nest·j ani na chvíli
bu¤ si sebou jistý
a neustupuj hlouposti
Kv¥tiny do svitu slunce se zvedají
a £lov¥k má hlavu sklon¥nou
ale ty nejsi malý a ani sláb

2❧
♠
♠

2❧
♠

5❧
♠

2❧
♠

2❧

i z malých kamínk· lze postavit hrad
M¥j úctu k sob¥ i k ostatním
zbav se hrubosti a ²patností
ni£eho nedosáhne ten kdo nehledá
kde je v¥domí není nenávist
Rozumem proti násilí
a láskou proti nenávisti
nest·j ani na chvíli
bu¤ si sebou jistý
a neustupuj hlouposti
Sám se plazím ve stínu a £ekám vskrytu
ukaº si prstem na n¥ posvi´ na n¥
neboj se ?? ukaº je na sv¥tlo
pak uº neu²kodí ??
Rozumem proti násilí
a láskou proti nenávisti
nest·j ani na chvíli
bu¤ si sebou jistý
a neustupuj hlouposti
✷ : 2x

✦?

♠

Akce Z / Akce Z

2♠

Live K°iºovatky (1992, 1.)
Live Plze¬ (1992, 1.)

2♠

✷

2❧

Snadno m¥ní sv·j vlastní názor
nejsi jak by si cht¥l bejt
nejsi ani jak by cht¥li oni
nejsi tím kdo nazna£uje krok
kup°edu

♠

Nejsi tím co nazna£uje ústupek
odvrací² se od skute£nosti
aby si mohl zasáhnout
Tvrdí² ºe nic není dobrý
tvrdí² ºe v²echno by mohlo bejt lep²í
chápe² ºe pro n¥ lep²í
znamená bejt mocn¥j²í
Chápe² ºe pro n¥ slovo ty
znamená bahno a smetí
Ale ví² ºe to samí jsou oni pro tebe
pro tebe
4x

✦?

Akce Z / Akce Z

✷

Live K°iºovatky (1992, 8.)
Live Plze¬ (1992, 5.)

Stále tvrdí² ºe £lov¥k
je inteligentní tvor
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②

Oto£ se a uvidí²
m¥...
2x

ale sta£í jen jediný pohled
a je tu s nimi spor
Tolik blbostí a podlézání
nenajde² nikde jinde
: Co je tohle za spole£nost
co tu po ní zbyde
2x
co je tohle za spole£nost

✷ : Nemluv po°ád
co si o £lov¥ku ??
tak mi teda nelºi
a rozhlédni se kolem
Kaºdodenní jatka
: ...

✷ : celý ruce od krve...
: Rozhlédni se kolem...
Kaºdodenní jatka
celý ruce od krve...
Co je tohle za spole£nost
co tu po ní zbyde...

✷ : ??

£lov¥k n¥kdy miluje
ale co?
Kde je va²e láska
kdyº usedáte k ob¥du?
polykáte násilí
a utrpení nevinných 2x

✦?

Akce Z / Akce Z
Live Plze¬ (1992, 4.)

Tak si to p°edstav
bitva je skon£ena
a ty jsi °íkal
ºe nem·ºeme vyhrát
a podívej
tak °ekni to je²t¥ jednou
a v prach se obrátí²
pozvedni zbra¬
jsem po tvém boku
m·j dotek je ledový
a ví²

✦?

❬✷✎❪

Akce Z / Akce Z
Live K°iºovatky (1992, 3.)

✷ Live Plze¬ (1992, 2.)
❬ ✎❪

②
✷✍
✍
❬✷✎❪
❬✷✎❪
❬✷✎❪
❬ ✎❪

V o£ích má² smrt
a v srdci nenávist
bolest je jen ?? jsi stroj
Nechal ses najmout
pro dobrou v¥c
a vzal sis na to zelenej kroj
Necítí² lásku
nesly²í² sv¥domí
nau£ili t¥ poslouchat jinou °e£
Uº nepochopí²
z°ejm¥ ani ty
co nezabíjej ani zv¥°
Odsouzencem v spárech
vojenské nestv·ry
která ti ur£ila tv·j vzor
P°estal jsi být £lov¥kem
s vlastním názorem
stal ses £íslem pro vlastní boj
U£í² se st°ílet
do vlastních °ad
na rozkaz zabije² bratra
Zaºiva poh°ben
m·ºe² klidn¥ být
ºe si ?? hada
Jsi stroj zrozený
ve znamení smrti
jsi stroj zrozený
z nenávisti druhých
Jsi stroj zrozený
ve znamení násilí
zbra¬ ve tvé ruce
znamená smrt
3x
Jsi stroj

✦ Adam a Eva

Neopustím t¥...
Chce² víc uº dost
má² recht je prázdná
vºdy´ ví² co víc
a zná² jejich záda
2x

Akce Z / Akce Z

Nevydané v¥ci (1990, 1.)
Kdyby tehdy neºili
tak byste tu nebyli
nebyly by továrny
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✦ A´ ºije mír

ani ºádný kavárny

Akce Z / Akce Z

Byl by tady v²ude ráj
nádhernej boºskej kraj
ale my tu ºijem
vesele si hnijem
M·ºe za to Adam a Eva...
Ty co kolem v²echno mu£í
a nám z toho hlava bu£í
kdyby tehdy neºili
tak byste tu nebyli
ale my tu ºijem
vesele si hnijem

Národ sob¥ (1990, 11.)
Jednou kdyº jsem hodn¥ nahlas k°i£el
a´ ºije mír
do £ela mi vrazil
probuzený netopýr
Proto te¤ nek°i£ím
nevolám po míru
díky tomu netopýru
mám uprost°ed £ela díru

M·ºe za to Adam a Eva...

2x

Kdyby tehdy neºili
tak bysme tu nebyli
nebyly by továrny
ani ºádný kavárny

Tak uº nek°i£ím
a nevolám po míru
do zrcadla koukám
na tu stra²nou díru
2x

Byl by tady v²ude ráj
nádhernej boºskej kraj
ale my tu ºijem
vesele si hnijem

✦ erní sloni
Akce Z / Akce Z

✦ Anarchista
Akce Z / Akce Z

Národ sob¥ (1990, 9.)
Já jsem anarchie
ty jsi anarchie
vy jste anarchie
my jsme anarchie
Tak ty si ten pra²ivej
pra²ivej anarchista
demokracie není anarchie 2x
N¥kdo jde doleva
n¥kdo jde doprava
ºádná politika
to je moje víra
N¥kdo v¥°í v boha
n¥kdo v politiky
já nev¥°ím na nic
tak jsem anarchista
2x
Tak ty si ten pra²ivej
pra²ivej anarchista
demokracie není anarchie 3x

Národ sob¥ (1990, 5.)
V£era k nám vylet¥la
?? ²rapnel·
dneska ?? £erných slon·
patero punker·
Po°ád se jenom smáli
mlátili se choboty
chvíli zakryli slunce
pleskali nám na boty
Najednou mezi n¥
p°ilitla raketa
prej sloni ²pinavý
táhn¥te do sv¥ta
Nikdo nemá náladu
na va²e pohromy
d¥láte rámus
kálíte na domy
Je²t¥ dlouho trápili
£erní sloni plakali
??
a pak na dlouho se schovali
do svých d¥r
ob¥ti vlastních zponev¥r
sloni £erní
nebyly moc v¥rní
V£era pod námi hrabala
dneska ??
°ekli ahoj punkové
°ekli jsme sbohem smutku
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✦ Jak je²t¥ dlouho
Akce Z / Akce Z
Live K°iºovatky (1992, 2.)

✷ Live Plze¬ (1992, 7.)

²ílený zabíjení
Jak je²t¥ dlouho ²ílený vraºd¥ní
stra²ný zabíjení úd¥sný mu£ení
jak je²t¥ dlouho a v srdci nenávist
jak je²t¥ dlouho...

✦ Je to pry£...

Pohodlný k°eslo
a sv¥tle ºlutá místnost
pravidelnej p°íjem
a ºádná velká starost
Dv¥ d¥ti a manºelka
televize rádio
detektivka o chlapovi
co ho ²t¥stí zabilo
Nevinnej úsm¥v
a stále stejná kravata
st°edn¥ velký dan¥
a ºádná velká zábava
St°edn¥ velký dan¥
a dost vysokej nájem
dávno uº jsi ztratil
o sex s manºelkou zájem
A na druhý stran¥
?? ²pinavý
bojuje se o p°eºití
a d¥ti tam chcípají
Nemají co do drºky
a ty si klidn¥ d°epí²
nevadí ti ani
kdyº na jejich krev £umí²
Kaºdej ve£er o p·l osmý
má² to jako na dlani
dá² si k tomu pivo
a deset deka sekaný
Místo tý tvý sekaný
mají b°icha nafouklý
dát si aspo¬ dneska
??
A miliony litr· krve
na manºel£iny koºichy
k°i£eli ??
a li²£í krev tou prolili
Kdyº jsme tu jen jednou
tak po nás a´ potom
to je va²e heslo
mám chu´ vás za to nakopat
Ale za tu d°inu
mi ty va²e masky nestojí
?? zapla´
a spoustu krve prolitý
Kdo zastaví va²i zlost
zastaví utrpení
²ílený vraºd¥ní

Akce Z / Akce Z
Aby jsme se m¥li lépe (1991, 5.)
Touºí² po úsp¥chu sní² o ²t¥stí
já nevím kde mám hlavu
tady nejde o to kdo vyhrál
te¤ jde o to pochopit
Vidí² jenom zrcadlo a sv·j ºivot
chce² n¥£eho dosáhnout má² d·vod
snad si myslí² ºe jde správn¥
ke slunci a dál
Nechává² se strnout chyt°ej²ím
myslí² si ºe rozhoduje mozek
pohledy t¥ch ostatních jsou ti v²ím
zkus taky p°emý²let
ivot pluje dál a dál
nekone£ný p°íb¥hy
já o tebe tolik stál
snad uº je to pry£
2x
Ani slzy nebo smích t¥ nezajímá
chce² bejt prost¥ akorát
tísíce tvých d·vod·
jsou ticíce mých ztrát
Uº to asi ani nebolí
kámen p°eci nebre£í
lep²í je bejt normální
a neptat se co je za tím
N¥co tady obchází a povídá
já uº ale nesly²ím
o£i uº jsou taky zbyte£ný
a k £emu je srdce
ivot pluje dál a dál
nekone£ný p°íb¥hy
já o tebe tolik stál
snad uº je to pry£
6x

✦ Konikt

Akce Z / Akce Z
Aby jsme se m¥li lépe (1991, 7.)

✷ Live K°iºovatky (1992, 10.)
Chráníte zví°ata
: ubliºujete lidem

✷ : ale ubliºujete lidem

1146

✷✍
✍

sypat ?? do nádrºe
to je príma nápad
Máme vás rádi
ale tohle nechcem
: ?? t¥m debil·m
✷ : musíme t¥m debil·m
ukázat ºe nejsme stejný
Konikt...
Serte jim na to
jejich hnusný násilí
vyhrajem rad²i
pravdou a hrdostí
Jenom v²echno ni£it
není ºádný °e²ení
za chvíli tu budou
jenom stíny na chodníku
Koukn¥te se kolem
co tu ºije debil·
nemusíte zrovna
roz²í°it jejich °ady
Nebojte se p°ekro£it
pravdu co nás d¥lí
nemyslete na to
jak druhýho vyuºít
Nechvátejte na n¥koho
komu chcete n¥co dát
ne£ekejte od nikoho
co vám za to nabídne

Zasmál jsem se velice
te¤ vím ºe si slepice
✷✍
✍

No tak dob°e ??
i bez tebe se dob°e mám
Budu se mi je²t¥ líp
s tebou by mi ºivot chcíp
Povídám to je ??
já mám hlavu dohola la la ...
Chce² mít bílý ponoºky
tak si naser do drºky

✦
✷

??
nebo budu zabíjet
po°ád je tu ²ance
d¥lat n¥co lidskýho
Konikt...

✦

Love song

Akce Z / Akce Z
Národ sob¥ (1990, 7.)

??
ekla si mi uº mám t¥ dost
nem·ºe² bejt ani host

Live K°iºovatky (1992, 4.)
Live Plze¬ (1992, 6.)

Poj¤ projdi se se mnou
své t¥lo tu nech a následuj mne
uvidí² nakonec ?? jednosti
svoji nádherou p°ekonává
v²e co jsi dosud vid¥l
roh hojnosti bude jen a jen tv·j
a o co si jen °ekne²
co?
Promi¬ ale ta slova neznám 2x
Poj¤ projdi se se mnou 2x
své t¥lo tu nech a následuj mne

✦

P°esta¬te uº rad²i
jenom n¥co brát
poj¤te te¤ka za£ít
nejd°ív kaºdej u sebe
Tak to poj¤te zkusit
kaºdej nejd°ív u sebe
musíme si uv¥domit
pro koho tu ºijeme

Na²eptáva£

Akce Z / Akce Z

O zemi, kde zítra nemusí zname-

nat nic

Akce Z / Akce Z
✷

Národ sob¥ (1990, 2.)
Aby jsme se m¥li lépe (1991, 6.)

: To co jsem vid¥l je skli£ující, nepoznáte, co
❬✷②❪
tam rostlo.
eneme se dop°edu
rejpáme si do zem¥
vlastn¥ aby bylo kde spát
aº tu slunce nebude
Vyrábíme jenom sny co
nikomu to nevadí
pro lidi uº není místo
zkaºený je ovzdu²í
Bu¤ tu jednou zimou zmrzem
anebo se spálíme
zatím ale je dost £asu
nahrabat si peníze
To se tady hezky máme
sereme si na hlavy
n¥kdo z toho bohatne
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zbytek a´ se otráví
2x
: Kaºdej máme plno °e£í

✷ : Kaºdej mele plno °e£í
ºe nemáme peníze
to se není £emu divit
kdyº je cpete armáde
: Tankama se ale lesy
t¥ºko dají zachránit
tak je ra£i vykázíme
m·ºeme si zatopit

V ºelezárnách ocelárnách
zapotíme vesele
a´ máme na nový tanky
z dost kvalitní ocele
Po°ád hory a lesy ni£it
uº by to snad mohlo sta£it
4x

✷ : Tankama se ale lesy
dají t¥ºko zachránit ...

✦

Podzim

Znouzectnost / Znouzectnost
Live K°iºovatky (1992, 12.)

Je zima a padá sníh
pojedeme na saních
pojedeme z vr²ku
nabijem si drºku
Já £ekám dál 4x
Je jaro a pupeny
krásn¥ se nalívají
vytáhnu svou hodnou Boºku
do p°írody p·jdem tro²ku
Já £ekám dál 4x
Je léto a slunce pálí
vyrazíme k rybníku
budem krásn¥ opálení
léto léto je tu
Já £ekám dál 7x
podzim je fajn 4x

✦

P°íb¥h opravdového £lov¥ka

Akce Z / Akce Z
Národ sob¥ (1990, 1.)
Zakop a upad do bahna
necht¥lo se mu vstávat
p¥kn¥ se tam vyválel

a za£al sprost¥ nadávat

✷✍
✍

❬✷✎❪

❬✷✎❪

??
Nadávky za chvíli p°estaly
a po£al slastn¥ chrochtat
obli£ej se zm¥nil v rypák
a z rukou má prase£í hnáty
??
Uº nemá komu závid¥t
jenom to ticho co tu schází
prachy uº mu nechybí
vºdy´ má co ºrát a kde se válet
??

❬✷✎❪

A co my?

✦

❬ ✎❪

Sebezni£ení (Lidi proti lidem)

Akce Z / Akce Z
Aby jsme se m¥li lépe (1991, 1.)

✷ Live K°iºovatky (1992, 7.)
Po°ád jsme stav¥li
a po°ád jsme bo°ili
a co jsme si mysleli
ºe jsme tady na Zemi
Ale to uº dávno skon£ilo
uº to dávno skon£ilo 2x
Abyste nám v¥°ili
ºe jste na vás mysleli
abyste nám v¥°ili
ºe jsme tady na Zemi

Ale my nemyslili ani na sebe
: nemyslili na sebe

✷ : nemyslili na sebe 2x

Vidím vám to na o£ích
jak sr²íte radostí
vidím vám to na o£ích
a jste si jisti vít¥zstvím
Ale to jste se zmýlili
vodsereme to v²ichni 2x
Cht¥li jste s náma bojovat
lidi proti lidem
a my pochcípáme
chemie tu zbyde
Ale takhle jste to p°ece cht¥li
takhle jste to cht¥li 4x
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✷✍
✍

✦ Smrt na prodej

✦ Správné rozhodnutí

Akce Z / Akce Z

Akce Z / Akce Z

Live Plze¬ (1992, 8.)
Tak poj¤ dál jen dál
dve°e jsou otev°ené
jsem tv·j p°ítel a ty
nemusí² mít ºádný strach
Mé city jsou opravdové
tak poj¤ vidí²
mé ruce jsou pevné
tak poj¤
Ale ale na£ ten sp¥ch
co? co?
Smy£ka se utahuje
ne tan£it nem·ºe²
2x
smy£ka se utahuje
po£kej
Holá zem
proudy teplé vody
ten £lov¥k ó je hodný
ten £lov¥k je opravdu p°ítelem
chce² je²t¥ náu²nici
ale promi¬ tvé ucho
né nos nos je lep²í
asi má pravdu
je tak milý
Vidí² tv·j mozek není
a te¤ tvé krásné tepny
krev je²t¥ teplá
je to jako sen ºivot uniká
Musíme t¥ rozd¥lit promi¬
tv·j objem ?? dal²í
jen dál jen dál
U²i játra ?? b·£ek
vzpamatuj se
domácí jitrnice
vzpamatuj se
hov¥zí °ízek
vzpamatuj se
hov¥zí telecí
vzpamatuj se
domácí °ízek
vzpamatuj se
hamburger McDonald
vzpamatuj se
McDonald...

✷
✸
✹
✺

Plze¬ ºije - Live in Dý²ina (1988, 26.)
Národ sob¥ (1990, 12.)
Nevydané v¥ci (1990, 5.)
Nevydané v¥ci (1990, 7.)
Aby jsme se m¥li lépe (1991, 4.)

Chlapec byl naivní
a trochu hloupý
ve ²kole poslouchal
a doma taky
Pak p°i²la na °adu
první velká zkou²ka
kam p·jde na ²kolu
tak zní otázka
Rodi£e jsou rozumní
ví co jsou peníze
chlapec se nebrání
tak p·jde k armád¥

❀✸ ❀✹ ❀✺ : Tak poj¤te v²ichni do armády
poj¤te s námi do armády
tak poj¤te taky do armády
❀✸ ❀✹ : 2x
✷ : Máme ?? helmy pu²ky

❬✷✎❪
✺②
❬ ✁✸✁✹✁✺✎❪

p°ihlásit se m·ºe² taky
2x
Zkou²ky jsou rychlý
vºdy´ je o bezpe£nost
te¤ se jen za°adit
a´ máme po°ádek
Doma si mnou ruce
chlapec je nezlobí
a na²i vojáci
maj zas o blbce víc

❀✸ ❀✹ ❀✺ : Tak poj¤te v²ichni do armády
poj¤te s námi do armády
tak poj¤te taky do armády
2x
✷ : Máme ?? helmy pu²ky
p°ihlásit se m·ºe² taky
vºdy´ je to £est slouºit vlasti
asi ze zájmu o bezpe£nosti

✦ Strach

Tvá volba je smrt

Akce Z / Akce Z
Národ sob¥ (1990, 8.)

Kolik je dom·
kde ºije strach
?? ²pinavá

1149

❬✷✎❪

❬ ✁✸✁✹✁✺✎❪

✦ V hospod¥

pospává ve a²kách

Akce Z / Akce Z

V kolika domech
rodí se vzpoura
v my²lenkách rodí se
strach ti v²ak nedá

Národ sob¥ (1990, 4.)
Kdo to tam utíká
Kdo to tam pádí
utíkám k hospod¥
chci si zpest°it mládí

Uº je zas ve£er
strach se te¤ vzbouzí
dostane p°es £umák
kdo se mu vzpouzí
2x

Utíká utíká
zapomn¥l uº co bylo
uº se t¥²í aº si dá
svoje orosený pivo

Za n¥jakou mod°inu
nikdo se neptá
ale tak uvnit°
soucit pak leptá

??

Ho¤te je dom·
kde ºije strach
p°i no£ních bitkách
m¥ní se zdechlinách

Dal si jedno dal si druhý
chu´ se stále zvy²uje
po dvacátým uº svý
sv¥domí zpytuje

Uº je zas ve£er
strach se t¥¤ vzbouzí
dostane p°es £umák
kdo se mu vzpouzí
2x

??

✦ Ve vín¥ je pravda
Akce Z / Akce Z

✦ Sylis

✷

Akce Z / Akce Z

✷

Ve vín¥ je pravda
a v pivu je leº
tak jdi si ºalovat
jen si klidn¥ b¥º

Nevydané v¥ci (1990, 3.)
Nevydané v¥ci (1990, 4.)

Sedí tady proti m¥
stále mrká nevinn¥
te¤ ode²la na záchod
tak jdu d¥lat doprovod
Na záchod¥ jde to rychle
jednou sem a jednou tam
je to sice ve stoje
: ale uº je zase má
✷ : ale uº ji zase mám
V£era jsem byl u doktora
°ek mi ºe mám sylis
: to je teda p¥kná pr£a
✷ : to je teda p¥kná kurva
a víc uº snad nic
Z toho plyne pou£ení
: na hajzlu se nehejbá
✷ : na hajzlu se ne²uká
mohla by to tak nebýti
zdraví ?? veliká

Národ sob¥ (1990, 13.)
Nevydané v¥ci (1990, 2.)

Odmala nás u£i
jenom ve lºi ºít
tak pro£ bychom
nem¥li pivo pít
✷✍
✍

✷✍
✍

: Ve vín¥ se taky
pravda ²patn¥ hledá
?? a²ky jsou
²pinavý ??

❬✷✎❪

??

❬✷✎❪

✷:

5x

✦ Vojáci

✷✍
✍

Akce Z / Akce Z
Národ sob¥ (1990, 10.)

Adin dva tri £etyre
Na²e vojsko na²e zbran¥
to jsou v míru pevné dlan¥
zaspívejte vojáci
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❬ ✎❪

o boji a o práci
A vojáci jako ptáci
zpívají nám o své práci
nejrad¥ji notují
ºe jen za mír bojují
??

✦ Volba

Akce Z / Akce Z
Aby jsme se m¥li lépe (1991, 3.)

✷ Live K°iºovatky (1992, 9.)
Dneska si zas podved
svoje sv¥domí
nikdo o tom neví ale
V²ichni b¥ºí k urnám
ty jsi skoro první
za v²echno si m·ºe²
zase jenom sám
Moºná ºe sis myslel
ºe bude² u t¥ch lep²ích
jak si na to p°i²el
kdo je víc a kdo je mí¬?

p°ed t¥ma co na n¥ st°ílej
tyhle lidský prasata
Tak nechte toho ni£ení
nechte uº toho zabíjení
nechte uº toho ²pin¥ní
prasata 2x
2x
Byly tady taky kdysi
indianský kultury
ty uº se nám poda°ilo
dokonale vyhladit
Pasti si zas stavíme
ale sami na sebe
²pi£ky raket v²ude tr£í
jako k·ly do nebe
Nejlep²í by asi bylo
vylést zase na stromy
nau£it se z vej²ky chápat
jak to v p°írod¥ chodí
Tak nechte toho ni£ení
nechte uº toho zabíjení
nechte uº toho ²pin¥ní
prasata 2x
2x

✦ Zít°ek

Druhej den uº zase
d¥lá² pro ty v²echny
co ti mají vládnout
jak sis sám p°ál
No tak se pak nediv
aº najde² za rok doma
krásnej dopis s v¥tou
bu¤to s náma nebo nic
Cht¥l jsi zm¥nit sv·j ºivot
n¥co proºít a n¥co mít
te¤ uº m·ºe² jenom slouºit
nebo jak sám chce²

✦ Za p¥t minut dvanáct
Akce Z / Akce Z

Akce Z / Akce Z
Národ sob¥ (1990, 6.)

✷ Nevydané v¥ci (1990, 6.)
: ??
jadernej odpad
zalitej v krabicích
??
Rychle se zbavit svinstva
rychle pod zem
dneska se zdá být
dobrým nápadem

✷ Aby jsme se m¥li lépe (1991, 2.)

Ale co za sto let
aº n¥co unikne
poví si lidi
kdo tu byl p°ed náma

Na hodinkách za p¥t dvanáct
a vy po°ád nevíte
ºe to takhle dál uº nejde
chovat se jak opice

Pak uº bude pozd¥
d¥lat n¥co pro lidi
ty co sedí tam naho°e
do ?? nevidí

Zví°ata se lidí bojí
tomu já se nedivím
n¥který uº ani neví
co je za drátem ²edivím

Tak pro£ tu mam s váma bejt
kdyº se mi chce z toho blejt
2x

Národ sob¥ (1990, 3.)

Jejich zbytky pochytáme
do rezervací schováme

Jen klidn¥ stavte dál
elektrárny jaderný
a kdyº to bouchne
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❬✷②❪

❬✷②❪

❬✷②❪

❬✷②❪

❬✷②❪

dejchejte ovzdu²í
On to n¥kdo uhasí
a pak je hrdina
ºe je ale mrtvej
to uº vás nezajímá
Tak uº nechte hloupejch kec·
mn¥ se zvedá ºaludek
a z va²ich krásnejch plán·
b¥há mi mráz po zádech
Kdyº si chcete s tímhle hrát
tak já na vás budu ka²lat
kdyº si chcete s tímhle hrát
tak já na vás budu srát

✦ Zoo

Akce Z / Akce Z
Live Plze¬ (1992, 9.)

Zav°en v pevné kleci
??
stovky pohled· denn¥
p°i²ly se sem smát
?? a co dál
vzpomínky a beznad¥j
touha uprchnout
m°íº je pevn¥j²í
Jsem sám mezi vámi
sám uprost°ed pou²t¥
chcípám nudou
jsem otrokem £ty° st¥n
Já jím stárnu umírám
kaºdým dnem blíº k svobod¥
spím vstávám uléhám
nikdo jsem to nebyl já
Jím stárnu umírám
kaºdým dnem blíº k svobod¥
jím stárnu umírám umírám
Dostáváme vztek

Alexej

Havrani
(Alexej / Alexej)
Já jsem chlapec vesnickej
(Alexej / Alexej)
Jen si ºij spokojen¥
(Alexej / Alexej)
Levá pravá
(Alexej / Alexej)
Má co cht¥l
(Alexej / Alexej)
Na zábav¥
(Alexej / Alexej)
Násilnosti nepokoje
(Alexej / Alexej)
Nem·ºu uº na to koukat
(Alexej / Alexej)
Nepojedu do sv¥ta
(Alexej / Alexej)
Ost°íhej ho
(Alexej / Alexej)

♠

P°es spáleni²t¥
(Alexej / Alexej)

♠

Punk je v¥c
(Alexej / Alexej)

2 ❧

Ratatata
(Alexej / Alexej)
Skinheads
(Alexej / Alexej)

Utíkej
(Alexej / Alexej)

Havana
(Alexej / Alexej)

♠

Uº t¥ nechci vid¥t
(Alexej / Alexej)
V£elka Mája
(Alexej / Alexej)
Záchytka
(Alexej / Alexej)
Zelenej svetr
(Alexej / Alexej)
Zlatý slavík
(Alexej / Alexej)

✦ Na zábav¥

Alexej
(Alexej / Alexej)

Franta
(Alexej / Alexej)

2 ❧

Soudruh
(Alexej / Alexej)

25 písní

D¥vky
(Alexej / Alexej)

3 ❧

Alexej / Alexej
Live (?, 15.)

✷ Live Viký°ovice (?, 9.)
✸ Live (1989, 8.)
Na zábav¥ tan£ili jsme pogo
str£ili jsme do n¥koho
chyt m¥ pod krkem a °val
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♠

✦ P°es spáleni²t¥

tak jsem mu jednu dal
Tak tady má² oi oi oi oi
❀✷ : tak tady má²

✸ : tak tady má²...
❀✷ : 2x

S tebou je mi holka líp
s tebou nejsou problémy
tebe holka aspo¬ svlíknu
pak to do t¥ s chutí st°íknu
Ráda to má² oi oi oi oi
ráda to má²
2x

❬✸②❪

❬✸②❪

: Ráda to má² oi oi oi oi

tak tady má²
: ráda to má²
2x
Na zábav¥ tam to bolí
kdyº se musí² s n¥kým rvát
❀✷ : v posteli to taky bolí

✸ : ... taky bolí

jenºe takhle to mám rád
Ráda to má² oi oi oi oi
ráda to má²...

✦ Ost°íhej ho
Alexej / Alexej
Live (1989, 4.)

Live (1989, 5.)
P°es spáleni²t¥
p°es krvavé °eky
pluk za plukem jde
neochv¥jn¥ dál
Na na²í stran¥
srdce právo v¥ky
my jdeme vp°ed
jak pomsty hrozný val
Vojáci to tady nezachrán¥j...
ne ne...

Hupky hupky do postele
a´ je trochu veselo
uº je nám rozhodn¥ líp
ani to nebolelo

✷ ❀✸ : Tak tady má² oi oi oi oi

Alexej / Alexej

✸✍
✁✷✍
✸②

✷✁✸✍
✍
✎
✷✁✸✎

✸✎
✁✷✎

✦ Punk je v¥c
Alexej / Alexej
Live (?, 4.)

✷ Live (1989, 3.)
: Kluci punkový
smysl· zbavený
v k·ºi od¥ní
válej se po zemi
v ²íleným tanci
Punk je v¥c 2x
ºe je mrtvej
to je kec
: 6x
✷ : 3x
: Hlasatel 2x
o punká£ích vypráv¥l
hlasatel 2x
celou dobu p°i tom p¥l

❬✷②❪

✷✎
✎
❬✷✎❪

❬✷✎❪

Ost°íhej ho
vem mu míru
2x

Hlasatel 2x
málem z toho zcepen¥l
2x

Oi oi oi...

Tak za co? 2x

❬✷✎❪

Ost°íhej ho
vem mu míru
2x

✷ : Punk není ²vindl 3x

❬ ✎❪

Dohola 4x
ost°íhej mu hlavu
3x
??

Punk je v¥c 2x
ºe je mrtvej
to je kec
2x

✷ : Punk není ²vindl 3x
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❬ ②❪

✦ Skinheads

Bu°inky II

Alexej / Alexej

35 písní

Live (?, 9.)

✷ Live (1989, 10.)

?

Holohlavý k°iklouni
na m¥ taky vokouní
skinheads
2x

?

: Holý hlavy £epice
rozmlácený sklenice
skinheds

❬✷②❪

Disko fotbal k²andy
v²ude plno srandy
skinheads
Holý hlavy £epice
rozmlácený sklenice
skinheds
✷ : 2x
Oi oi

②

(Bu°inky II / -)
(Bu°inky II, Sex Pistols / Bu°inky II)

♠
2 ♠

Ahoj
(Bu°inky II / Bu°inky II)

3 ❧

Báse¬ (5x)
(Bu°inky II / Bu°inky II)

♠

Báse¬ (3x)
(Bu°inky II / Bu°inky II)

2 ♠

D¥da
(Bu°inky II / Bu°inky II)

6 ❧

Dudu
(Bu°inky II / Bu°inky II)

2 ❧

Hasi£
(Bu°inky II / Bu°inky II)

6 ❧

Je to dobrý, není to moc horký
(Bu°inky II / Bu°inky II)

♠

Kohout
(Bu°inky II / Bu°inky II)

2 ❧

Alexej / Alexej

Kolobka
(Bu°inky II / Bu°inky II)

3 ❧

Live (1989, 1.)

Komá°i se ºenili
(Bu°inky II / Bu°inky II)

♠

Komtesa
(Bu°inky II / Bu°inky II)

5 ❧

Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
(Bu°inky II / Bu°inky II)

3 ❧

✦ Utíkej
Utíkej £ernou²ku utíkej
honí t¥ skinhead velikej
3x
Honí t¥ skinhead velikej
ple²atej oi oi oi

Manual
(Bu°inky II / Bu°inky II)

♠

Má² máslo na hlav¥
(Bu°inky II / Bu°inky II)

5 ❧

Alexej / Alexej

Mrtvý lidi
(Bu°inky II / Bu°inky II)

5 ❧

Live (1989, 6.)

Pec
(Bu°inky II / Bu°inky II)

5 ❧

Prasátko
(Bu°inky II / Bu°inky II)

2 ❧

Rasistický waltz
(Bu°inky II / Bu°inky II)

3 ❧

Slávny
(Bu°inky II / Bu°inky II)

2 ❧

✦ Záchytka
Je tu tma
a je mi zima
2x
Samotka
Je tu tma
a je mi zima
2x
Záchytka
Záchytka samotka 2x

Sólo Nikos Engonidis
(Bu°inky II / -)

♠

Sprinkstin
(Bu°inky II / Bu°inky II)

♠

Sta°enka
(Bu°inky II / Bu°inky II)

4 ♠
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✦ Báse¬

Úvod
(Bu°inky II / Bu°inky II)

2 ❧

Vltava
(Bed°ich Smetana / -)

5 ♠

Vyb¥hl jsem z vody
(Bu°inky II / Bu°inky II)

6 ❧

✷ Live Ostrava (?, 5.)

Vymakaný bi£ík
(Bu°inky II / Bu°inky II)

5 ❧

Zuba°
(Bu°inky II / Bu°inky II)

6 ❧

Ach jak krásný klid
rozhostil se ²kolkou
ticho nebourá
ºádný ru²ivý zvuk
nikdo nic ne£iní
nepere se kluk
s holkou
: a v²ichni ml£í
✷ : a nikdo ani nedutá
jsou ani muk

✦?

Bu°inky II, Sex Pistols / Bu°inky II
Live Vy²ní Lhoty (1991, 28.)

✷ Live Ostrava (?, 16.)

Bu°inky II / Bu°inky II
Live Vy²ní Lhoty (1991, 26.)

: V kulturní místnosti
s hlavama na stole
spokojen¥ usm¥vavý
v²ichni spí
kulturní pracovnice
malé d¥ti batole
a ve vzduchu nad nima
ho°ká v·n¥ £pí

Honza smaºí smaºák 2x
Honza smaºí smaºí smaºí
smaºí smaºí smaºák
2x
T°ebovice z °epky 2x
T°ebovice T°ebovice
T°ebovice z °epky
2x

✷ : V kuchyni nad sporákem

✦?

Bu°inky II / Live Vy²ní Lhoty (1991, 20.)

: Jen v kuchyni nad sporákem

✷ : A v kuchyni nad sporákem

... (ru²tina)

s romantickým klidem
si sourozenci Novákovi
hrají s kyanidem

✦ Ahoj

✦ Báse¬

Bu°inky II / Bu°inky II
Live Ostrava (1988, 1.)
✷ Mrtvot (1990, 2.)
✸ Live Ostrava (?, 2.)

Bu°inky II / Bu°inky II

se¬ bysme cht¥li v¥novat v²em lidem, kte°í na

Ratatatata ahoj...

Live Vy²ní Lhoty (1991, 19.)

❬✷②❪ ❬✸✎❪

✸ : M·j kamarád by cht¥l nazna£it, ºe tuhle pína²em koncertu se dob°e baví.
Raz dva osm deset

❬✷✎❪

❬ ✎❪

svojí místnosti
romanticky usm¥vavý
spokojen¥ spí
sociální pracovnice
kucha°ky i batole
jen ve vzduchu nad nima
ho°ká v·n¥ £pí

??

: Raz dva raz dva t°i £ty°i
one two one two three for

✷✎
✎

❬ ✎❪ ❬✷②❪

Aº skon£í tenhle hnus
to je taky vojenská
já budu jako Hus
kázat v kostelech
o zelených bordelech
Jen místo upálení
mi asi zlámou vaz
a co bude místo Kostnice
to ukáºe £as
Doufám ºe vám to rychle b¥ºí kluci
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✷✍
✍

✦ Báse¬

✦ Báse¬

Bu°inky II / Bu°inky II
Live Vy²ní Lhoty (1991, 13.)

Kdo to na m¥ v£era vlez
byl to Ruda nebo pes
zezadu to nepoznám
jsem ráda kdyº ho tam mám
Nejsem si tím v·bec jista
v²ak odhaduji podle místa
ºe ten kdo na m¥ v£era vlez
byl bu¤ Ruda nebo pes

✦ Báse¬
✷

Bu°inky II / Bu°inky II

✷

Live Vy²ní Lhoty (1991, 6.)
Live Ostrava (?, 17.)

Trel jsem kamenem
malou ko£ku
ostrou hranou
po zeleném o£ku
Te¤ nem·ºe z rendlíku
mlíko slastn¥ srkat
trem ji je²t¥ jednou
ta bude mrkat

Bu°inky II / Bu°inky II

✦ Báse¬

Live Vy²ní Lhoty (1991, 23.)
Live Ostrava (?, 9.)

Live Vy²ní Lhoty (1991, 16.)

Bu°inky II / Bu°inky II

Po rekordu v hloubení
o lopatu op°ení
sedí si dva hrobníci
a oba uº maj v palici

V lét¥ £i v zim¥
ve válce £i v klidu
stojí hrdinn¥
na stráºi lidu

A s úsm¥vem na líci
a taky s trochou vzdoru
vzpomínají zasn¥ni
na období moru

V o£ích má pohled
jiskrný a tvrdý
vojín SLA
na tradice hrdý

✦ Báse¬

Jak hodinu od hodiny
vymírali rodiny
a hrobníci nad²ení
byli od kusu placeni

✦ Báse¬

Bu°inky II / Bu°inky II
Live Vy²ní Lhoty (1991, 9.)

Rád trápívám malá zví°átka
p°itlu£u opi£ku na vrátka
papou²k·m odst°ihnu k°ídla
a hroch·m omezím p°íd¥l jídla

Bu°inky II / Bu°inky II
Live Vy²ní Lhoty (1991, 7.)

Vojtík dostal k svátku
hezkou novou kudli£ku
zapíchl s ní matku
otce ba i babi£ku
A co £tvrtý hrobe£ek
kdo to schází
no p°ece d¥d¥£ek
le£ Vojtík dob°e hází

✦ D¥da

V²echny ºelvi£ky utopim
a ledním medvídk·m zatopím
klokánk·m kapsi£ky za²iju
a v²echny ²elmi£ky zabiju
Na pastviska ostnaté drátíky
do jídélka malé h°ebíky
a trochu radioaktivní zá°e
na ty usm¥vavé n¥mé tvá°e

Bu°inky II / Bu°inky II

✷
✸
✹
✺
✻

Rockfest (1990, 3.)
Mrtvot (1990, 3.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 4.)
Live Ostrava (?, 3.)
Live Ostrava (?, 19.)
Live Vilímkovice (1995, 5.)

❀✸ ❀✺ ❀✻ : D¥da
✷ ❀✹ : D¥da 4x

1156

3x

✷✁✹✍
✁✸✁✺✁✻✍

✹ ❀✻ : Na dn¥ °eky ukrytá

❬ ✁✷✁✸✁✺②❪ ❬ ✁✷✁✸✁✺✘❪

leºí ºena zabitá
2x
Leºí dole v °ece
nevlezla se do pece
2x
To má² z toho
ºe jsi cht¥la
sly²et slovo láska
4x
D¥da 3x

❬ ✁✷✁✸✁✺②❪ ❬ ✁✷✁✸✁✺✘❪

❬ ✁✷✁✸✁✺②❪ ❬ ✁✷✁✸✁✺✘❪

vypadám jak veliký Dudu
oºralý jako brok
Sex Pistols 4x
: Nevim kolik sem vypil piva
hlava se mi to£í
vypadám jak veliký k°e£ek
hodn¥ vypitého vína

✷ : 2x
❬ ✁✷✁✸✁✺②❪ ❬ ✁✷✁✸✁✺✘❪

✹ : Na zahrad¥ ukrytý

❬ ✁✷✁✸✁✺✁✻②❪

Uº nemám £ím platit
a nemám co ztratit
vyhodí m¥ z hospody
jak pistoli borový

leºí d¥da zabitý
2x

Sex Pistols 4x

Na zahrad¥ u d¥dy
leºí mrtvý Kennedy
2x

: Uº nemám £ím platit
a nemám co ztratit
vyhodí m¥ z hospody
jak pistoli borový

❀✷ ❀✸ ❀✺ : U d¥dy na poli
❀✷ ❀✸ : hraje tam Sex Pistolí
✺ : leºí tam Sex Pistolí
❀✷ ❀✸ ❀✺ : 2x
To má² z toho
ºe jsi cht¥la
sly²et slovo láska
4x
D¥da 3x
Na dn¥ °eky ukrytá
leºí ºena zabitá
2x
Leºí dole v °ece
nevlezla se do pece
❀✷ ❀✸ : 2x

✻ : U d¥dy na poli

❬✹②❪ ❬✻✎❪
✺✍
✁✷✁✸✍

Sex Pistols 4x

❬✹✘❪ ❬✻✎❪

❬✹✘❪ ❬✻✎❪
✺②
❬ ✁✷✁✸✁✺✎❪ ❬✹②❪

Hele hasi£i jsou u poºáru
o kyslík se rvou a bez mundúru
je tu ale on známý li²á£ek
: k smrti on má sklon jde o kyslí£ek

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : k smrti on má vzdor jde o kyslí£ek
✍

To má² z toho
ºe jsi cht¥la
sly²et slovo láska
4x

kyslík ho dostal marná je snaha
je tu ale on známý li²á£ek
k smrti on má vzdor jde o kyslí£ek

✷ ❀✸ ❀✹ : Um¥lé dýchání to nepomáhá

✺ ❀✻ : Je tu ale on známý li²á£ek

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Podají CO

Mrtvot (1990, 14.)

✷ ❀✸ ❀✹ : Hasi£

Sedím v nevim kolikátým sudu
oºralý jako brok

❬ ②❪ ❬✺✁✻✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

k smrti on má vzdor jde o kyslí£ek
uº ho tady má² ty jeden hajzle
uº ho tady má² je to tady on

Bu°inky II / Bu°inky II

✷ Live Vy²ní Lhoty (1991, 18.)

❬✷②❪

Live Ostrava (1988, 6.)
Rockfest (1990, 2.)
Mrtvot (1990, 9.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 3.)
Live Ostrava (?, 8.)
Live Vilímkovice (1995, 2.)

✷
✸
✹
✺
✻

Podají CO

✦ Dudu

❬ ②❪

Bu°inky II / Bu°inky II

hraje tam Sex Pistolí
2x

D¥da 3x

❬ ✎❪

✦ Hasi£

❬✹✘❪ ❬✻✎❪

❬✹✘❪ ❬✻✎❪

❬✷✎❪

❬ ②❪ ❬ ✎❪

❬✺✁✻✎❪ ②
✷✁✸✁✹✍
✷ ❀✸ ❀✹ : Hasi£ je mrtvý jó mrtvý hasi£ 2x
✍
: 2x
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❬✷✁✸✁✹②❪ ❬✷✁✸✁✹✎❪
❀✺ ❀✻ : Hasi£
✺✁✻✍
: Hasi£ je mrtvý jó mrtvý hasi£...

✺ ❀✻ : Hasi£ je mrtvý jó mrtvý hasi£ 4x

✦

✍

Hlavn¥ °ekni doma fotr·m
a´ ti seºenou
starou bundu koºenou
: A´ te¤ chcípá kaºdý
kdo te¤ doma hnije
my si m·ºem za°vat
ºe punk je²t¥ ºije

Je to dobrý, není to moc horký

Bu°inky II / Bu°inky II

Hele vole mladej
vylez z toho kouta
na svou hlavu prapodivnou
vyºe¬ si kohouta

Live Ostrava (1988, 4.)
Je to dobrý
není to moc horký
není to dobrý
je to moc horký
4x

Hlavn¥ °ekni doma fotr·m
a´ ti seºenou
starou bundu koºenou

✷ : 2x

Refrény jsou v²echny stejný 4x
Je to dobrý
není to moc horký
není to dobrý
je to moc horký
4x

✦

✦

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

Kolobka

Bu°inky II / Bu°inky II
Mrtvot (1990, 7.)

✷ Live Vy²ní Lhoty (1991, 5.)
✸ Live Vilímkovice (1995, 4.)

Kohout

Bu°inky II / Bu°inky II

Jedu kolem kostela
hledám Romana a Lumíra
oni budou u Opky
maj tam svoje kolobky
2x

Mrtvot (1990, 6.)
✷ Live Vy²ní Lhoty (1991, 17.)
Hele vole mladej
vylez z toho kouta
na svou hlavu prapodivnou
vyºe¬ si kohouta

Kolo kolo kolo kolobka 2x

❀✷ : 2x
✷ ❀✸ : Jedu kolem kostela
hledám Romana a Lumíra
✷ : oni budou u Opky

Hlavn¥ °ekni doma fotr·m
a´ ti seºenou
starou bundu koºenou

✸ : oni budou u Opavice
✷ : maj tam svoje kolobky

Hele vole mladej
zicherky si vypu£
v²echny gumy co t¥ serou
na svý vrata p°itlu£

✸ : maj tam svoje kolob¥ºky

Opavice, mají tam svoje kolob¥ºky.

✷ : kdo te¤ doma hnije

✷✍
✍
✷✍
✍

✷ : ºe punk je²t¥ ºije

✷✍
✍

✷ : A´ te¤ chcípá kaºdý
: kdo te¤ doma chcípá

my si m·ºem za°vat
: ºe punk je²t¥ dýchá

Hele vole mladej
vylez z toho kouta
na svou hlavu prapodivnou
vyºe¬ si kohouta

❬ ✎❪
✸✍
✷✍
✸✍
✷✍

✷ : Kamarád zpívá o tom, ºe jedou kolem kostela, hledaj Romana a Lumíra, oni budou u °eky

Hlavn¥ °ekni doma fotr·m
a´ ti seºenou
starou bundu koºenou
: A´ te¤ hnije kaºdý

❬✸②❪ ❬✸✎❪

✸✎

✸ : Jedu kolem kostela

✷✎

maj tam svoje kolobky

✷②

hledám Romana a Lumíra
oni budou u Opky

✷ : Jedu kolem kostela
hledám Romana a Lumíra kamarádi
oni budou u Opky °eka Opavice
maj tam svoje kolobky

❬✸②❪

✷ ❀✸ : Kolo kolo kolo kolobka 2x

❬ ②❪
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✦

✷ : to je vono

Komá°i se ºenili

: 4x
✷ : mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
to je vono 4x

Bu°inky II / Bu°inky II
Live Vilímkovice (1995, 11.)

2x

❀✷ : Kdyº jsme tam p°ijeli
je²t¥ tam sed¥la
m¥la kozy veliký
a p°itom smutn¥ hled¥la

Komá°i se ºenili 4x

✦

Komtesa

Bu°inky II / Bu°inky II

✷
✸
✹
✺

A kdyº jsme na ni ²ahali
ºe prý ji to nebaví
abychom ji nechali
má ráda stejný pohlaví

Live Ostrava (1988, 3.)
Mrtvot (1990, 4.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 8.)
Live Ostrava (?, 4.)
Live Vilímkovice (1995, 1.)

Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
: to je vono 4x

✷ : to je vono

N¥kdo vy²el z lesa
byla to Komtesa
já ji chytil za ruku
sundala si paruku

: 4x

✷ : mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
to je vono 4x
2x

ílená ²ílená ²ílená Komtesa
my²ka v dom¥ za Sýkorákem

✷ : 2x

ílená komtesa...

✦

Live Vilímkovice (1995, 14.)

✷✎✹✁✺②
✁✸✎✹✁✺②
❬ ✁✸✁✹✁✺②❪

Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama

V elektrickém sloupu
manuál je nedbalý
krev mu v hlav¥ klokotá
Od desíti rok·
v baru kde jsme s ním chlastali
má p°ed sebou deset
deset minut ºivota
e rozum nepobral
má zapsáno v listech
srdce ov²em ²iroké

Bu°inky II / Bu°inky II
Mrtvot (1990, 16.)

✷ Live Vy²ní Lhoty (1991, 12.)
✸ Live Vilímkovice (1995, 13.)

Ale velkou sm·lu
ºe práv¥ v t¥ch místech
nap¥tí je zna£n¥
zna£n¥ vysoké

Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama
to je vono 4x
2x

Elekt°ina elekt°ina to je svin¥
dostane t¥ dostane t¥ ve vte°in¥
za sekundu za sekundu z tebe ud¥lá
deset deka deset deka popela

Pojedem se podívat
n¥kam do hospody
snad tam mají fernet
a taky trochu sody

V elektrickém sloupu
manuál je nedbalý
krev mu v hlav¥ klokotá

Jestli tam nesedí
n¥jaká holka
co má kozy veliký
a p°itom smutn¥ kouká

: to je vono 4x

Manual

Bu°inky II / Bu°inky II

✦

❀✷ : Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama

②
❬✸✎❪

❬✸✎❪

❬✸✎❪
✷✍
✍
✷✎
✎
②

✸ : Mali£ká hol£i£ka s velkýma kozama 8x ❬ ✁✷✎❪

Te¤ uº je to v pohod¥
ºiju sice o vod¥
ale chleba doma mám
n¥kdy vyjde na salám
ílená ²ílená ²ílená Komtesa
my²ka v dom¥ za Sýkorákem
❀✸ : 4x

✍
✷✎
✎

❬✸✎❪
✷✍

Od desíti rok·
v baru kde jsme s ním chlastali
má p°ed sebou deset
deset minut ºivota
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Elekt°ina elekt°ina to je svin¥
dostane t¥ dostane t¥ ve vte°in¥
za sekundu za sekundu z tebe ud¥lá
deset deka deset deka popela
2x

: a v ºivot¥ zasraném

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : v tom ºivot¥ zkurveném
❀✸ ❀✹ : punk nám trochu schází
✷ : punk nám £asto schází
✺ : a punk nám £asto schází

✦ Má² máslo na hlav¥

✦ Pec

Rockfest (1990, 1.)
Mrtvot (1990, 10.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 1.)
Live Ostrava (?, 6.)
Live Vilímkovice (1995, 6.)

Bu°inky II / Bu°inky II

✷
✸
✹
✺

Toulavých ps· se zeptej
jestli kulomety metou kulomety
2x
Má² máslo na hlav¥ 3x
nech toho 2x
nebo se zblázním

To je nuda málo lidí umírá
❀✷ ❀✸ : v£era Ruda dneska je²t¥ Lumíra

Výstavním pták·m ...

✷ : a nech toho 2x

nebo se zblázním
2x

✦ Mrtvý lidi
Bu°inky II / Bu°inky II

✷
✸
✹
✺

Rockfest (1990, 6.)
Mrtvot (1990, 18.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 24.)
Live Ostrava (?, 13.)
Live Vilímkovice (1995, 17.)

Uº se nikdy nevzchopí
chlapec co visí na plot¥
rodina nepochopí
ºe m¥l málo punku v ºivot¥
Mrtvý lidi bez my²lenky
bez my²lenky mrtvý lidi
2x
Kosti £eta°e Nováka
zvolna drtí tank
a´ si major huláká
a v ºivot¥ mu chyb¥l punk
Mrtvý lidi bez my²lenky
bez my²lenky mrtvý lidi
2x
Ve vod¥ zakalené
proud si s t¥lem hází

Rockfest (1990, 5.)
Mrtvot (1990, 8.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 15.)
Live Ostrava (?, 11.)
Live Vilímkovice (1995, 10.)

Jeºi² marjá
to je nuda
v£era Lumír
dneska Ruda

2x

Má² máslo na hlav¥ 3x
❀✸ ❀✹ ❀✺ : nech toho 2x

✁✷✁✸✁✹✍

Mrtvý lidi bez my²lenky
bez my²lenky mrtvý lidi...

Bu°inky II / Bu°inky II

✷
✸
✹
✺

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍
✷✁✺✍
✁✸✁✹✁✺✍

✷✍
✁✸✁✹✁✺✍

✹ ❀✺ : dneska Ruda v£era je²t¥ Lumíra

zítra máme volný den
nikdo nebude moct být upálen
Jeºi² marjá
to je nuda
v£era Lumír
dneska Ruda

Málo mrtvých lidí v na²em okrese
nikomu do pece nechce se
dobrovoln¥ ani násilím
já snad z té nudy ze²ílím
Jeºi² marjá
to je nuda
v£era Lumír
dneska Ruda
Je to jasná v¥c
nevyuºitá pec
4x
²krt

✦ Prasátko

Bu°inky II / Bu°inky II
Live Vy²ní Lhoty (1991, 11.)

✷ Live Vilímkovice (1995, 16.)
M¥li jsme r·ºové prasátko
°íkali sme mu holátko
bydlelo u nás ve chlívku
nosili jsme mu polívku
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✹✁✺✍
✁✷✁✸✍

: Já kdyº si na ty £asy vzpomenu, ºrali jsme
❬✷✎❪
dob°e.

✷ : Ty na²e prasatko tynyny

❬ ✎❪

bylo mi £lenem rodiny
ty na²e prasátko t¥t¥t¥
jak je ti krásn¥ na sv¥t¥
: Bylo to fantastické prase
m¥lo takové r·ºové tvá°i£ky
a ten up°ímný pohled
kdyº si na to vzpomenu
nezbývá mi neº zazpívat

✷ : To na²e mali£ké prasátko

❬✷✎❪

✷ : bylo ti krásn¥ na sv¥t¥

❬ ✎❪

Ty na²e prasátko tynyny
bylo mi £lenem rodiny
ty na²e prasátko t¥t¥t¥
: bylo ti krásn¥ na sv¥t¥

✷ : jak bylo krásn¥ na sv¥t¥
2x

: Z·stalo po tob¥ prasátko
takové malinké holátko
takové r·ºové prase
za rok se naºerem zase
Ty na²e prasatko tynyny
bylo mi £lenem rodiny
ty na²e prasátko t¥t¥t¥
jak bylo krásn¥ na sv¥t¥
2x

✦ Rasistický waltz
Bu°inky II / Bu°inky II
Mrtvot (1990, 12.)

✷ Live Vy²ní Lhoty (1991, 14.)

: Pov¥síme 4x

✷ ❀✸ : Nebo je pov¥síme 4x
: vypadají jako z nebe spad

✸ : co vypadaj jako z nebe spad
: necht¥j ??

✷✍
✍

❬ ✎❪

a na há£ek t¥ pov¥síme
z k·ºi£ky t¥ stáhneme
upe£eme a seºereme

: ... jednou t¥ dostihneme
a z k·ºi£ky t¥ stáhneme
a na há£ek t¥ milé prase pov¥síme
upe£eme a seºereme

✸ : jsou podivný jsou divní jsou temní
✷ ❀✸ : a´ se jdou klidn¥ vysrat

❀✸ : Já vám nemám tyhle lidi rád

: To byly doby. Jo, ale nebylo to vºdycky tak
❬✷✎❪
jednoduchý.

✷ : Jednou t¥ dostihneme

Já vám nemám tyhle lidi rád
co rozná²ejí v²ude jenom smrad
❀✷ : vypadají jako z nebe spad
: necht¥j ??

✸②
✷②✸✎
✎✷②
②

ekn¥te mi co to znamená
kde se berou ty £erný plemena
rodiny kde mrdá matka se synem
polijeme ra£i benzínem

co °íkali jsme mu holátko
co bydlelo u nás ve chlívku
co m¥lo nejrad¥ji polívku
Ty na²e prasatko tynyny
bylo mi £lenem rodiny
ty na²e prasátko t¥t¥t¥
: jak je ti krásn¥ na sv¥t¥

✸ Live Vilímkovice (1995, 18.)

❬✷✎❪

✸ : jsou divný jsou £erný jsou temní
: a´ jdou klidn¥ vycpat

✸ : a´ jdou klidn¥ do prdele
✷ : Já vám nemám tyhle lidi rád

❬✷②❪

❬ ✁✸✎❪

ekn¥te mi co to znamená
kde se berou ty £erný plemena
rodiny kde mrdá matka se synem
polijeme ra£i benzínem
: Nebo je pov¥síme...

❬✷②❪

❬✷✎❪
✸✍
✍
✸✎
✎
✸✍
✍

a´ se jdou klidn¥ vycpat
jsou divný jsou £erný jsou hrozní
a´ jdou klidn¥ do prdele

✷ ❀✸ : Nebo je pov¥síme 8x

✷✍
✍
②

✷✁✸✍
✍

✷✁✸✍
✍

✦ Slávny
Bu°inky II / Bu°inky II
Live Vy²ní Lhoty (1991, 10.)

✷ Live Vilímkovice (1995, 15.)
Slávny byl ten chlap
co m¥ ved dom
2x

✷ : Kdyº p°ijdu po týdnu z Vltavy

❬ ✘❪

dostanu pánvi£kou do hlavy
kdyº p°ijdu po týdnu ze spolku
chráním si ve dve°ích chrupavku
2x
Slávny byl ten chlap
co m¥ ved dom
4x
Kdyº jsem ²el na procházku se synem
a on m¥ post°íkal benzínem
táta ho za to nechválil
ti²e se usmál a zapálil
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❬ ✘❪

✷ : 2x
: Kdyº p°ijdu po týdnu z Vltavy
dostanu pánvi£kou do hlavy
kdyº p°ijdu po týdnu ze spolku
chráním si ve dve°ích chrupavku
Slávny byl ten chlap
co m¥ ved dom
4x
Kdyº p°ijdu po týdnu z Vltavy
dostanu pánvi£kou do hlavy
kdyº p°ijdu po týdnu ze spolku
chráním si ve dve°ích chrupavku
Kdyº jsem ²el na procházku se synem
a on m¥ post°íkal benzínem
táta ho za to nechválil
ti²e se usmál a zapálil
Slávny byl ten chlap
co m¥ ved dom
4x

✦ Sta°enka

②
❬✷✘❪

Bu°inky II / Bu°inky II
Mrtvot (1990, 11.)

❬✷✘❪

❬✷✘❪

❬✷②❪

✷ Live Vy²ní Lhoty (1991, 21.)
✸ Live Ostrava (?, 12.)
✹ Live Vilímkovice (1995, 7.)
Sta°enka sta°enka sta°enka vzpurná
vypadá vypadá vypadá jak urna
²et°í se ²et°í se ²et°í se kaºdý den
a je to a je to a je to zbyte£né
4x
Staré v¥ci
pat°í k peci
4x
Sta°enka sta°enka sta°enka vzpurná
vypadá vypadá vypadá jak urna
²et°í se ²et°í se ²et°í se kaºdý den
a je to a je to a je to zbyte£né
2x

✦ Úvod

✦ Sólo Nikos Engonidis
Bu°inky II / Live Vilímkovice (1995, 12.)
(instrumentální)

✦ Sprinkstin

Bu°inky II / Bu°inky II
Mrtvot (1990, 1.)

✷ Live Ostrava (?, 1.)
: A zazpíváme si á raz dva t°i £ty°i...
vyst°el au

✷ : (instrumentální)

❬✷✎❪
❬ ✎❪

✦ Vltava

Bu°inky II / Bu°inky II

Bed°ich Smetana / -

Live Ostrava (1988, 2.)
Jestli se ti to tady nezdá
tak tady nemusí² sed¥t
vedle tebe sedí Klára
má ráda nehorázný veget
árovky a horký ruce
v televizi je dnes Bruce
2x

✷
✸
✹
✺

(instrumentální)

✦ Vyb¥hl jsem z vody

Sprinkstin 4x
Jestli se ti to tady nezdá
tak tady nemusí² sed¥t
vedle tebe sedí Klára
má ráda nehorázný veget
árovky a horký ruce
vedle tebe sedí Bruce
2x
Sprinkstin 4x

Rockfest (1990, 7.)
Mrtvot (1990, 15.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 22.)
Live Ostrava (?, 14.)
Live Vilímkovice (1995, 9.)

Bu°inky II / Bu°inky II

✷
✸
✹
✺
✻

Live Ostrava (1988, 7.)
Rockfest (1990, 8.)
Mrtvot (1990, 17.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 27.)
Live Ostrava (?, 15.)
Live Vilímkovice (1995, 19.)

Vyb¥hl jsem z vody
zbývající schody
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : voda byla matná

✻ : voda byla chladná
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✻✍
✁✷✁✸✁✹✁✺✍

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : p°esto krásn¥ chladná
✻ : p°esto siln¥ matná

✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✎

Venku vedro bylo
a mn¥ se to blilo
ze zápalu mozku
jab£áku a ??

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Jestli ho nechce²
✸ ❀✹ ❀✺ : vymakaný bi£ík

❬ ②❪

2x
✷ : 4x

Chodím kolem strom·
nechce se mi dom·
na zastávce v lese
v·bec neroznese

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : je tam v práci Klíma

❬✷②❪

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : tak si ho neber
✸ ❀✹ ❀✺ : vymakaný bi£ík

... (svahil²tina)

V hospod¥ je príma
❀✻ : je tam s námi Klíma

vymakaný bi£ík

✸ ❀✹ ❀✺ : Vymakaný bi£ík 4x

✷✁✸✁✹✁✺✍
✁✻✍

vymakaný bi£ík
tak si ho neber
vymakaný bi£ík
Jestli ho nechce²

✹ ❀✺ : vymakaný bi£ík
✸ ❀✹ ❀✺ : tak si ho neber
✸ : 2x

... (svahil²tina)

Live Ostrava (1988, 5.)
Mrtvot (1990, 13.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 25.)
Live Ostrava (?, 10.)
Live Vilímkovice (1995, 8.)

✷
✸
✹
✺
✻

Rockfest (1990, 4.)
Mrtvot (1990, 5.)
Live Vy²ní Lhoty (1991, 2.)
Live Ostrava (?, 7.)
Live Ostrava (?, 18.)
Live Vilímkovice (1995, 3.)

Jestli ho nechce²
tak si ho neber
2x

✺ : Co je zuba°?

Kdyº se ti nelíbí
tak si ho neber
jestli ho nechce²
tak si ho neber
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : 2x

Ráno jsem ²el k zuba°i svin¥
p°ipoutal m¥ k stoli£ce svin¥

✎
✷✁✸✁✹✁✺✎

✷ : Ta spermie te¤ plá£
✸ ❀✹ ❀✺ : Ta spermie te¤ plá£e

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : ºe kv·li mému chtí£i
p°i²la o sv·j jediný

✺ : a vytrhl mi pravý zub svin¥
✁✷✁✸✁✹✁✻✘
✸✁✹✁✻✍
❀✷ ❀✺ : mn¥ to v·bec nevadí svin¥
✁✷✁✺✍
✸ ❀✹ ❀✻ : mn¥ to v·bec nevadí
✷
✺✘
✸
✹
✻
❀ ❀ ❀ ❀ : a vytrhl mi pravý zub svin¥

Já se ho nebojím
neboj se ho

v noci ven ze ºaluda
na vají£kový internát
ºe prý si chce zamrdat

✺ : koplo milou spermii
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : p°ímo do prdele

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻②❪

Kdo je svin¥?

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Utekla spermie

✷ ❀✸ ❀✹ : bylo známe antiºelé
✺ : známe antiºelé
✷ ❀✸ ❀✹ : koplo milou spermie

✹✁✺②

Bu°inky II / Bu°inky II

Bu°inky II / Bu°inky II

✷ ❀✸ ❀✹ : Ale na vrátnici
✺ : Na vrátnici bylo

❬ ✁✷②❪
✸②

✦ Zuba°

✦ Vymakaný bi£ík

: 3x

✷②
✷✎
✸✁✹✁✺✎

✸ ❀✹ ❀✺ : Kdyº se ti nelíbí

kdo chce a´ jde dom·
pom·ºem mu k tomu

✷
✸
✹
✺

✷②

✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : 4x
❀✸ : 3x

✺✍
✷✁✸✁✹✍
✺✍
✷✁✸✁✹✍
✺✍
✷✁✸✁✹✍

❬ ②❪ ✸✁✹✁✺✍
✷✍

✁✸✎
✷✁✹✁✺✁✻✎

✹ ❀✻ : Je to asi sadista

❬ ✁✷✁✸✁✺✎❪

zub mi krvácí
mn¥ to v·bec nevadí
✹ : stejn¥ ho zabiju

✻✎

✻ : jednou ho zni£ím

❀✷ ❀✸ : Je to asi sadista svin¥
✺ : Je to ale sadista svin¥
❀✷ ❀✸ ❀✺ : zub mi krvácí svin¥
✷ ❀✺ : mn¥ to v·bec nevadí svin¥
❀✷ ❀✸ ❀✺ : jednou ho zabiju svin¥
❀✸ : v·bec ho nebudu svin¥
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✹✎
❬✹✁✻✎❪ ✺✍
✁✷✁✸✍
✁✸✘
✷✁✺✘

Já se ho nebojím
neboj se ho
8x

kolení
(ert·f punk / ert·f punk)
Zabíjící
(ert·f punk / ert·f punk)
Zamrdej si
(ert·f punk / ert·f punk)
Zkurvenej den
(ert·f punk / ert·f punk)

ert·f punk
26 písní
?

(ert·f punk / -)
Bordel v bordelu
(ert·f punk / ert·f punk)
Castan¥ta
(ert·f punk / ert·f punk)
Doktor T.
(ert·f punk / ert·f punk)
Hnusný lidi
(ert·f punk / ert·f punk)
Hunky punki
(ert·f punk / ert·f punk)
Hunky punky
(ert·f punk / ert·f punk)
Jezdi£ p°es díry
(ert·f punk / -)
Ka²lu na n¥
(ert·f punk / ert·f punk)
Konec
(ert·f punk / ert·f punk)
Love song
(ert·f punk / ert·f punk)
Nebu¤ m¥kej
(ert·f punk / ert·f punk)
Nic
(ert·f punk / ert·f punk)
Peter's pop show
(ert·f punk / ert·f punk)
Práce - Fuck o
(ert·f punk / ert·f punk)
P°edehra
(ert·f punk / ert·f punk)
RaJ
(ert·f punk / ert·f punk)
Revoluce
(ert·f punk / ert·f punk)
Scandal
(ert·f punk / ert·f punk)
slotsiP xeS
(ert·f punk / -)
Stejnej bordel
(ert·f punk / ert·f punk)
Styll
(ert·f punk / ert·f punk)

✦?

♠

ert·f punk / Anti army fest (1991, 14.)

3♠
2♠

... (svahil²tina)

♠

3♠
2♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

2♠
3♠
♠
♠

3❧
♠

2♠
♠
♠

2♠

✦ Bordel v bordelu

ert·f punk / ert·f punk
Bordel v bordelu (1991, 13.)
✷ Anti army fest (1991, 17.)
✸ Stejnej bordel (1992, 10.)
Co je to za smrad
kaºdej cení zuby
co je to za stát
kterej neví kudy
Nevidí si do huby 2x
Co je to za lidi
kte°í tady hnijou
svýho zkamen¥ní
brzy se doºijou
Nevidí si do huby 2x
Bordel
je to bordel v bordelu
4x

✦ Castan¥ta

ert·f punk / ert·f punk
Bordel v bordelu (1991, 15.)
✷ Anti army fest (1991, 19.)
Nechce se ti ani spát
nechce se ti p°emý²let
nechce se ti vstávat
do hnusnýho dne
Kaºdej £umí blb¥
kaºdej umí jenom brát
4x
Tohleto je v²echno
co umíte ud¥lat
hroby plný mrtvol
co nám za to chcete dát
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2♠
2♠
3❧
3❧

My vám na to serem
nás to tady nebaví
t°eba se zde umla´te
ºijte klidn¥ bez hlavy
2x

v²em lidem jse² na obtíº
Hnusný lidi 2x
Tak jsem tam stál
rukama mával
a nev¥d¥l co bude dál...

2x

✦

✦

Doktor T.

ert·f punk / ert·f punk

ert·f punk / ert·f punk

Bordel v bordelu (1991, 7.)

Bordel v bordelu (1991, 16.)

✷ Stejnej bordel (1992, 8.)

Doktore 3x
umíráme
doktore 2x
tenhle zákrok bolí

Zabloudil sem v Budape²ti
za hlavu se popadám
je to tady samej Ma¤ar
tuhletu °e£ nezvládám

Doktore 3x
??
doktore 2x
kup si nový kle²t¥
a je²t¥

Hunky punki...

✦

Hunky punky

ert·f punk / ert·f punk

Jehlu ale ostrou
??
aby nedocházelo
k r·zným ??

Anti army fest (1991, 13.)
... (svahil²tina)

Doktore 3x
umíráme
doktore 2x
au hlava bolí

Zabloudil sem v Budape²ti
za hlavu se popadám
je to tady samej Ma¤ar
tuhletu °e£ nezvládám

íkám doktore, dej mi ¬áké prá²ky na hlavu. A
on za£al, mladíku, ty prá²ky, které pomáhaj, ty
se nevyráb¥j anebo se k nám nedováºej. íkám
doktore, nech t¥ch kyd·, ned¥lej nohy a naval
prá²ky. Von ten doktor nebyl nikdy nic moc, ale
od té doby, co mu pacienti nosej do laborato°e
uzeniny a dokonce i alkohol. Ze ?? tam d¥laj
bodel, tak to s ním jde z kopce. Kolikrát si ?? a
tak to má v práci vypadat.

✦

Hunky punki

Hunky punki...

✦

Jezdi£ p°es díry

ert·f punk / Bordel v bordelu (1991, 17.)
(instrumentální)

✦

Hnusný lidi

ert·f punk / ert·f punk
Bordel v bordelu (1991, 14.)

✷ Anti army fest (1991, 18.)
✸ Stejnej bordel (1992, 17.)
íkali v²ichni
ty plesnivý d¥dkové
musí² d¥lat kariéru
str£ili m¥ do hnoje

Ka²lu na n¥

ert·f punk / ert·f punk
Bordel v bordelu (1991, 10.)

V²ichni jsou zas nasraný
z o£í £i²í nenávist
povrchnost a p°etvá°ka
vládne dnes lidem

Hnusný lidi 2x

Ka²lu na n¥ 6x
a´ vyhnijou

V tom hnoji se ²patn¥ stojí
propadám se níº a níº
nikdo t¥ z n¥j nevytáhne

Kv·li prach·m zabijou
kv·li ksichtu po²pin¥j
v pomluvách si libujou

1165

Ka²lu na n¥ 6x
a´ vyhnijou

Vy jste mládeº rudýho m¥sta
vy jste takhle nau£ený
po matce a po fotrovy
vás uº nikdo nep°em¥ní

Se svým pupkem nacpaným
a palicí vypitou
sed¥j ve svým p°epichu
k uctivosti ºertujou

Jak to p°esáhne ten vá² standard
tak to jasn¥ odmítáte
vy jste mladí komunisti
po d·vodu se nepídíte

blbost svoji nevid¥j

✦ Nebu¤ m¥kej

Ka²lu na n¥ 6x
a´ vyhnijou

✦ Konec

ert·f punk / ert·f punk
Stejnej bordel (1992, 18.)

ert·f punk / ert·f punk
Bordel v bordelu (1991, 1.)

Konec
A nemáme uº nic
ztratili jsme v·li
své vlastní sv¥domí
Chtí£ pasivity
?? bojí
chtí£ pasivity
ve vás bují
??
Jsou z vás jenom trosky
nic vás nebaví
uº si jen lehnout
I like fuck you

✦ Love song
ert·f punk / ert·f punk
Stejnej bordel (1992, 15.)
Zazpívejte o lásce
zpíváte jen samý sra£ky
posíláte nás do prdele
celý m¥sto to ví taky
Usmívejte se na nás
neplivej a neprovokuj
oblíkni se trochu slu²n¥
na diskotéce to je ono

Jsme armáda spásy
jsme armáda zít°ka
serem na to kolem
nesná²íme stát
Nemilujem násilí
nedáme se pobít
máme svoje názory
anarchii bigbeat
Nebu¤ m¥kej oi oi oi 4x
Spousta novejch zákon·
zase dal²í pouta
plat¥j jen pro n¥koho
a ty jenom kouká²
Nenech se zotro£it
timhle svinstvem kolem
nebo z tebe z·stane
jenom spousta hoven
Nebu¤ m¥kej oi oi oi 4x
Tahle lidská spole£nost
vymlátí se sama
ty se ale projde²
jejich h°bitovama
Je²t¥ je ta chvíle
tak se rychle p°ipoj
nebo z tebe z·stane
jenom jejich nástroj
Nebu¤ m¥kej oi oi oi 4x

✦ Nic

Neumíte pozdravit
neumíte odpov¥d¥t
2x
Vy jste v²ichni namy²lení
nev²ímáte si nás
nechcete s náma kamarádit
du²e kurvy ta je n¥ºná
Debilové 4x
vlezte nám na záda

ert·f punk / ert·f punk
Bordel v bordelu (1991, 8.)

✷ Stejnej bordel (1992, 11.)

Ahoj chlapy co budem dneska d¥lat? Co bys
cht¥l d¥lat, vole, nic.
Nejlep²í co m·ºe² d¥lat
je ned¥lat nic
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nejlep²í co m·ºe² milovat

✦ Práce - Fuck o

je nemilovat nic

ert·f punk / ert·f punk

nic nezkurvit

nic neztratit
nejlep²í co m·ºe² dát

Stejnej bordel (1992, 16.)

je nedat nic
nic nedluºit

Co má² ze ºivota

nejlep²í co m·ºe² chtít

honit se za blahobytem

je nechtít nic

tvé ºen¥ nesta£í

nic neplatit

být za korytem

Oi oi oi padej 3x

Do práce 3x
po práci do práce 2x

Nejlep²í kam m·ºe² jít
je nechodit pry£

Po práci k mícha£ce

nic nepo²lapat

stav¥t si sv·j kurník

nejlep²í co m·ºe² zkusit

ve£er padnu do postele

je zahodit klí£

ráno zase znova

a v klidu skapat
nejlep²í co m·ºe² dát

Do práce 3x

jsou p°ece sliby

po práci do práce 2x

ty nestojej nic
a n¥kdo se m·ºe ptát

Pak ti bude £ty°icet

a co lidi

svoje já sis zni£il

ty v·bec nic

zbyde ti jen bouda
a na rukách mozoly

Oi oi oi padej 3x
Do práce 3x
Spokojen¥ ºít
ve svý gumový cele
spokojen¥ ºít
a tvá°it se skv¥le
4x

po práci do práce 2x
A ty bude² spokojenej stupid
£um¥t na zábavný po°ady
a ty bude² spokojenej stupid
a bude² hnít

✦ Peter's pop show

✦ P°edehra

ert·f punk / ert·f punk

✷
✸

ert·f punk / ert·f punk

Bordel v bordelu (1991, 11.)

Stejnej bordel (1992, 1.)

Anti army fest (1991, 16.)
Stejnej bordel (1992, 14.)

Co jsme to za národ? 4x

um¥lý lidi

✦ RaJ

v²echno to vidí

ert·f punk / ert·f punk

Um¥lej vír
um¥lá mlha

vºdy´ je to playback
Playback 3x

✷
✸

Bordel v bordelu (1991, 4.)
Anti army fest (1991, 12.)
Stejnej bordel (1992, 13.)

Kdo na tohle chodí
pro koho je ur£enej

V ob£erstvovnách RaJ

d¥lat z lidí voly

tam ti v²echno daj

na tohle je ur£enej

i tu tvoji podobu
vezme² si ji do hrobu

Kdo na tohle chodí
pro koho je ur£enej

Jedno pivo dv¥ piva

pro zkurvenej business

vodka rum a zelená

pro tohle je ur£enej

a gulá² jó to si dá²
a smaºenýho sejra

Playback 3x

tak dlouho tam budeme

Peter's pop show...

aº to v²echno vypijeme
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V ob£erstvovnách RaJ
tam ti v²echno daj
i tu tvoji podobu
vezme² si ji do hrobu

✷ : 2x

✦ Revoluce

ert·f punk / ert·f punk
Stejnej bordel (1992, 9.)

Vyhráli jsme první bitvu
tak kdo s náma p·jde dál
kaºdej myslí jenom na to
kde by si zas nahrabal
Dopadne to jako p°edtím
kaºdej myslí na sebe
jak se naºrat dob°e vyspat
vysere se na tebe
Takºe tenhle tenhle národ
zákonit¥ vyhyne
osud týhle divný zem¥
nikoho z vás nemine

✦ Scandal

ert·f punk / ert·f punk
Bordel v bordelu (1991, 5.)

✷ Stejnej bordel (1992, 4.)
Nejd°ív se voºere
peníze sebere
n¥koho vobtáhne
vostatní natáhne
Skandál 3x
N¥kdo to uvidí
v²echno se vyvalí
uº je to v prdeli
ten t¥ zas povalí
Skandál 3x

✦ Stejnej bordel
ert·f punk / ert·f punk

✁✸②

Stejnej bordel (1992, 2.)
Na v²echno se pat°í vysrat
na ty lidi zkurvený
ve stát¥ je stejnej bordel
a to nikdo nezm¥ní
Stejnej bordel 3x
Ud¥láno jen pro prachy
a xichty bezcenný
maj to v t¥ch svejch makovicích
kurevsky chycený
O £lov¥ku rozhodujou
stále stejný debily
ud¥laj si co budou chtít
zase budou nevinný
Stejnej bordel 3x
Politika na papíru
politika v palicích
nikoho v²ak nezajímá
co se d¥je v ulicích
Lidi jsou jak vyhrkaný
ºijou jenom pro prachy
ale v tý svý chamtivosti
jsou úpln¥ nahatý
Stejnej bordel 3x
V novinách furt stejný hovno
televize pro slepý
hlavn¥ ºe si ºijem dob°e
na to p°ece neletí
V²ichni si zas závidíme
lid si ºádá ob¥ti
chceme p°ece do Evropy
d¥láme to pro d¥ti
Stejnej bordel 3x

✦ Styll

✦ slotsiP xeS

ert·f punk / ert·f punk

ert·f punk / -

Bordel v bordelu (1991, 18.)
(instrumentální)

Bordel v bordelu (1991, 3.)

✷ Stejnej bordel (1992, 3.)

Pr²í pr²í jen se leje
do hospody zas potáhneme
zelená se dob°e pije
a pivo to lehce smyje
s kámo²ema se voºereme
a pak knajpu rozbijeme
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To je ná² styl

síly moc není
jen p°etvá°ky p°ibylo

Motáme se m¥stem sv¥ta zblije
jediný dobrý to je anarchie
koºený bundy z£e°ená hlava
jsem vyvrhel lidskýho stáda
nikdo nás nezná a neví co chceme
ani hovno vo tom za co bojujeme

P°etvá°ky p°ibylo 4x

To je ná² styl
snad vám to dojde
8x

Podivní lidé
podivná sv¥tla
podivná ze¤
a únik od sv¥ta

✦ kolení

ert·f punk / ert·f punk

✷

Bordel v bordelu (1991, 6.)
Stejnej bordel (1992, 7.)

Co se tady válí
a²ka od piva
kdo to tady leºí
d¥vka zkurvená
kdo to ud¥lal 2x
Kdyº jste p°i²li na ²kolení
budeme vás ²kolit
4x

Vypít si pár ²kopk·
ráno na kolejích
neº p°ijede
ten ranní vlak

Prokouslej ret
zmatená v¥ta
neni zde kv¥tu
neni zde tepla
K zábav¥ sen
k nud¥ zábavu
a p°es den jen
nucenou náladu
Moc toho nezbývá
radosti ubylo
síly moc není
jen p°etvá°ky p°ibylo

✦ Zamrdej si

Na ²kolení na ²kolení alkohol 2x
Necho¤te uº na ²kolení
zem je kulatá
proto se tam voºerete
jako prasata
Na ²kolení na ²kolení alkohol...

✦ Zabíjící

ert·f punk / ert·f punk

✷

Bordel v bordelu (1991, 12.)
Stejnej bordel (1992, 5.)

Podivní lidé
podivná sv¥tla
podivná °e£
a únik od sv¥ta
Prokouslej ret
zmatená v¥ta
není zde kv¥tu
není zde tepla
K zábav¥ sen
k nud¥ zábavu
a p°es den
jen nucenou náladu
Moc toho nezbývá
radosti ubylo

ert·f punk / ert·f punk

✷
✸

Bordel v bordelu (1991, 9.)
Anti army fest (1991, 15.)
Stejnej bordel (1992, 6.)

❀✸ : Dej dej 2x
dej mi

❬✷②❪

Suchej tam a mokrej ven
dávej pánbuh dobrej den
na posteli od ve£era do rána
s dobrou d¥vkou zábava je bezvadná
Mrskat prost¥ celej den
to je ná² sen
sta£í trochu potu
se² hotovej
2x
❀✸ : Dej dej 2x
dej mi

Suchej tam opuchlej ven
dávej majzla je divnej den
na posteli od ve£era do rána
s bolavou nohou zábava je p°í²erná
Su²it fógla celej den
to je hroznej sen
ºrát jen samý prá²ky
snad budu uzdraven
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❬✷②❪

2x
✸:

Dej dej 2x

❬ ✁✷②❪

✦ Zkurvenej den

ert·f punk / ert·f punk

✷
✸

Bordel v bordelu (1991, 2.)
Anti army fest (1991, 11.)
Stejnej bordel (1992, 12.)

ije² jako otrok
kaºdej bude prorok
p°íkazy zákazy
trapný ºivotní minimum
Vohnutý záda
a krvavý mozoly
trapný ²t¥stí
²t¥stí nevolim
Je to den zkurvenej
den zkurvenej
2x
❀✸ :

Vod rána do rána
je debilní pakárna
v²ude jenom ²pína smrad
jen v·l £eká na zázrak
✷:

Vod koryta ke korytu
jen osel závidí
ºe sám v sob¥ chcípá²
nikdo nevidí

CCCP
(D.D.T. / D.D.T.)
Do ulic
(D.D.T. / D.D.T.)
Ferdinand
(D.D.T. / D.D.T.)
Hospoda - Nehoda!
(D.D.T. / D.D.T.)
Nt day
(D.D.T. / D.D.T.)
Nt week
(D.D.T. / D.D.T.)
R·ºová ulice
(D.D.T. / D.D.T.)
ezník je vrah
(D.D.T. / D.D.T.)
Vov£áci
(D.D.T. / D.D.T.)
Z ledu
(D.D.T. / D.D.T.)

✦ Árie

❬✷✎❪

D.D.T. / D.D.T.
Demo (?, 1.)

❬ ✁✸✎❪

??
p°i²el mezi nás 3x
Totální zast°elení 2x
P°i²el mezi nás totální 2x

Vohnutý záda
a krvavý mozoly
trapný ²t¥stí
²t¥stí nevolím

Byl Karel Van¥k ??
Karel Van¥k
Karle upadli ti varle
byl to Karel Van¥k

Je to den zkurvenej
den zkurvenej
2x

✦ CCCP

D.D.T. / D.D.T.

Vod koryta ke korytu
jen osel závidí
ºe sám v sob¥ chcípá²
nikdo nevidí

Demo (?, 2.)
Rusko Litva anarchie
Loty²sko Estonsko onanie

Slepota je r·ºová
tvá práce t¥ pochová
v²ude jenom ²pína smrad
jen v·l £eká na zázrak

✦ Do ulic

D.D.T. / D.D.T.
Demo (?, 3.)

D.D.T.

11 písní

Árie
(D.D.T. / D.D.T.)

♠

Ne°íkej v·bec nic
vyb¥hni do ulic
nebo jdi do Pr£i£
vypadni krucix
2x
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

✦

Ferdinand

D.D.T. / D.D.T.
Demo (?, 4.)

Heavy metal na vesnici
°ve p°es celou Ole²nici
z borova Ferda uplet si opici
Ferdo se² tu na kole
hovno
kolik jich mám v sob¥
asi t°icet
Ferdo v paneláku má² kolo
hovno
Ferbo vstávej
se² tu na kole
Ty idiote °ekl
jsem dom·
hovno

✦

Hospoda - Nehoda!

a na nic uº ne£ekal
Nabonzoval na bezpe£nost
co se to tu stalo
neº-li jsem se ??
cosi ho dostalo
Nikoho te¤ nezajímá
ºe jsme cht¥li pomoct
ten d¥dek se je²t¥ tlemí
je to ale podlost
Neº-li jsme se rozkoukali
tak p°ijeli fízli
toho d¥dka pochválili
a nás v²echny slízli
Dv¥ promile sem m¥l v hlav¥
v t¥lu a krvi
dostanem to na dva roky
jsou to ale kurvy
Nikoho te¤ nezajímá
ºe jsme cht¥li pomoct
ten d¥dek se je²t¥ tlemí
je to ale podlost

✦

D.D.T. / D.D.T.
Demo (?, 5.)
K hospod¥ se blíºíme
a nálada stoupá
pokojn¥ se blíºíme
a náleda stoupá
Hodpodu vidíme
a nálada stoupá
2x
K hospod¥ se blíºíme
nálada stoupá
hospodu vidíme
náleda stoupá
v hospod¥ sedíme
nálada stoupá

Demo (?, 6.)
??
Notorik·v den...
Kdyº se potom probudím
uº je bílej den
tak se rychle oble£u
a hned táhnu ven
V hodpod¥ maj fakt zav°íno
je to jako sen
??
notorik·v den

V hospod¥ sedíme
a nálada stoupá
2x

✦

Na p°echodu pro chodce
p°ejeli jsem £lov¥ka
vid¥l nás starej d·chodce

Nt week

D.D.T. / D.D.T.

V hospod¥ pijeme
a nálada stoupá
2x
Hospodu vidíme
náleda stoupá
v hospod¥ sedíme
nálada stoupá
v hospod¥ pijeme
nálada stoupá

Nt day

D.D.T. / D.D.T.

Demo (?, 7.)
Pond¥lí je první den
novýho tejdne
notorika ??
zase ?? ke dnu
V úterý jde z hospody
??
opitej jsem do n¥moty
jak je u m¥ zvykem
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✦ ezník je vrah

Po ?? ºena k°í£i
ºe je ho tam t°eba
ale já se sexu ??
?? st°eda
Ve £tvrtek pak p°ijde °ada
na dv¥ a²ky extrátu
za ?? hodinách
a já se válím venku v blátu
V pátek doma velkou radost
ºe se víkend blíºí
chlastat budem aº do rána
uº se o£i klíºí
V sobotu to dotáhneme
nebude uº ani ka£ka
o ned¥li nemám zálusk
to je u nás zavíra£ka
Notorický alkoholik
p°eºil dal²í tejden
je to ale hovno platný
kdyº ?? nejde

✦ R·ºová ulice
D.D.T. / D.D.T.
Demo (?, 8.)
Kdyby se ti n¥kdy cht¥lo
za dv¥ kila koupit t¥lo
??
na R·ºovou ulici
Uvidí² tam holku
co se koupit dá
co ?? za dv¥ kila
??
Vlasto 4x
poj¤ se mnou i za sto
Vlasto 4x
poj¤ se mnou
V kapse jenom kilo mám
dlouho uº ji p°emlouvám
dv¥ hodiny ??
na R·ºový ulici
Koupil jsem ji kytku
ukecat se nechala
na R·ºový ulici
tam se mi pak oddala
Vlasto 4x
poj¤ se mnou i za sto
Vlasto 4x
poj¤ se mnou

D.D.T. / D.D.T.
Demo (?, 9.)

ezník je vrah
U °ezníka na hácích
visí áky hov¥ziny
vep°ový co hrdlo rá£í
v²ude kusy vep°oviny
U °ezníka na hácích
v²ude kusy mrtvejch zví°at
?? seká sekyra
a on se akorát dívá
ezník je vrah
Má rád maso
má rád kosti
zabíjení
rachot kostí
2x
Hrozí tady nebezpe£í
a to ze stran °ezníka
aº dobije v²echny dobyt£ata
p·jde zabít £lov¥ka
Tekla krev ?? v²echny krávy
a s krávama v²echny ??
a zabijte °ezníka
vraha tady nikdo nechce
ezník je vrah
Má rád maso
má rád kosti
zabíjení
rachot kostí
2x
Pomozte kravám a svým
v²em p°íbuznejm £lov¥ka
a ve jménu humanity
?? °ezníka

✦ Vov£áci

D.D.T. / D.D.T.
Demo (?, 10.)

Ov£áci
£tveráci
vy jste na²i vi£ku
i tu ºouºovi£ku
za²lápli 2x
roz²lápli
Ov£áku
£·raku
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ty si nám tu vi£ku

Na první pohled

a tu ºouºovi£ku

❀✸ : buchta z nóbl rodiny
✷ ❀✹ : holka z nóbl rodiny

za²lápnul 2x
roz²lápnul

✷✁✹✍
✁✸✍

a´ nepo£ítám s tím
ºe se se mnou zahodí

Fabrika

Vlá£ela m¥ parketem
v rytmu tanga

13 písní

Barová

a kdyº se napila
4

❧

3

♠

4

❧

Leºí tu nohy do praku 2x

(Fabrika / Fabrika)
Cesta
(Fabrika / Fabrika)
Fabrika

♠

Hare kri²na
(Fabrika / Fabrika)

do toho hrála

3

♠

Tak poznal jsem lásku

4

❧

stejn¥ to bylo

2

❧

Byla si krásná

2

❧

3

❧

(Fabrika / Fabrika)
Vyho¤me ho z kola ven

3

❧

(Fabrika / Fabrika)

♠

Zdá se, ºe je v²e v po°ádku
(Fabrika / Fabrika)
oldák

2

♠

(Fabrika / Fabrika)

te¤ si lé£ím kapavku
tetracyklinem
Zjistil jsem
ºe nóbl d¥v£ata
jsou ²pinavý

❀✷ ❀✹ : ºe jsou £u¬ata
✸ : ºe jsou prasata

proºil jsem v kavárn¥

✷ ❀✸ ❀✹ :

bez pen¥z s kapavkou

te¤ je mi náramn¥ zle

Fabrika / Fabrika

✦ Cesta

Live Kladno (1988, 6.)

Fabrika / Fabrika

Demo (1989, 9.)
Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 17.)

✷
✸

Live Kladno (1990, 1.)

V tane£ní kavárn¥

Demo (1989, 8.)
Live Kladno (1990, 8.)

kdyº ²lápne vedle

v²echno je tu nasáklý

na vo£i masku a r·ºový brejle

hrozn¥ kolem puchem

❀✸ : Potkal jsem tam holku
✷ ❀✹ : Potkal jsem tam buchtu
❀✸ : s krásnejma o£ima
✷ ❀✹ : s krásnejma nohama

Live Kladno (1988, 1.)

Nohy mu svázat

²punty lítaj vzduchem

✷✁✹✍
✁✸✍
✷✁✹✍
✁✸✍

✸✍
✁✷✁✹✍

Náro£nej víkend

: s kapavkou bez pen¥z

✦ Barová
✷
✸
✹

v²echno jenom pro vztek

von¥las parfémem

(Fabrika / Fabrika)
Vojna

utahaná kapela

du²í a prstem

(Fabrika / Fabrika)
Skvrny

A ºivot jde kolem
zamlºená nálada

(Fabrika / Fabrika)
Raz, dva

s nudnejma o£ima

❧

(Fabrika / Fabrika)
Nikdy

vzne²ený dámy

4

(Fabrika / Fabrika)
Nechcem

Decentní pánové
lesknou se potem

(Fabrika / Fabrika)

Mládí v°ed

byla s ní sranda

Drºku mu zacpat
neº za£ne °vát
z obecnej p°edstav ho zdeformovat
A tak se potácí

hrála si na chytrou

svojí tvá° neztrácí

koho v²echno vid¥la

v²ichni ho cht¥j vid¥t na kolenou
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✎
✷✁✸✁✹✎

Ve sra£kách bo°í se

❀✸ ❀✹ :

kopance dostává

: i t¥lo fabrika

✸ ❀✹ :

stejn¥ ho na ²palek nedostanou

i mozek fabrika

❀✸ ❀✹ :

Postavení kravatu nacpaný b°icha

ta zni£í moji du²i

elezo síra

ukázkovou manºelku vlastní koryto

kravál a smrad

co víc nám m·ºete je²t¥ nabídnout

údery buchar·

do rakve moºná medaili s ozdobou

mi nahán¥j strach

A tak se potácí

A kdyº se ve zdraví

svojí tvá° neztrácí

doºije² d·chodu

v²ichni ho cht¥j vid¥t na kolenou

zbydou nám vzpomínky

✸✁✹✍
✍
❬✷②❪

❬✷②❪

na £ernou fabriku
Ve sra£kách bo°í se
Fabrika 2x

kopance dostává
stejn¥ ho na ²palek nedostanou

✷:

A tak to jde po°ád dál

²pinavá fabrika

sami sebou to p·jde líp

ta zni£í moji du²i

nemáte nám uº co °íct

i mozek fabrika

Zkurvená zasraná

co jste na nás nacvi£ili
elezo síra
A tak se potácí

kravál a smrad

svojí tvá° neztrácí

údery buchar·

v²ichni ho cht¥j vid¥t na kolenou

mi nahán¥j strach

Ve sra£kách bo°í se

: Pra²ivá smradlavá

✸:
✹:

kopance dostává
stejn¥ ho na ²palek nedostanou

Zkurvená

: smradlavá fabrika

✦ Fabrika

✸ : zmrdaná fabrika
✹ : zasraná fabrika
❀✸ ❀✹ : ta zni£í moji du²i
❀✹ : i mozek fabrika
✸ : i t¥lo fabrika

Fabrika / Fabrika

✷
✸
✹

Zkurvená zasraná

Live Kladno (1988, 10.)
Demo (1989, 6.)

✷:

Sv¥tu knír + 7 nanuk· (1989, 4.)
Live Kladno (1990, 4.)

Fabrika 2x

Zkurvená zasraná
²pinavá fabrika

T°esem se hr·zou
kdy na nás zahouká

ta zni£í moji du²i

za m¥stem stv·ra

i mozek fabrika

²pinavá fabrika

✷:

Fabrika 2x

Zkurvená zasraná

✦ Hare kri²na

❬ ✁✸✁✹✘❪
❬ ✁✸✁✹✘❪

Fabrika / Fabrika

²pinavá fabrika

Live Kladno (1990, 11.)

ta zni£í moji du²i
i mozek fabrika

Hare Kri²na Hare Kri²na
Kri²na Kri²na Hare Hare

Ona na nám poskytne

Hare Ramo Hare Ramo

úmornou d°inu

Ramo Ramo Hare Hare

kterou nám zaplatí

8x

smradem z komín·

❀✸ ❀✹ :

Fabrika 2x

: Pra²ivá ²pinavá

✸:
✹:

Zkurvená zasraná
Zkurvená

: smradlavá fabrika

✸:
✹:

zmrdaná fabrika
zasraná fabrika

✦ Mládí v°ed

❬✷✘❪
❬✷✘❪ ✸✁✹✎
✁✹✎
✁✸✎
✸✍✹✎
✍✹✎
✁✸✎

Fabrika / Fabrika

✷
✸
✹
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Live Kladno (1988, 9.)
Demo (1989, 4.)
Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 7.)
Live Kladno (1990, 6.)

❬ ✁✸✁✹✎❪

❬ ✁✸✁✹✎❪

❬✷✎❪ ✸✁✹✎
✁✹✎
✁✸✎
✸✍✹✎
✍✹✎
✁✸✎
✸✍
✁✹✍
❬ ✁✸✁✹✎❪
❬ ✁✸✁✹✘❪

✦ Nechcem

Ksichty lhostejný
jeden jako druhej
ot°epaný fráze
tak to teda ne

❀✹ : V²echno p°edem daný

na b¥ºícím pásu
: reºim z p°etvá°ek

✹ : roztrhnutej ºivot
❀✹ : tak to teda ne

Kde to ksakru ºijem
kam jdeme
4x
Prachy místo cit·
vzájemná závist
reºim z p°etvá°ek
tak to teda ne

Fabrika / Fabrika

❬✷②❪ ❬✸✘❪
✹✎
✎
❬✷✁✸✘❪

❬✷✁✸✘❪

Prachy místo cit·

I kdyº nejsi jako oni
tady nemá² budoucnost
poslechni a sta¬ se jimi
bude² v²ude zvanej host
Jejich blbý starosti mít nechcem 4x

❬ ✁✹✘❪

kam jdeme
4x

✷ : vzájemná závist
✸ : sobecká závist
✷ ❀✸ : reºim z p°etvá°ek

Ulici jsou plný lidí
co se staraj o co nemaj
a pro£ se tedy ?? h°ích·
v·bec n¥kdo zajímá
Jejich blbý starosti mít nechcem 4x

Libí v²echno fajn
dob°e se nám da°í
v¥°it t¥mhle kec·m
tak to teda ne

✷ ❀✸ : Kde to ksakru ºijem

Live Kladno (1988, 7.)

✷ Demo (1989, 1.)
✸ Live Kladno (1990, 10.)

Spole£nost je halda sra£ek
co si budem povídat
z va²ich kec· chce se nám zvracet
jak oni nechcem umírat
Jejich blbý starosti mít nechcem 4x

❬ ✁✹✘❪

My nechcem...

✸✎

✦ Nikdy

✷✎

Fabrika / Fabrika

tak to teda ne

✸ : V²echno p°edem daný

❬ ✁✹✘❪ ❬✷✎❪

na b¥ºícím pásu
roztrhnutej ºivot
tak to teda ne

✷ : Roztrhnutej ºivot
na b¥ºícím pásu
v²echno p°edem daný
tak to teda ne
Kde to ksakru ºijem
kam jdeme
4x
Jedovatý ºrádlo
bachory nacpaný
hlavn¥ ºe nám chutná
tak to teda ne
U hospodskýho stolu
£ekat spasitele
v¥°it iluzím
tak to teda ne
Kde to ksakru ºijem
kam jdeme
4x

❬ ✁✹②❪ ❬✸✎❪

Live Kladno (1988, 2.)

✷ Demo (1989, 3.)
✸ Live Kladno (1990, 3.)
✹ Plameny smrti (1994, 15.)
Vzteklí psi
t¥ºký kulomety
❀✷ ❀✹ : hladovej pr·jem

✸ : hromady mrtvol

✸✎
✁✷✁✹✎

❀✷ ❀✹ : Hromady mrtvol
✸ : Hladovej pr·jem

✸✎
✁✷✁✹✎

tyfus a svrab

vychrtlý d¥ti
ze spálenýho masa
nasládlej smrad
Pravice vzh·ru
hákový k°íºe
uº nikdy 2x
ostnatý dráty
hákový k°íºe
uº nikdy 2x

V zástupech na smrt
stáli jak dobytek
ve v²ech t¥ch lágrech
bez smíchu a kytek
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❀✷ ❀✹ : Co z toho m¥li
✸ : Co vlastn¥ cht¥li

✸✎
✁✷✁✹✎

fa²ounský hovada
vraºdili lidi
pro svýho führera

: To v²echno má chu´ asfaltu
to je v²echno co nás ni£í
jak ropa slepý ptáky
s asfaltovým pe°ím
2x

Pravice vzh·ru
hákový k°íºe
uº nikdy 2x
ostnatý dráty
hákový k°íºe
uº nikdy 2x

To jsou skvrny na na²ich du²ích
hledáme co nenajdeme
to jsou skvrny na na²ich du²ích
najdeme co ne£ekáme

Hr·za v o£ích
p°ízraky smrti
plynový komory
£oud z krematoria

Tak uº dost toho v²eho
dost uº toho co nás ni£í
neº staneme se ptáky
s asfaltovým pe°ím

Mizivá nad¥je
odsud se vrátit
sv·j díl si zubatá
zas na £as vybrala
Pravice vzh·ru
hákový k°íºe
uº nikdy 2x
ostnatý dráty
hákový k°íºe
uº nikdy 2x

✷ ❀✹ : 2x

✦

✷ : To v²echno má chu´ asfaltu 4x

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

2x

✁✸②

✦

Vojna

Fabrika / Fabrika

Raz, dva

Live Kladno (1988, 5.)

✷ Sv¥tu knír + 7 nanuk· (1989, 3.)
✸ Live Kladno (1990, 2.)

Live Kladno (1988, 4.)

✷ Demo (1989, 5.)

Na vojn¥ bude² pochodovat
gumový xindly respektovat
tam vemou ti tvojí p°irozenost
na v²echno zapomene²
rozlazenost

Raz dva raz na zte£
raz dva raz bodni
raz dva raz zast°el
má² strach tak zdechni
Má krev se prolejvá
kdo víru má ??
ten srdce poloºí
??

A´ teda chcípne vojna 8x
Nikdo z nás nechce narukovat
❀✷ : a d·chod nemusim simulovat
nechcem se u£it zabíjení

✸ : nechcem se u£it zadu²ení
❀✷ : nejsme tu p°ece pro vál£ení
✸ : nejsme tu p°ece pro vál£ení 2x

2x
Na zte£
bodni
zast°el
: zdechni
✷ : zdechni...

❬✷✎❪

To jsou skvrny na na²ich du²ích 3x
na²ich du²ích
na mojí i na tvý

Fabrika / Fabrika

✦

Vojenský ²koly
blázince kriminály
fabriky m¥sta
vále£ný arzenály

✷✍
✍

✸②
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

A´ teda chcípne vojna 8x
: Nadosmrti s armádou 4x

✷ ❀✸ : Do prdele s armádou 4x
Skvrny

Fabrika / Fabrika
Live Kladno (1990, 7.)

✷ Plameny smrti (1994, 16.)
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✷✁✸✍
✍

✦

Vojáci s kvérem v ruce
lidi zabíjí
je to jenom loutka
chce to pro mír

Vyho¤me ho z kola ven

Fabrika / Fabrika
Live Kladno (1988, 8.)

Paºí svírá paºbu
tomu nikdy nevzdám hold
krev ºoldák· je ??
vraºdí pro sv·j ºold

✷ Demo (1989, 7.)
✸ Live Kladno (1990, 5.)

Jeden dva t°i my jsem brat°i
který je to mezi námi
❀✷ : co si zalez do tý slámy

✸ : co se vysral do tý slámy

✸✍
✁✷✍

✸ : vysko£íme z vokna ven

✸✎
✁✷✎

a´ je to ten nebo ten
❀✷ : vyho¤me ho z kola ven

... (svahil²tina)
Je nebezpe£nej
pro vyjetý koleje
je nebezpe£nej
tak vyho¤me ho z kola ven

??
myslí² na svý prachy
myslí² na svý vít¥zství
jiný chcípaj strachy
Paºí svírá paºbu
tomu nikdy nevzdám hold
krev ºoldák· je ??
vraºdí pro sv·j ºold
2x

Fronta 89

... (svahil²tina)
Nebyl první ani poslední
?? ºe hlavu neskonil

✦

Zdá se, ºe je v²e v po°ádku

Fabrika / Fabrika
Live Kladno (1990, 9.)
?? siréna houká
nenávidím ty ºlutý auta
projíºd¥jí m¥stem a záhadn¥ ??
pod maskou ochránc· se skrejvaj vrazi

4 písní

Maniak
(Fronta 89 / Fronta 89)

♠

Politic song
(Fronta 89 / Fronta 89)

♠

Sid Vicious byl nevinnej
(Fronta 89 / Fronta 89)

3 ❧

Úvod
(Fronta 89 / Fronta 89)

♠

✦

Maniak

Fronta 89 / Fronta 89

Zdá se ºe je v²echno v po°ádku 8x
?? t°íská obu²kem do lidí
nemají páte° ani sv¥domí
hlasy sly²í dostaváj rozkazy
který jim dávaj ve°ejný vrazi

✦

oldák

Fabrika / Fabrika
Live Kladno (1988, 3.)

✷ Demo (1989, 2.)

oldák pro lásku
ud¥lá co chce²
stane se z n¥j vrah
kdyº ºold nabídne² hovado
Paºí svírá paºbu
tomu nikdy nevzdám hold
krev ºoldák· je ??
vraºdí pro sv·j ºold

Live (?, 5.)
A´ uº vleze² komkoliv
voblbujou t¥
?? tuhle hudbu
fakt uº nebere
Maniak chce² bejt maniak 2x
Te¤ máme demokracii
k hovnu nám to je
kecy jsme uº sly²ely
skute£nost je kde?
Maniak chce² bejt maniak 2x
??
na kecy vám serem
chce se nám z vás blít
Maniak chce² bejt maniak 2x
Budu po°ád stejn¥
jako ??
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i kdyº budu poslouchat
ºe maniak jsem jen
Maniak jsem jen maniak 2x

✦ Politic song

Fronta 89 / Fronta 89
Live (?, 4.)

Co se v tomhle stát¥ stalo
ºe vás to tak zaujalo
co se v tomhle stát¥ stalo
vºdy´ se tu nic nezm¥nilo
2x
Jiný jméno jiný lidi jsou
demokrati za£ali svý ²ou
jiný jméno jiný lidi jsou
na tebe se stejn¥ vyserou
Je tu to po°ád stejný
a po°ád ste ²patný
stejn¥ nám to poserete
pro m¥ je to jasný
Jiný jméno jiný lidi jsou
demokrati za£ali svý ²ou
jiný jméno jiný lidi jsou
na tebe se stejn¥ vyserou
2x
Co vy po nás vlastn¥ chcete
za£ máme být vd¥£ný
stejn¥ nám to poserete
pro m¥ je to jasný
Jiný jméno jiný lidi jsou
demokrati za£ali svý ²ou
jiný jméno jiný lidi jsou
na tebe se stejn¥ vyserou
Co se v tomhle stát¥ stalo
ºe vás to tak zaujalo
co se v tomhle stát¥ stalo
vºdy´ se tu nic nezm¥nilo
2x
Jiný jméno jiný lidi jsou
demokrati za£ali svý ²ou
jiný jméno jiný lidi jsou
na tebe se stejn¥ vyserou
4x

✦ Sid Vicious byl nevinnej
Fronta 89 / Fronta 89

✷
✸

Live (?, 2.)
Live (?, 3.)
Live (?, 6.)

Psaly o tom noviny
kaºdej tomu uv¥°il
ºe je za m°íºema
ºe n¥koho zavraºdil
Sid Vicious byl nevinej 4x
Lidi já vás nemám rád
bodej´ by vás trel ²lak
za to co jste ud¥lali
nevinnýmu Sidovi
: Sid Vicious byl nevinej 8x
Sid Vicious byl nevinej 4x
nevinej 4x
✷ ❀✸ :

✷✁✸✍
✍
②

Sid Vicious by vám n¥co cht¥l
a to jste mu závid¥li
to nikdo z vás nedokázal
a tak jste ho umu£ili
Sid Vicious byl nevinej 4x
nevinej 4x

❬ ②❪

✷ : Sid je stále mezi náma
jeho ?? stále ºije
v²echno ni£te podpalujte
a´ ºije anarchie

Sid Vicious byl nevinej 4x

❬ ✁✸②❪

✦ Úvod

Fronta 89 / Fronta 89
Live (?, 1.)

Hele, chci se vás na n¥co zeptat, chcete vid¥t
po°ádnej protikomunistickej ²lehanec? Bude
vám hrát divadlo, jmenujou se Zá²kyt a jsou
to opravdu Zá²kyti. A jestli to chcete vid¥t, tak
to bude tady, jenom za°v¥te jo nebo ne. A je to
p¥knej ná°ez, uvidíte i Lenina, ahoj.

Gummy pig
18 písní

Blbá smrt
(Gummy pig / Gummy pig)
Cedule
(Gummy pig / Gummy pig)
.S.F.R.
(Gummy pig / Gummy pig)
Hlava
(Gummy pig / Gummy pig)
Hlídka
(Gummy pig / Gummy pig)
Hospodská balada
(Gummy pig / Gummy pig)
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Chce² pivo? Já taky!

Hungaria

(Gummy pig / Gummy pig)
Intro

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Ja za to nemoºem
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Gummy pig / Gummy pig)
KKK

Kladivo
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Gummy pig / Gummy pig)
Mabel Johnson

Kubo
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Gummy pig / Gummy pig)
Muskultura

Magnetofóny
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Gummy pig / Gummy pig)
Ned¥le

Mola
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Gummy pig / Gummy pig)
OÚNZ

Nasraní
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Gummy pig / Gummy pig)

Neserte ma!
Posera

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Gummy pig / Gummy pig)
Odchádzam
Posranej fízl
(Gummy pig / Gummy pig)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Otvorený list

S.D.F.
(Gummy pig / Gummy pig)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Pionier
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

Tlustoprd
(Gummy pig / Gummy pig)

Pivo
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

Vana
(Gummy pig / Gummy pig)

Hasiaci prístroj
38 písní

Plná po©ná
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Pogoroll
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Práca
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

15

Raj na zemi

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Arabské tango

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
RnR
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Blbý de¬

RnR alcoholl
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
o si robí² ´aºkú hlavu !?

S tebou sa nebavím!
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Daj si do tela

Stoli£ka
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Dajte nám pokoj!

ansón
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
Depeche

TD
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
E²te som nedopil

Upomienka
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

Video
Gigoloman
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
V²etko je blue

Harry Cross
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
V²etko som ti uº dal

Hasiaci prístroj

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)
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2x

X piv prosím
(Hasiaci prístroj / Hasiaci prístroj)

Nepla£ dít¥ nepla£
koupím ti medv¥da

Chronická nevinnost
13 písní

Autí£ko
2 ❧
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

Já nechci medv¥da
hnusnýho jako ty
chci svoje autí£ko
²lapací autí£ko

♠
D¥vo£ky v Suchdole
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

✦ D¥vo£ky v Suchdole

♠
Kim Ir Sen
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

Trampoty s Emilem (1990, 3.)

♠
Politika
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)
♠
Rezervace
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)
Stará bába íhova
2 ♠
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)
Trampoty s Emilem
♠
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

♠
Trudomyslná lambáda
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)
Viola
2 ❧
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

♠
Vojáci
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Na koleji v Suchdole
tan£ej holky na stole
nahatý a bohatý
nohatý a nahatý
Kdo si na n¥ první ²áhne
ten ten mejdan zaplatí
Na koleji v Suchdole
tan£ej holky na stole
nahatý a bohatý
nohatý a nahatý
áhnul jsem si na B¥tu
stálo m¥ to vejplatu

♠
Vpravo
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

✦ Kim Ir Sen

Zahozená generace
♠
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

Trampoty s Emilem (1990, 13.)

♠
lutý
(Chronická nevinnost / Chronická nevinnost)

✦ Autí£ko

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Dnes v noci jsem m¥l krásný sen
ºe ze m¥ byl soudruh Kim Ir Sen
noc byla bílá skoro jako den
a´ ºije velký Kim Ir Sen oi
2x

✦ Politika

Trampoty s Emilem (1990, 9.)

✷ Czechcore again 90-91 (1991, 15.)

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Sebrali mi autí£ko 2x
moje moje ²lapací autí£ko
2x
Nepla£ dít¥ nepla£
: koupíme ti jiný

✷ : koupíme ti nový
: Nechci ºádný jiný

✷ : Nechci ºádný nový
: ºádný jiný autí£ko

✷ : ºádný nový autí£ko
: moje moje ²lapací autí£ko

✷ : chci svoje svoje ²lapací autí£ko

Trampoty s Emilem (1990, 4.)

✷✍
✍
✷✍
✍
✷✍
✍
✷✍
✍

V²ichni d¥laj politiku 2x
bába d¥dek máma táta
i ta nová teta zlatá
V²ichni d¥laj politiku
uº mi z toho ??
v²ichni d¥laj politiku
a já jenom muziku
V²ichni d¥laj politiku
a já jenom muziku
a kdyº ze m¥ nic nebude
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jen od poslední úst°ice
Bába d¥dek máma táta
i ta nová teta zlatá
a já jenom muziku 2x
Pitomou muziku 3x
co poslouchaj jen úst°ice

pomalu chcípneme
Máme rádi teplý vdolky
dobrý pivo
£eský holky
2x

✦ Stará bába íhova

✦ Rezervace

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost
Trampoty s Emilem (1990, 2.)

Na sídli²ti v dva plus jedna
v rohu televizní bedna
na sídli²ti v dva plus jedna
ºijeme si senza ºijeme si fajn
Za zdmi svých byte£k·
ve svitu obrazovky
pomalu tloustneme
Máme rádi teplý vdolky
dobrý pivo
£eský holky
2x
Od ned¥le do soboty
vlevo byty vpravo byty
od ned¥le do soboty
ºijeme si senza ºijeme si fajn

Trampoty s Emilem (1990, 6.)

✷ Czechcore again 90-91 (1991, 14.)
Stará bába íhová
udává nadává
stará bába íhová
nemá ráda punk
2x
Boty maj okovaný
a lebky vyholený
je jim to v²echno fuck
°íkají tomu punk
Stará bába íhová
udává nadává
stará bába íhová
nemá ráda punk
2x

✦ Trampoty s Emilem

Za zdmi svých byte£k·
ve svitu obrazovky
pomalu hloupneme
Máme rádi teplý vdolky
dobrý pivo
£eský holky
2x
Knedlo vep°o pivo zelo
to si ºádá na²e t¥lo
knedlo vep°o pivo zelo
ºijeme si senza ºijeme si fajn
Za zdmi svých byte£k·
ve svitu obrazovky
pomalu tloustneme
Máme rádi teplý vdolky
dobrý pivo
£eský holky
2x
trúdl buchty kafe kecy
v obcho¤áku mají v¥ci
²trúdl buchty kafe kecy
ºijeme si senza ºijeme si fajn

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost
Trampoty s Emilem (1990, 8.)
Emile 2x
je to velmi nemilé
Emile 2x
zas má² v sob¥ promile
2x
Emile 2x
Emil 2x
toho si neumyl
Emil 2x
??
2x
Emile 2x
je to velmi nemilé
Emile 2x
zas má² v sob¥ promile
2x

Za zdmi svých byte£k·
ve svitu obrazovky
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✦ Trudomyslná lambáda

✷ : nechce nechce panna
jedna strana druhá strana
nechce uº bejt panna
: 2x

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost
Trampoty s Emilem (1990, 12.)

✷ : Politi£ka Viola
uº to dlouho nem¥la
2x

Plastikový nádraºí
umyvadlo bez st¥ra£e
£ervená tkani£ka
a pojem na tri£ka

Marn¥ marn¥ shání údy
?? s politiky

??
rozma£kaný jak ²váby
bled¥modrá hadice
??

Jedna strana druhá strana
nechce nechce uº bejt panna
jedna strana druhá strana
nechce uº bejt panna
2x

Leºet na trati
??

Leºet na trati
£erná £epice
£ervený krabice
zabitá slepice

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost
Trampoty s Emilem (1990, 11.)

Trampoty s Emilem (1990, 10.)

✷ Czechcore again 90-91 (1991, 16.)

Vojáci 2x
co nemaj co na práci
pochodujou vojáci

Politi£ka Viola
uº to dlouho nem¥la
2x

Vojáci 2x
ºoldy si utrácí
lejou pivo do palic

Ú°aduje za stolem
smýká se politickým bojem

Jedna strana druhá strana
: nechce nechce uº bejt panna

❬ ②❪

✦ Vojáci

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Marn¥ marn¥ shání údy
?? s politiky

❬ ✘❪

Hurá

✦ Viola

Politi£ka Viola
uº to dlouho nem¥la
2x

❬ ✘❪

Jedna strana druhá strana
Viola uº není panna
jedna strana druhá strana
kone£n¥ uº není panna
2x

Zadnice zajíce
£erná £epice
p°emej²lim ??
??

✷ : Viola uº ... panna
jedna strana druhá strana
nechce uº bejt panna
: 2x

✷②

Politi£ka Viola
náhle hocha sehnala
politi£ka Viola
má te¤ chlapce dohola
co má v²echno na háku
stáhla ho hned z lapáku

Plastikový nádraºí
vanu ze st¥ra£e
modrá £epice
??

Jedna strana druhá strana
: nechce nechce uº bejt panna

✎

✷✎
✎
✷②
❬✷✘❪

❬✷✘❪

Vojáci 2x
z hospody se vrací
vojáci 2x
Vojáci 2x
nemaj co na práci
lejou pivo do palic
2x
Vojáci 2x
st°ílejí na ptáci
vojáci 2x
pif paf oi
Vojáci...

✷✎
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✦ Vpravo

✦ lutý

Trampoty s Emilem (1990, 7.)

Trampoty s Emilem (1990, 5.)

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost

Po°ád stejný holky
stejná postel
po°ád stejný kolo
v pond¥lí znova

Pauza stres zadrºuj dech
poj¤ se mnou a uvidí² hned
sama ví² jak je noc daleká
sama jse² má touhá zaklatá

Komíny kou°í
hlavy se vykou°í
nevim kde je vpravo
nevim kde je vlevo

Padá listí ze strom·
je ºlutý 3x

Po°ád stejný ksichty
zv¥tralý pivo
jdu z no£ní ²ichty
v továrn¥ Slovo
Komíny kou°í
hlavy se vykou°í
nevim kde je vpravo
nevim kde je vlevo

✦ Zahozená generace

Chronická nevinnost / Chronická nevinnost
Trampoty s Emilem (1990, 1.)

Byl máj byl krásný £as
jak vloni se²li jsme se zas
o£i nám svítí jak reektory
zasn¥n¥ hledíme na prapory
Které se t°esou radostí
sd¥leného tajemství
ºe jako vºdycky na první máje
i letos budem volat a´ ºije
Jsme zahozená generace
Stalinovo d¥ti
bezejmenné ob¥ti
dvacátého století
Jsme zahozená generace
nákla¤áky smetí
bezejmenné ob¥ti
dvacátého století
Jsme zahozená generace
nespln¥ných slib·
dál budem hledat smysl sv¥ta
v marján¥ a pivu
2x

P°ede mnou se¤ a ruce dej pry£
nechci to te¤ te¤ a ani hned
sama ví² jak je noc daleká
sama jse² má touha zakletá
Padá listí ze strom·
je ºlutý 3x

Jate£ní ulice
19 písní

? (11x)
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
Ach není tu není
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
Miluju t¥
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
Nad mou hlavou
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
Nejste bozi
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
O lidech
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
Soucit ode m¥ ne£ekej
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
Teme²var 17. 12. 1989
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)
Zp¥v míru
(Jate£ní ulice / Jate£ní ulice)

✦?

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 1.)

?? sedím doma
v²ude vládnou deprese
továrny se zavírají a není práce
je to tady bez budoucnosti 2x
Proto ºádám vzpouru
jsem tady a nejsem ni£ím
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♠
♠

2♠
3❧
♠

2❧
♠

2❧
2❧

ºádám vzpouru

to bych sám snad ²el vej²

v²ichni kolem n¥co k°i£í

je ²ance jediná

ºádám vzpouru
proti v²emu proti v²em

Moºná chce² málo moºná víc
a moºná nechce² v·bec nic

Já chci anarchii

moºná ºe rok a moºná v£era

já v¥°ím anarchii

moºná ºe aº za m¥síc

to je to jediný
co nás m·ºe zachránit

V baru dým z cigaret

2x

a stejná píse¬ hraje
tak ?? nevidí²

V²ude vládnou policitký strany

ºe po°ád se ptá² co je

??
zakládají tady novej °ád

Nechci se totiº stát volem

je to tady bez budoucnosti 2x

kterej t¥ nechce pochopit
nechci se dívat chci t¥ líbat

V²ude chod¥j zelení fízlové

tak co p·jdem spolu pít

kaºdej z t¥ch zmrd· má rozum v obu²ku
zakládají tady policejní stát

Mám

je to tady bez budoucnosti 2x

v hlav¥ plán

Proto ºádám vzpouru

Na nekone£nej mejdan

jsem tady a nejsem ni£ím

absinth ??

ºádám vzpouru

°eky loutkovej bar

v²ichni kolem n¥co k°i£í

já sly²im hrát blues

ºádám vzpouru

rock'n'roll ??

proti v²emu proti v²em
2x
Já chci anarchii
já v¥°ím anarchii

Mám v hlav¥ plán

to je to jediný

na nekone£nej mejdan

co nás m·ºe zachránit

absinth ??

2x

°eky loutkovej bar

✦?

já sly²im hrát blues
rock'n'roll ??
4x

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Tak poj¤...
Anarchy in Bohemia (1991, 4.)

pudem pry£ 2x
tak poj¤

??

✦?

je to váºn¥ doba hloupá
a v tý dne²ní politice
poslanc·m te¤ ?? víc

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Jestli bude pivo draº²í
Anarchy in Bohemia (1991, 14.)

to nikoho nepot¥²í
padn¥te k t¥m co bo°í
kam to vede lid se bou°í

Kaºdej den se na sv¥t usmívám
s jointem v drºce

I kdyº koukám zpovídan¥

tak jointa si klidn¥ dám

my pak budem bít se za n¥

a a´ uº je dobrej

nebrání nám mozk· lenost
vid¥t svojí zotro£enost

Ta tráva zelená

4x

ta tráva je tu s námi

✦?
Jate£ní ulice / Jate£ní ulice

ta ganja zelená
ta tráva je tu a je fajn
Více joint· republice
to je na²e agitace
2x

Live (1991, 1.)
Ganja a shit
Dal²í den je zas pry£

£ím víc tím líp

a dal²í za£íná
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Armáda ta s námi tu je
a jde s námi
poj¤me v²ichni klidn¥ do boje
za na²í trávu

Karel zase nesmí ven
An£a sp¥chá s úklidem
?? má rodinu

Chceme legalizaci
chceme si svobodn¥ kou°it
my chceme legalizaci
my chceme svobodn¥ kou°it

Na na²í vesnici je ale ºivo
na na²em venkov¥ v²em dob°e je
v hostincích £epujou Plze¬ský pivo
pole louky kolem pat°í JZD
2x

Více joint· republice
to je na²e agitace
2x

Karel na°ezáno dostane
vynadáno dostane
??

Ganja a shit
£ím víc tím líp

P°ijeli cizí páni
p°edseda se uklání
limuzína i £erná

✦?

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 11.)

Na na²í vesnici je ale ºivo
na na²em venkov¥ v²em dob°e je
v hostincích £epujou Plze¬ský pivo
pole louky kolem pat°í JZD
3x

✦?

Kdyº ?? tloukli do na²ich hlav
my z·stali svý z·stali svý
kdyº nám brali fantazii po ??
my z·stali svý z·stali svý
My jsem byli vºdycky proti
my z·stali svý z·stali svý
i kdyº snaºili se nás krotit
my z·stali svý z·stali svý
Jiní páni se nám t¥¤ko snaºí porou£et
my z·stanem svý z·stanem svý
nebudeme podporovat demokracii
my z·stanem svý z·stanem svý
Budem v¥°it jenom anarchii
my z·stanem svý z·stanem svý
budeme vºdycky proti
my z·stanem svý z·stanem svý
Tak uº kone£n¥ ra£te pochopit
ºe z·stanem svý z·stanem svý
nechceme nic neº svobodu mít
ºe z·stanem svý z·stanem svý

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 10.)

Na místo do práce jen £as letí
rychle nebo vás dohoní ºivot
a smrt by musela je²t¥ chvíli £ekat
stroje se to£í a ni£í mozky
Dál zabít dál
Výroba na destrukci lidskosti
jen automaty bez tvá°e a bez n¥hy
nemaj ºádné touhy nemaj ºádné cíle
rachotí stroje a ni£í mozky
Dál zabít dál
ádný vzpoury se tady netrpí
nikdo nesmí vypadnout z °ady
a vlastní my²lenky jsou nep°ípustné
homo novus otroci ??

✦?

A´ se vzteky t°eba poserou
ºe z·stanem svý z·stanem svý
stejn¥ nás nikdy nep°eperou
ºe z·stanem svý z·stanem svý...

✦?

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 13.)

Kytky tady nekvetou
Olda b¥ºí za tetou
koupil ?? zmrzlinu

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 6.)

Nemám ºádnej opravdovej d·vod
pro£ tady jsem a na co vlastn¥ £ekám
plejtvam si svým £asem
a poslouchám rádio
Politici mi °íkají
ºe je v²echno v po°ádku
ºe ºijem v nejlep²ím
nejlep²ím úsvitu
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Já tu te¤ £ekám
£ekám si na svý místo
chci místo na slunci
které m¥ bude chránit

Po ulicích chodí kurvy
a p°itom jsou to jenom d¥ti
jsou to jenom ?? lidi
?? lidi v byt¥

P°ed °ezavou bolestí
p°ed zlobou davu
p°ed lacinou nabídkou

Odhodily kravaty
vym¥nili kabáty
uº jsou zase nalezlí
tam kde to vyná²í

Cesta vede nikam
po°ád jenom dokola
??
jsem na pokraji zhroucení
Cesta vede nikam
po°ád jenom dokola
je to po°ád stejný
jsem na pokraji zhroucení
Vá² ºivotní obzor
je ²irokej jak díra
jak díra mezi nohama
va²í manºelky
Politici vám °íkají
ºe je v²echno v po°ádku
ºe ºijete v nejlep²ím
nejlep²ím úsvitu
Tak uº na to nemysli
nacpi se vep°ovým 2x
to je ten d·vod
tv·j opravdovej d·vod
co na tomhle ºití
tv·j opravdovej d·vod
Cesta vede nikam
po°ád jenom dokola
je to po°ád stejný
jsem na pokraji zhroucení
Cesta vede nikam
po°ád jenom dokola
není vám rozum¥t
cesta vede nikam
po°ád jenom dokola
to je ten d·vod
je to po°ád stejný

✦?

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 15.)

Pive£ko neni...

✦?

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 7.)

Je mu jedno v jaký je stran¥
hlavn¥ kdyº je po°ád u moci
je mu jedno komu se uklání
hlavn¥ kdyº mu dob°e zaplatí
lov¥k £lov¥k s ohebnou páte°í
£lov¥k £lov¥k ideám nev¥°í
£lov¥k £lov¥k karieriární
£lov¥k £lov¥k touºí po moci
Odkud vítr vane
v tu stranu se dá
nemít ºádný charakter
a sv¥domí nehrozí
Mít prot ze v²eho
po°ád jenom u koryta
ob£anský forum
a´ ºije Mohorita
Je mu jedno v jaký je stran¥
hlavn¥ kdyº je po°ád u moci
je mu jedno komu se uklání
hlavn¥ kdyº mu dob°e zaplatí
lov¥k £lov¥k s ohebnou páte°í
£lov¥k £lov¥k ideám nev¥°í
£lov¥k £lov¥k karieriární
£lov¥k £lov¥k touºí po moci

✦?

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 8.)

Stojím ve front¥ na práci
sám uº nevím co z toho mám
vím ºe je to stejn¥ marný
v²ichni lep²í jsou tu p°ede mnou
S podporou se vysta£it nedá
poslední my²lenka je n¥má otázka
vím ºe je to stejn¥ marný
tak já se ptám
Co mi zbejvá 3x
co bude zejtra
8x
V²ichni cht¥j abysem zaplatil
to co jim dluºím
jenºe já uº nemám nic
jsem uprost°ed kruhu kterej m¥ svírá
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Skepse ovládla mojí mysl
poslední my²lenka je n¥má otázka
vím ºe je to stejn¥ marný
tak já se ptám
Co mi zbejvá 3x
co bude zejtra
2x
2x

✦ Ach není tu není

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Plameny smrti (1994, 18.)

Ach není tu není
co by nás t¥²ilo
ach není tu není
co nás t¥²í
Co nás t¥²ívalo
pálilo mrzívalo
ach není tu není
co nás t¥²í
Jaká to ústava
bez sn¥mu bez práva
jaká to ústava
s obleºením
Taková ústava
je jako Otava 2x
??
Po°ád nám dávají
co se nám nelíbí
po°ád nám dávají
vy²²í dan¥
ijou nám obojky
dávají odkrojky
£ert by to vydrºel
zhurta na n¥...

✦ Miluju t¥
Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 9.)

✷ Live (1991, 2.)

Tak dej mi svý prachy
a´ ¬áký mám
a dej mi svý t¥lo
a´ nejsem sám
Se² hrozn¥ krásná
asi si m¥ miluje²
já na tebe seru
tak si holka b¥º

Nechce² m¥ opustit
myslí² to se mnou váºn¥
Ale já cht¥l s tebou
jenom spát
2x
Myslí² si ºe jsem výbornej
myslí² si ºe m¥ dob°e zná²
alá já jsem úpln¥ jinej
já jsem totiº velký lhá°
2x
Miluju
miluju
miluju
miluju
miluju
miluju
miluju
miluju

t¥
t¥
t¥
t¥
t¥
t¥
t¥
t¥

tak dej mi svý prachy
tak dej mi cigára
tak dej mi svý t¥lo
kup mi pivo
nemám co bych s tebou ztratil
tak uº táhni do prdele
nenávidím t¥
zabiju t¥

Tak b¥º pry£
já nemám ti co °íct
kdyº dostávám
??
Vidím ²váby
pochodujou po zdi
zpívají si do kroku
fa²ounskej march
Tak poj¤ blíº
a´ t¥ m·ºu pra²tit
Spadn¥² na zem
a já t¥ omrdám
2x
Myslí² si ºe jsem výbornej
myslí² si ºe m¥ dob°e zná²
alá já jsem úpln¥ jinej
já jsem totiº velký lhá°
2x
Miluju
miluju
miluju
miluju
miluju
miluju
miluju
miluju

t¥
t¥
t¥
t¥
t¥
t¥
t¥
t¥

tak dej mi svý prachy
tak dej mi cigára
tak dej mi svý t¥lo
kup mi pivo
nemám co bych s tebou ztratil
tak uº táhni do prdele
nenávidím t¥
zabiju t¥

Tak b¥º pry£
a vypadni mi z cesty
uº se² na dn¥
jako já
Blbej dialog
nemá ºádnou cenu
tak uº holka pochop
ºe já miluju svý já
Blbej dialog
nemá ºádnou cenu
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Tak uº holka pochop
ºe já miluju svý já
3x

a nechcem si uº hrát
a zkuste nám dál lhát

✦ Nad mou hlavou

A nechceme být smetím
vºdy´ jsme va²e d¥ti
které jste splodili
a pak jim hrozili

Anarchy in Bohemia (1991, 2.)

P°esta¬te hrozit
uº nejste bozi
uº nejste bez vinny
z vás kaºdý má sv·j díl

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice

✷ Live (1991, 5.)
✸ Plameny smrti (1994, 17.)
Chytni se m¥ za ruku
a te¤ hned
obrátíme naruby
ten jejich starej sv¥t

Jak ºivot letí
i máme d¥ti
ale jak je vychovat
kdyº nechceme jim lhát

Ne£ekám nic od reforem
nových zásadových norem
miluju jen kladivo
které bije na zdivo 2x
na zv¥tralý zdivo

Za jedné vlády
oni rozdávali °ády
pak se z°ekli v£erej²k·
a skryly hroby

Sv¥t jak byl vºdy bude stejný
ºivot st¥jn¥ beznad¥jný
zem jen tíºí kladiva
ud¥°iti do zdiva 2x
do starýho zdiva

P°esta¬te hrozit
uº nejste bozi
uº nejste bez vinny
z vás kaºdý má sv·j díl
na historii...

Chytni se m¥ za ruku
a te¤ hned
❀✷ : obrátíme na ruby

✸ : obrátili jsme na ruby

ten jejich starej sv¥t

Nad mou hlavou rudý prapor
❀✷ : hlásá pouze zmar a zápor

✸ : hlásal pouze zmar a zápor
❀✷ : hlásá ránu kladiva
✸ : hlásal ránu kladiva
❀✷ : která padne do zdiva 2x
✸ : která padla do zdiva 2x

✸ : i tenhle starej sv¥t

✦ Nejste bozi
Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Plameny smrti (1994, 21.)
Tím va²im represím
my ºili v depresi
a slova mládí vp°ed
?? jako v°ed
Rádi jsme tím nádorem
s vlastním názorem

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 12.)

✷ Live (1991, 3.)
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

do starýho zdiva

Chytni se m¥ za ruku
a te¤ hned
obrátíme na ruby
❀✷ : ten jejich starej sv¥t

✦ O lidech

✸✍
✁✷✍

Lidi kolem m¥
n¥kam pospíchaj
míhaj se v stíny
Nevím odkud kam
a za £ím se honí
za jakým cílem
To co opravdu
pot°ebujem
m·ºem levn¥ koupit

✸✍
✁✷✍

Jen zbyte£nosti
jsou drahé
a láska se neprodává
Nevím já jim nerozumím
stále jsou stejní
nevím já jim nerozumím
2x
Den za dnem
jim ºivot utíká
to oni nevnímají
Televize je pro n¥
zábava veliká
i kdyº nadávají
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neobrátit se zpátky
to by mohlo bolet
na lítost je pozd¥
a tak p·jdu dál

Zav°ený do svý
betonový krabice
chrán¥ni p°ed sv¥tem
Nají se pomilujou
a jdou spát
po°ád dokola

Soucit ode m¥ ne£ekej 3x
soucit srát na to

✦

Maj o£i maj u²i
ale nevid¥j
²pínu kolem sebe
Maj o£i maj u²i
ale nesly²ej
: rámus koloto£e
✷ : maj o£i uzam£ený
Maj o£i maj u²i
ale nevid¥j
: maj o£i uzam£ený

✷ : zá°i kolem sebe

Maj o£i maj u²i
: ale nesly²ej

✷ : ale nevid¥j

: jsou do sebe uzav°ený

✷ : jsou do sebe uzam£ený

Anarchy in Bohemia (1991, 3.)

✷✎
✎

✷✎
✎
✷✎
✎
✷✍
✍

Nevím já jim nerozumím
stále jsou stejní
nevím já jim nerozumím
2x

✦

Nemusí² si d¥lat vý£itky, kdyº n¥koho zraní²,
ºivot p·jde dál. Dej si ale pozor, aby vý£itky
nezabily tebe.

Ublíºil jsem moºná hodn¥ lidem
nejlep²í je zabít vzpomínky

Pak rod¥ji lidský svin¥
co postav¥j svý d¥ti ke zdi
: kulkou bajonetem nebo plynem

✷ : a kulkou bajonetem nebo plynem

✷✍
✍

se snaºí udrºet neºivoucí reºim
Tanky jdou a ²lapou po snech
po sv¥t¥ bez diktátu
tanky jdou i po tankystech
co sed¥j uvnit° tank·

Otec £tvrtí svého syna
bratr v bratrov¥ krvi se koupe
: tak Lenine vsta¬ a °ekni £í je vina

Live (1991, 4.)

Soucit ode m¥ ne£ekej
lítost ode m¥ ne£ekej 2x
2x

Tanky jdou a ²lapou po snech
po sv¥t¥ bez diktátu
tanky jdou i po tankystech
co sed¥j uvnit° tank·

✷ : a lidskost jde do futrálu spát

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice

Nebudu si d¥lat vý£itky
rána p¥stí n¥kdy zabolí
neohlídnu se zpátky
to by mohlo bolet
na lítost je pozd¥
a tak p·jdu dál

✷ Plameny smrti (1994, 20.)

Strach volá svinstvo na start
??
strach diktátor· je bastard
: a lidskost ta jde do futrálu spát

Soucit ode m¥ ne£ekej

Vrátím ránu kterou jsem dostal
a nebudu toho litovat
neohlídnu se zpátky
to by mohlo bolem
na lítost je pozd¥
a tak p·jdu dál

Teme²var 17. 12. 1989

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice

✷ : tak Lenine vsta¬ °ekni £í je vina

✷✍
✍

✷✍
✍

ºe socialismus se ti na háku houpe

✦

Zp¥v míru

Jate£ní ulice / Jate£ní ulice
Anarchy in Bohemia (1991, 5.)

✷ Plameny smrti (1994, 19.)
P°es spáleni²t¥
p°es krvavé °eky
jdou mstící pluky
neochv¥jn¥ dál
Na na²í stran¥
srdce právo v¥ky
jdou vojska vp°ed
jak pomsty hrozný val
sm¥r Praha
: Slouºíte armád¥
za peníze rádi
posloucháte rozkazy
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❬✷✎❪

svých nad°ízených
Copak nechápete
ºe vás m·ºou zneuºít
kaºdej kdo má zbra¬
m·ºe bejt vrah
Vojsko zpívá
jen o míru
kdyº pochodujou
je sly²et jejich zp¥v
?? se udrºet
i kdyº pádnou silou
kdo má víc zbraní
má v¥t²í mír

✷ : Slouºíme vlasti
zdarma a rádi
aby mohli na²i blízký
v klidu ºít
Kravaty °íkaj
ºe jsme je²t¥ mladý
takºe se mundúrek
m·ºe vybou°it
Var²avská smlouva
je zá²tita míru
na buzeráku nechá²
hrdost a krev
?? nep°ítele
velikou díru
armáda p°ebere
vzor ??
Levá dva
vyrovnat
zpívat

❬✷✎❪

Jazzová rýma

St°ílí samopaly
nové historie
zpíváme zp¥v míru
na povel pal
pal

✷ : Rok a p·l prázdnin
a onanie
stavíme kapitalist·m
nepr·chodný val
Ve dn· nových zít°k·
lep²í historie

18 písní

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

❬ ②❪

❬ ②❪

❬ ②❪

❬ ②❪

elem vzad
vpravo vbok
pochodem vchod
zpívat
: ??
s pistolí v ruce
ºivot s prost°elenym b°ichem
je blbá budoucnost

zpíváme zp¥v míru
na povel pal

❬✷✎❪

? (2x)
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Bastard
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

erný ka²el
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Divná holka
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Hodinkový lidé
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Hurvínek
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Inverze
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Julie
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Máma nabuko
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Manchester
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Nekone£ný p°íb¥h
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Progresivní mladí
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Stará panna
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Ve m¥st¥ Plzni
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Vzducholo¤
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Vzpomínka
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

Zru²ili armádu
(Jazzová rýma / Jazzová rýma)

♠

✦?

❬✷✎❪

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Live Plze¬ (1989, 1.)

❬ ✎❪

Celej ºivot bydlel jsem
na svobodárn¥
klepali mi na rameno
a °íkali úderníku
Kone£n¥ dostal jsem se
ocen¥ní
i kdyº nemám okno
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ani kliku
Scházíme se poklábosit
s kamarády na pár minut
v £ekárn¥
u skotskejch st°ik·
Dob°e je v Dob°anech
pravda vít¥zí
dob°e je v Dob°anech
s podstivostí nejdál dojde²
2x
Ne ºe bych si cht¥l st¥ºovat
to teda nikdy
ale ob£as probouzí m¥
no£ní m·ry
e jsem celej ºivot
d°el na druhý
a ty m¥ potom
vodsunuli
Scházíme se poklábosit
s kamarády na pár minut
v £ekárn¥
u skotský k·ry
Dob°e je v Dob°anech
pravda vít¥zí
dob°e je v Dob°anech
s podstivostí nejdál dojde²
4x

✦?

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Live Plze¬ (1989, 8.)

Stará bába íhová
udává nadává
stará bába íhová
nemá ráda punk
2x

Sem £ernej pes
se zelenejma o£ima
b¥ºim po ulici
a ka²lu na v²echny prezidenty
moji bílou fenu
p°ejel £erný funebrácký v·z
a tak leºim v de²ti
na náb°eºí sám
a vokousávám si poslední nohu
a lidi chod¥j vokolo a °íkaj
to jsou ale v¥ci 2x
Vyju ve£er na m¥síc
a ²krábe m¥ v krku
a ²krábe m¥ celé t¥lo
dívám se na nebe
jak vyvaluje polomrtvé lidi
a natahuje nás zase zpátky
²keble m¥ °eºou do hohou
tak jako m¥ °eºe celej m·j ºivot
A lidi chod¥j vokolo a °íkaj
fuck you pse
to jsou ale v¥ci 2x
B¥ºim tmou za celýho úpl¬ku
a hledám tu správnou kládu
p°es kterou se p°ekulim
aby se ze m¥ stal £lov¥k
abych mohl dál b¥ºet ulicí
p°ivírat o£i a cenit zuby
a nikdo z lidí uº nebude °íkat
to jsou ale v¥ci
Zapomn¥l jsem svoje jméno
ale te¤ uº vím
bastard
na m¥ k°i£el m·j pán
bastard
na m¥ k°i£eli v²ichni moji kamarádi
jenom moje bílá fena ne
ale te¤ jsem z·stal úpln¥ sám
poslední z prvních
a uº te¤ uº není nikoho
kdo by ²el okolo a °íkal
to jsou ale v¥ci...

Boty maj okovaný
a lebky vyholený
a je jim v²echno fuck
°íkají tomu punk

✦ erný ka²el

Stará bába íhová
udává nadává
stará bába íhová
nemá ráda punk
2x

Live Plze¬ (1989, 5.)

✦ Bastard

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Divná holka (1993, 7.)

Jazzová rýma / Jazzová rýma

M¥°ili jsme
snad se n¥co stalo
ºe to má být
snad se nám jen zdálo
na²e srdce
nikdo nep°ichází
hledáme se
ale nic nám nevychází
Zavíráme
okna do ulice
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utíkáme
k obrazu své vize
na²e mládí
stromy bez ko°en·
nev¥°íme
rad¥ji ni£emu
Dokto°i se
diví co se stalo
odborníci
hledaj £eho málo
na²e srdce
tvrdá ºula lomu
na²e plíce
dýchaj dejme tomu
Takhle tedy vypadá £ernej ka²el 4x
Otýlý pán
kole£kové brusle
r·ºový slon
nese heslo revoluce
v¥°ili jsme
pak se n¥co stalo
má to tak být
Pro boha jsem
ke mn¥ svoje ruce
zkusíme to
uv¥°íme snáze
na²e mládí
sv¥tlo je²t¥ svítí
jediný krok
krok na²eho bytí
Takhle teda vypadá £ernej ka²el 4x

✦ Divná holka

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Divná holka (1993, 9.)

Já jsem divná
divná divná holka
2x
Kdybych nebyla divná
tak bych byla normální
ale to jsem klidná
protoºe jsem divná
Já jsem divná
divná divná holka
2x

Sv¥²ený ru£i£ky
strhanej mechanismus
2x
Hodinkový lidé
strºenej mechanismus
hodinkový lidé
s kolko a ciferníku
tikají a kývají
trp¥liv¥ £ekají
na opravu
To je ta nová
doba je jina£í
je²t¥ se jásá
je²t¥ se skota£í
2x
Sv¥²ený ru£i£ky
strhanej organismu
sv¥²ený ru£i£ky
hodinková generace
tikajícího národa
alegorické pr·vody
zaprá²ené projevy
tikají a kývají
trp¥liv¥ £ekají
na popravu
To je ta nová
doba je jina£í
je²t¥ se jásá
je²t¥ se skota£í
2x
Sv¥²ený ru£i£ky
strhanej mechanismus
2x
Hodinkový lidé
s kolko a ciferníku
pronásledují se
a za ²t¥stím
aby ho zamá£kli
jako zvonek
na budíku
a na rukou
jim tikají
hodinky
To je ta nová
doba je jina£í
je²t¥ se jásá
je²t¥ se skota£í
2x

✦ Hurvínek

✦ Hodinkový lidé

Jazzová rýma / Jazzová rýma

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Live Plze¬ (1989, 2.)

Divná holka (1993, 8.)
Hurvínku

1192

Nikdy uº to nebude takový
jak jsme si p°edstavovali
protoºe my jsme jiní
a lidi jsou skety
2x
Pauza 2x
Nikdy uº to nebude takový
jak jsme si p°edstavovali
protoºe my jsme jiní
a lidi jsou skety
Nikdy uº to nebude takový
jak jsme si p°edstavovali
protoºe lidi jsou jiní
a my jsme ty skety
Pauza 2x

✦ Inverze

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Divná holka (1993, 4.)

Tohle je inverze ...

✦ Julie

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Divná holka (1993, 3.)

M¥sto je £erný moloch
a m¥síc jeho oko
studený zelený
sta°ec na nebi spí
a za záclonou
£erný kocour
si brousí drápi
asi je zataºený
neº p°ijde jeho £as
kdyº krá£í po ulici
a tan£í v £ernejch hadrech
lidé co m¥li zájem
ji dávno opustili
jenom kamínky zv¥stí
které se na zem drolí
jsou vlastn¥ znamení
znamení odpu²t¥ní
Julie 2x
tak tys to zapomn¥la
3x
Julie 2x
Co zbyde po t¥ch
kte°í se ve£er modlí
co zbyde po t¥ch
kte°í p°eºívaj v nad¥ji
Julie 2x

tv·j balkon je stále prázdný
a tak se bojím
stále tím £ast¥ji
ºe £erná mlha
co plyne po ulici
zahltí kaºdého z nás
ºe zbyde kaºdý zvlá²t
Julie 2x
jenom jediný ve£er
který bu mohl
oprostit nás
Julie 2x
tak tys to zapomn¥la
3x
Julie 2x
Pomalu klouºou
provazy podláºími
pomalu 2x
svou polohu m¥ní
??
a mé o£i se cítí
jako dv¥ bílé my²i
p°ed setm¥ním
m¥l jsem jít po schodech
m¥l jsem ²lapat sám
m¥l jsem se snaºit
m¥l jsem zdvyhnout ruce
a výtah stojí
a náhle padá dol·
padá...
Julie 2x
tak tys to zapomn¥la
3x
Julie 2x
A tohle je moment zapomn¥ní...

✦ Máma nabuko

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Divná holka (1993, 1.)

erné slunce
bílý stín
rozevláté tvá°e
rozpálená zem¥
prsty mojich dlaní
dlaní mojich nohou
jsou vlastn¥ sp°eºením
£erných koní
proletá°ské zvonky
na procházce
máma nabuko
v¥trá svoje d¥ti
nikdy jsem nevid¥l
takové osln¥ní
vºdy´ je to veselé
tolik veselé

1193

Sem tam mám pocit

2x

ºe vidim v¥ci

When the moon is shining on my home

které jsem vlastn¥

baby I'm thinking about your body

nikdy vid¥t nem¥l

some thing is wrong in our world
but your body takes the blame

Sem tam mám pocit
ºe vidim v¥ci

Tell me mamma what I'm doing now

které jsem vlastn¥

tell me mamma what I'm thinking now

nikdy vid¥t necht¥l

tell me mamma what I'm hearing now

Bílý had

✦ Nekone£ný p°íb¥h

a kv¥tinové °ece

Jazzová rýma / Jazzová rýma

2x

míjím t¥ pomalu

Live Plze¬ (1989, 9.)

v soust°edných kruzích
sleduj ten rytmus
vºdy´ si to cht¥la

Chybi£ka se vloudí...

✦ Progresivní mladí

sleduj ten rytmus
ono to p°ijde
kolorov¥ ºluté
k°ídla labutí

Jazzová rýma / Jazzová rýma

p°ivíraj moje okno
??

Live Plze¬ (1989, 3.)

vºdy´ je to veselé
tolik veselé

Progresivní mladí
neví co je pogo

Sem tam mám pocit

kafe hodn¥ sladí

ºe vidim v¥ci

a ºijou hogo fogo

které jsem vlastn¥
nikdy vid¥t nem¥l

Progresivní generace
prograsivní £uby

Sem tam mám pocit

nav²t¥vují restaurace

ºe vidim v¥ci

a má svoje hoby

které jsem vlastn¥
nikdy vid¥t necht¥l

Hola...
mládí vp°ed

2x

✦ Manchester
Jazzová rýma / Jazzová rýma

Divná holka (1993, 6.)
When the moon is shining on my home
baby I'm thinking about your body
something is wrong in our world
but your body takes the blame

Progresivní mladí
neví co je pogo
na video hledí
a ºijou hogo fogo
Progresivní generace
prograsivn¥ dívá
progresivní generace
prograsivní zívá
Hola...
mládí vp°ed
Progresivní mladí

Tell me mamma what I'm doing now

neví co je pogo

tell me mamma what I'm thinking now

kafe hodn¥ sladí

tell me mamma what I'm hearing now

a ºijou hogo fogo

Black dog is crossing over my mind

Progresivní generace

and at the end is waiting the story

prograsivní £uby

of man who is knocking

ºije si sv·j disko p°íb¥h

on the black door

a to nemá chyby

somewhere inside my head
is playing saxophone

Hola hola
mládí vp°ed

Tell me mamma what I'm doing now

ºivot je sranda

tell me mamma what I'm thinking now

i Dalibor Janda

tell me mamma what I'm hearing now
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✦ Stará panna
Jazzová rýma / Jazzová rýma

Stará panna
ve£erem se p°ipozdívá
stará panna
2x

Divná holka (1993, 2.)
Potichu doticha
házim si provaz na trám
potichu doticha
na posled dve°mi v¥trám
potichu doticha
p°ichází and¥lé
potichu doticha
ztrácí se p°átelé
Potichu doticha
házim si provaz na trám
potichu doticha
naposled dve°mi v¥trám
potichu doticha
p°ichází and¥lé
potichu doticha
odchází p°átelé

✦ Ve m¥st¥ Plzni

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Live Plze¬ (1989, 6.)

Z kanál· koukaj
mrtví ruce ob£an·
kamarád zavinul
sv·j stín vedle krámu
na prodávání mrtvých
lidských du²í
Ve m¥st¥ Plzni
dob°e se nám ºije
strachu plný hrsti
budoucnost ironie

ekám na to £emu
°íká se mo°ský podb¥l
£eká na svou
ºivotní ²anci
platí mincí
a vºdycky pannou nahoru
malé zaviná£e
v bufetu mrá£ek

Doma jsem vyp¥stoval
poesii
v akvárii
bled¥zelenýho hnisu
m·j kamarád zejtra
vodpoledne ºení se
bere si mojí
nejoblíben¥j²í krysu

Jedinkát v ºivot¥
byla blízko poznání
o absolutní pravd¥
a nehasnoucí zá°e
²edivý romeové
z nekone£ných továren
£as rychle b¥ºí
a straré jiskry pá°e

Ve m¥st¥ Plzni
dob°e se nám ºije
strachu plný hrsti
budoucnost ironie

Stará panna
ve£erem se p°ipozdívá
stará panna
2x
Nedá se proºít
víc ºivota neº-li ho je
nem·ºes v zrdcadle
obelstít sám sebe
zná sedm druh·
a vybraného um¥ní
japonské mistry
jak kreslí ver²e nebe
Na podzim motýly
na louce létají
je babí léto
a tak nás vítr zebe
nechávám na tob¥
na £em víc ti záleºí
je lep²í hledat kompromis
nebo sám sebe

Bílý st¥ny maj uº
snad jenom v nemocnici
bílou chodbou
blíºí se uklíze£ka
bílý holky
a co z tebe te¤ zbylo
Ve m¥st¥ Plzni
dob°e se nám ºije
strachu plný hrsti
budoucnost ironie
Ve m¥st¥ Plzni
dob°e se nám ºije
strachu plný hrsti
budoucnost a anarchie

✦ Vzducholo¤

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Divná holka (1993, 5.)

Vzducholo¤ letí
a plachty uº jsou nataºený
vzducholo¤ letí
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a muºi uº jsou unavení
vzducholo¤ letí
a motory se p°eh°ívají
vzducholo¤ letí
a svoje t¥la propínají
Co nechali na zemi
na prstech p°epo£ítá²
hra£ky pro d¥ti
krev pro chudáka
pot pro d¥lníka
hn·j pro sedláka
??
£íslo pro bohá£e
obrázky pro hlemýºd¥
hv¥zdný prach pro and¥la

odsouzenc· na ºivot
cht¥l bych zm¥nit tenhle sv¥t
ale jsem tak daleko
Zmítám se uprost°ed davu
t¥ch kte°í uº nehledají nic
a p°esto jdou stále rychleji
aº do úplného vy£erpání svých my²lenek
aby pak ve²li levou nohou do vý£epu
kde si objednají £aj s ledem
a odejdou bez placení
s podivných úsm¥vem
který jsem uº kdysi vid¥l
na tvá°ích voják·
kte°í se nevrátili z Afgánistánu

✦ Zru²ili armádu

A taky vyvolený
napn¥te ruce
nebo vám to 3x
prudce veme roha
Vzducholo¤ letí
a plachty uº jsou nataºený
vzducholo¤ letí
a muºi uº jsou unavení
vzducholo¤ letí
a motory se p°eh°ívají
vzducholo¤ letí
a svoje t¥la propínají
A taky vyvolený
napn¥te ruce
nebo vám to 3x
prudce veme roha

✦ Vzpomínka

Jazzová rýma / Jazzová rýma
Live Plze¬ (1989, 7.)

Zru²ili armádu 4x
Co asi budou d¥lat
muºové zelení
kdyº p°i²li o práci
za kterou jsou placení
2x
Zru²ili armádu 4x
Co asi budou d¥lat
muºové zelení
kdyº p°i²li o práci
pro kterou jsou stvo°ení
2x

Jazzová rýma / Jazzová rýma

Zru²ili armádu 4x

Live Plze¬ (1989, 4.)

Co asi budou d¥lat
muºové zelení
komupak p°edají
nad sv¥tem velení
jen s nima do dol· 3x
jednou tejdn¥ nahoru

Zmítám se uprost°ed davu
t¥ch kte°í hledají n¥£í vinu
rozteklé obrysy dom·
je vedou aº za hranici nev¥domosti
aby m¥ vylé£ili z o²klivého snu
který jsem utrp¥l
kdesi v zákopech první války
Zmítám se uprost°ed davu
t¥ch kte°í hledají lásku
aby aº ji v naprchanou chvíli najdou
vrhli se zp¥t do svých
barelových domov·
£pících kou°em a potem
z dávno uº nevypraných ko²il
Zmítám se uprost°ed davu
t¥ch kte°í hledají ²t¥stí
vedou se za ruce
mají oteklé a ²pinavé obli£eje
z v¥£ného strachu o p°eºití
zmítám se uprost°ed

Zru²ili armádu 4x
Co asi budou d¥lat
muºové zelení
2x
P¥tat°icátníci
ho²i jako
co to pochodujete vy hovada
Zru²ili armádu 4x
úpln¥
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✦

Kotelna
Anarchie v l.d.
(Kotelna / Kotelna)

Lidi (1991, 1.)

♠

Jsem doba krutá
jsem doba dnes
p°iná²ím války
hr·zu a d¥s

Koºený palice
(Kotelna / Kotelna)
Sociální podmínky
(Kotelna / Kotelna)

Jsem neúprosná
ráda vidím plá£
kaºdý z vás je na mé
²achovnici hrá£

Vojenská fronta
(Kotelna / Kotelna)
Zlá správcová
(Kotelna / Kotelna)

✦

?

Kovo²rot / Kovo²rot

5 písní

Já jsem va²e paní
ty jsi otrok m·j
dobu nep°edb¥hne²
to si pamatuj

Anarchie v l.d.

Kotelna / Kotelna

Zastavit se nedají
rozkazy mé
??
z doby vypadne

Prost¥jovská scéna II (1993, 6.)
Ka²párek je zlobivej
zlobivej a zlobivej
ka²párek je zlobivej
zabijeme ho

e maj £erný hlad
to m¥ netla£í
ºlutým bojovat
zatím posta£í

Ka²párek je zabitej
zabitej a zabitej
ka²párek je zabitej
pochováme ho

Pyramida ºid·
stále v¥t²í jest
na cestu zní zemí
válka na po£est

Ka²párek byl stávkokaz
stávkokaz a stávkokaz
ka²párek byl stávkokaz
zni£ili jsme ho

Jsem doba smrti
pro prachy mává
chci aby se m¥
celá zem bála

??
To je anarchie
v loutkovým divadle
4x

Jsem doba válek
jsem doba hr·z
ºe m¥ chce² zm¥nit
no jen to zkus

2x
Ka²párek je hrdina
hrdina a hrdina
ka²párek je hrdina
a uznávejme ho
2x

Tak te¤ uº zná²
to co m¥l jsi znát
ºe bude² ºít a lhát
jak si doba bude p°át

Ka²párek je hrdina
hrdina a hrdina
je hnusnej

Já vím to ºe jsem krutá
to v²ak není vinou mou
to vy lidi jste ud¥lali
ze m¥ dobu zlou

Kovo²rot
14 písní
?

(Kovo²rot / -)

? (13x)
(Kovo²rot / Kovo²rot)

♠
♠
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✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 2.)

Dostal jsem já v£era funkci
je to funkce funkcovatá
získal jsem tím jistou váºnost
v²ak u mých p°átel je to ztráta
Pro£ m¥ vlastn¥ nikdo nemá rád
tak najednou
uº si jezdím v £erným fáru
??
Kdyº si se soudruhy tykám
jsem po celém m¥st¥ znám
pro£ m¥ vlastn¥ nikdo nemá rád
asi závid¥j
...
nikdo uº m¥ nezve na pivo
závist bledá lidi hledá
v²ak jim to jednou bude líto
Mám já velkou funkci mám
te¤ jsem velký zví°e
co na tom ºe to co ud¥lám
je vid¥t jenom na papí°e
Mn¥ to ale nevadí
a´ makaj ti druzí
a po práci a´ v²ichni
makaj na sch·zi

zas se pase
rudý prase
Hned se koupe a hned zas cáká
ryby ve svý ??
??
°íkám je to rudý prase
U východu ??
on má zase klidný spánek
tlama velká váha velká
huba velká a moc velká
Ha je tu hroch
mocný hoch
zas se pase
rudý prase

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 4.)

Hloupý lidi ty se nikdy neztratí
hloupý v²echno ve sv·j prosp¥ch obrátí
hloupý lidi vlastn¥ hrozn¥ chytrý jsou
hloupý lidi
Hloupý lidi maj sv·j papír na hlavu
ukazujou ?? místo pozdravu
hloupý lidi vlastn¥ hrozn¥ chytrý jsou
hloupý lidi
Hloupý lidi 3x

?? musím si dát bacha
v£era ke mn¥ p°i²el ¬ákej maník
povídá mi takhle ne soudruhu
dneska se tu v²echno m¥ní
od zít°ka jde² d¥lat k soustruhu
V£era pán a dneska chudák
montérky modré já vyfasoval
pro£ já tam aspo¬ trochu ned¥lal
te¤ abych tu váºn¥ pracoval

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 3.)

N¥co leze ven
hlavou to kývá
a pak °íká jen
bude dost piva
Místo ?? °íká
chlubit se tím nem·ºem
podobný je na vep°íka
tlustá je jeho k·ºe
Ha je tu hroch
mocný hoch

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 5.)

Bylo mi to hrozn¥ líto
ºe jsem v£era nep°i²el
snad ti máma vysv¥tlila
ºe mi ¬ák £as nevy²el
Koupil jsem ti toho angli£áka
napi² mi co zas p°í²t¥ bude² chtít
bu¤ hodnej a poslouchej mámu
já uº budu muset jít
Kdyº te¤ se² malej tak utíkej
do sv¥ta pohádek já zatím chci klid
ale aº bude² velikej
budu t¥ brát kam bude² chtít
Bylo mi to hrozn¥ líto
ºe jsem v£era nep°i²el
snad ti máma vysv¥tlila
ºe mi ¬ák £as nevy²el
Koupil jsem ti tu £okoládu
napi² mi co zas p°í²t¥ bude² chtít
bu¤ hodnej a poslouchej mámu
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já uº budu muset jít

pí²u dopis výrobci
no snad se n¥co zm¥ní

Kdyº te¤ malej tak utíkej
do sv¥ta pohádek já zatím chci klid
ale aº bude² velikej
budu t¥ brát kam bude² chtít

Koupil jsem si va²í ??
bílá lepicí pasta
mám dojem ºe se u vás v práci
místo práce chlastá

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 6.)

Cht¥l bych se ho zeptat
pro£ tady visí
cht¥l bych se ho zeptat
pro£ si ºivot vzal

Takºe pane Kohinore
vy tam asi spíte
??
to asi nevíte
Za pár dní p°íjde odpove¤
váºený pane
ºe je v tub¥ voda
no to se holt n¥kdy stane
??

Není tak dobrej
jako bejval kdysi
a te¤ tady visí
a ºerou ho krysy

✦?

Snad sta£ilo málo
aby dnes ºil taky
aby proºíval zas
spoustu krásnej chvil

Lidi (1991, 8.)

Snad sta£ilo jenom
n¥komu se sv¥°it
vºdy´ od £eho je ºivot
no p°ece aby byl
Te¤ se na nás dívá
ale nic nevidí
te¤ se ve skle dívá
chce nám nahnat strach
koda toho provazu
²koda toho ºivota
vy£íslit se nedá
blázen sebevrah

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 7.)

Koupil jsem si ??
s nápisem bílá lepicí pasta
??
??
za korunu devadesát
a hned ?? zalepenej
?? dostane adresát
?? ma£kám obsah
??
místo pasty
st°íká voda jen
Voda st°íká
ale lepidlo tu není

Kovo²rot / Kovo²rot

V²echno se bo°í
hnusný je krásný
celej sv¥t sho°í
a zuby te£ou z dásní
Snaºím se utýct
kaºdou chvíli jinam
²pína vyhrála
£í je to vina
Zlo sv¥tem chodí
a mlátí do lidí
kdo se nehodí
tak ?? pocítí
V²ichni pak svorn¥
ve ²pín¥ kle£í
a je nám krásn¥
ale sv¥t bre£í
Hou hou hej hou
¬áký blázni kolem jdou
zpívaj si a tancujou
a na balvany ??
Hou hou hej hou
ty rozumný kolem jdou
po£ítaj a plánujou
a brzo v²ichni zkrachujou
A t¥mhlet¥m zkurvenejm
se rod¥j d¥ti nevinný
aby se z nich staly svin¥
to uº je dneska povinný
V²ichni jste takový
lºete kdo není
nesnaºíme si vzpomenout
na zapomn¥ní
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✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 9.)

Uº zase snídám ten ho°kej £as
v tu raní hodinu obvyklou
a divim se ºe je mi tu po n¥m zle
i kdyº jsem si taky mohl zvyknout
V rádiu po°ád stejný songy zn¥j
a po°ád ten samej ek na st¥n¥
po£máraná ze¤ a poni£ený stromy
a lidi co se tvá°ej znud¥n¥
Strach a ²e¤ v²edních dn·
ruce a nohy mi svazují
ruce a nohy a mysl a du²i
jak ví ºe do pr·m¥ru m¥ nazují

Dva malý se u vody
radujou ze svobody
pod sloupem la£n¥ v parku
nabízí vekslák marku
?? do ticha
ºalostn¥ zavzdychá
opilec uráºí
vojína na stráºi
ijou tak v noci
a ºijou tak ve dne
celej sv·j zkurvenej
ºivot tak ºijou
Sv¥t je jak noc
a oni furt sp¥j
jenom to neví
a za ºiva hnijou

✦?

Já uº jsem toho p°ejedenej 4x
Uº ani láska mi nic ne°íká
nechápu tu smysl ºivota
kdyº kaºdá moje my²lenka a touha
na skále reality ztraskotá
Cht¥l bych se narodit v jiným sv¥t¥
cht¥l bych se narodit n¥kde dál
kde by mi nevadilo ºe prohrávám
ale kde bych m¥l pocit ºe jsem hrál
Po°ád stejný ksichty
po°ád stejný du²e sva°ený
po°ád stejný rady
po°ád stejný mozky mraºený

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 10.)

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 11.)

Byli jsme tam a neznali jsme se
ale pohled m·j do tvýho zamí°il
tak jsem ²el za tebou a kecali jsme
a snad jsem si s tebou i zatancoval
Ty si pak °ekla ºe zná² mý jméno
a ví² kde bydlím já ²´astnej byl
byl jsem p¥kn¥ nalitej
ale váºn¥ jsem se zamiloval
íkali mi a´ ti neve°im
já si svou ale po°ád vedl dál
aº t¥ krásn¥ umejou
já jejich rady nepot°ebuju
Kdyº jsi pak °ekla ºe se jenom baví²
já myslel jsem ºe se zbo°í sál
byl jsem p¥kn¥ nalitej
ale todleto si pamatuju d¥vka se² d¥vka

Vrací se holka z ámu
nep°ipomíná dámu
alkoholem postiºená
moºná i znásiln¥ná

Tvý zlatý vlasy do tmy zá°í
tam pod oknem jsem s tebou venku stál
a do t¥ch tvejch krásnejch hn¥dejch o£í
te¤ celej sv¥t ti namaluju

Támhleten materiál
zas chvátá na seriál
ºije si bez názoru
staví se do pozoru

Ty jsi pak °ekla ºe se jenom baví²
já myslel jsem ºe se zbo°í sál
byl jsem p¥kn¥ nalitej
ale todleto si pamatuju
se² d¥vka d¥vka

U telefonní budky
stojí dv¥ prostitutky
a ty co ºijou zdrav¥
koukaj se pohrdav¥
V baru nedalekém
policajt s pendrekem
snaºí se smutek zapít
uº nesmí lidi mlátit

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 12.)

Tak jen se podívej
co tohle znamená
t¥m kluk·m najedou
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vyrostla ramena
Jak holky voºralý
te¤ pogo tancujou
s holkama za búra
ºivot si zkracujou
Pivo pivo uº se mi nese
pivo pivo jenom se ptám
coºe coºe ??
pivo pivo ??
??
uº dávno nevnímá²
s holkama za búra
který se objímaj

co v dálce vidí
ujetej autobus
Nevíme coby
to uº je v nás
jsme d¥ti doby
ná² pán je £as

✦?

Kovo²rot / Lidi (1991, 14.)

(instrumentální)

Kukav·z

A mezi nima te¤
st°ízlivej sám
co asi ud¥lám
tak jim jedno dám
Pivo pivo uº se jim nese
pivo pivo jenom se ptám
coºe coºe ??
pivo pivo ??

✦?

Kovo²rot / Kovo²rot
Lidi (1991, 13.)

Prachy úsp¥ch ²t¥stí
moc nenávist smutek
láska zlost ²pína
radost minulost lidi
Závist strach ºivot
práce zlost nemoc
nuda pomoc beznad¥j
smrt podvod lidi
Dobro odvaha nevinnost
klid budoucnost pokrok
málo hloupost prázdno
teplo zbyte£nost lidi
Jsme jenom lidi
krása i hnus
co v dálce vidí
ujetej autobus

36 písní
?

(Kukav·z / Kukav·z)

Armáda
(Kukav·z / Kukav·z)
Automaty na pivo
(Kukav·z / Kukav·z)
D¥dek 67 67
(Kukav·z / Kukav·z)
D¥lník z obrobny
(Kukav·z / Kukav·z)
Hell is dead
(Kukav·z / Kukav·z)
IV. cenová
(Kukav·z / Kukav·z)
Jablonec
(Kukav·z / Kukav·z)
Jez
(Kukav·z / Kukav·z)
Kde domov m·j
(Kukav·z / Kukav·z)
Kotlíká°i
(Kukav·z / Kukav·z)
Kukav·z
(Kukav·z / Kukav·z)

Nevíme coby
to uº je v nás
jsme d¥ti doby
ná² pán je £as

L..U.
(Kukav·z / Kukav·z)

Skutek blahobyt zku²enost
lítost v¥da marnivost
krutost krása podlost
lidi 3x

Línej Bed°ich
(Kukav·z / Kukav·z)

Jsme jenom lidi
krása i hnus

M¥²´áci
(Kukav·z / Kukav·z)

Lidská zloba
(Kukav·z / Kukav·z)

Masnej pr·mysl
(Kukav·z / Kukav·z)
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Nápravn¥ výchovný ústav
(Kukav·z / Kukav·z)

Letní obuv je nejlep²í
(Martin Ecler / Martin Ecler)

Nenávist
(Kukav·z / Kukav·z)

M¥stská zahrada
(Martin Ecler / Martin Ecler)

Nezam¥stnanost
(Kukav·z / Kukav·z)

O hrobníkovi
(Martin Ecler / Martin Ecler)

Pivo
(Kukav·z / Kukav·z)

Palermo
(Martin Ecler / Martin Ecler)

Po£ítadlo
(Kukav·z / Kukav·z)

Zeptal jsem se
(Martin Ecler / Martin Ecler)

Pogo
(Kukav·z / Kukav·z)
Prachá£i
(Kukav·z / Kukav·z)
Punková akce
(Kukav·z / Kukav·z)
Rolni£ky
(Kukav·z / Kukav·z)
Rómskej problém
(Kukav·z / Kukav·z)

M.V.S.
3 písní
Chalupa
(M.V.S. / M.V.S.)

♠

M.V.S.
(M.V.S. / M.V.S.)

♠

Policajt
(M.V.S. / M.V.S.)

♠

✦

Sousedka
(Kukav·z / Kukav·z)
Stresová situace
(Kukav·z / Kukav·z)
Svátek
(Kukav·z / Kukav·z)
Tamara
(Kukav·z / Kukav·z)
Televize
(Kukav·z / Kukav·z)
Traktor
(Kukav·z / Kukav·z)
Velkej problém
(Kukav·z / Kukav·z)
V¥ra
(Kukav·z / Kukav·z)
enská
(Kukav·z / Kukav·z)

Letní obuv

Live (1990, 3.)
Chalupa ...
Vy v²ichni sem nepat°íte
vy v²ichni podivný jste
Roztrhaná chalupa
a zlá ºena k tomu
tyhledy dv¥ v¥ci
vyhán¥j hospodá°e z domu
Jendo kam jde²
do hospody
vem m¥ s sebou
já nemám ºádný prachy
Aº ze m¥ bude mrtvola
aº si m¥ pánb·h
a´ se milá nedívá
3x

✦

9 písní
?

Chalupa

M.V.S. / M.V.S.

M.V.S.

M.V.S. / M.V.S.

(Martin Ecler / Martin Ecler)

Live (1990, 2.)

Cyklista Bá£a
(Martin Ecler / Martin Ecler)

??

ínská
(Martin Ecler / Martin Ecler)

Sama já se tetuji
maluji a drátuji

K°ik
(Martin Ecler / Martin Ecler)

la teti£ka na snímkování
m¥la p¥kné tetování
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a pan doktor se jí ptal
kdo vás teta tetoval
nechte prosím slu²nou ºenu
já jsem tu jen u rentgenu

Objektívne prí£iny
z globálneho afektu
v rámci na²ej normy
zvy²ova´ kvalitu

Sama já se tetuji
maluji a drátuji
2x

Efektívnos´ nadov²etko
a zákon na ´aºkosti
náhradný termín
odstráni i mali£kosti

2x

✦

Nie slová ale £iny
ºiadne slová ale £iny
to je ten správny smer
punk 2x

Policajt

M.V.S. / M.V.S.

Nie slová ale £iny
ºiadne slová ale £iny
a tak to prosím ber
tak to ber

Live (1990, 1.)
Byl malej
byl tlustej
byl malej
vodpornej

Objektívne prí£iny
z globálneho afektu
v rámci na²ej normy
zvy²ova´ kvalitu

Zelená £epice
a zelenej kabát
£ervená vejloºka
a prázdná hlava
2x

Efektívnos´ nadov²etko
a zákon na ´aºkosti
náhradný termín
odstráni i mali£kosti

Policajt...

Na£o to©ko písa´ treba 2x
kaºdý sná¤ má o£i
kaºdý má o£i
na£o to©ko písa´ treba 2x
rad²ej rázne vkro£ím 2x

Major 4
3 písní
Frázy
(Major 4 / Major 4)

♠

Keby bolo, keby
(Major 4 / Major 4)

♠

Zpove¤
(Major 4 / Major 4)

♠

✦

Frázy

Major 4 / Major 4
Live (1989, 3.)
Na£o to©ko písa´ treba 2x
kaºdý sná¤ má o£i
kaºdý má o£i
na£o to©ko písa´ treba 2x
rad²ej rázne vkro£ím
rad²ej vkro£ím
Energiu svoju ²etrím 2x
papier v²etko skazí
papier kazí
energiu svoju ²etrím 2x
nechaj si tie frázy
a nechaj si frázy

✦

Keby bolo, keby

Major 4 / Major 4
Live (1989, 2.)
Keby som vedel kradnú´
tak by som hne¤ kradol
ve©ký kame¬ by mi
zo srdca odpadol
iadne £ierne fondy
ºiadne machinácie
kradol by som £estne
ºal samé ovácie
Keby bolo keby
kto to vie?
keby bolo keby
bolo by zle?
Keby bol pollitrák
len na ²tyri deci
nehovorili by o mne
také sprosté kecy
Peniaºky by boli
£isto zarobené
a to deci piva
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to je malicherné

Fantomas
(Jan Klich / Robin Seifert)

Keby bolo keby
kto to vie?

Hlava-buben
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

keby bolo keby
bolo by zle?

Lesba
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

Keby som vedel kradnú´
tak by som hne¤ kradol

Magor
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

ve©ký kame¬ by mi
zo srdca odpadol

Mo°e `90
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

iadne £ierne fondy
ºiadne machinácie

N.S.P.V.N.
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

kradol by som £estne
ºal samé ovácie

P°edseda
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

Keby bolo keby
kto to vie?

Psychoanalýza
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

keby bolo keby
bolo by zle?

Sanitka `90
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

Keby bolo keby bolo...

Smolí£ek Pacholí£ek

✦ Zpove¤

(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)
Zelený sen
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

Na út¥ku

Major 4 / Major 4

Live (1989, 1.)

18 písní

Oslepol som od svetla
ohluchol som ...

♠

Beránek
(Na út¥ku / Na út¥ku)

Uº nikdy hákový kríº
uº nikdy ºiadny strach
uº nikdy über alles

Bezejmenná

2

♠

Co chcete víc!
(Na út¥ku / Na út¥ku)

My nechceme vojnu
my chceme v k©ude ºi´
my nechceme bomby

Fucková

2

♠

Holky
Ohluchol som od svetla

(Na út¥ku / Na út¥ku)
M¥sí£ní krajina

Marxova tchýn¥
16 písní

♠
♠

N.Ú.

my nechceme bomby
my chceme ºivot ºi´

2

(Na út¥ku / Na út¥ku)

My nechceme vojnu
my chceme v k©ude ºi´

❧

(Na út¥ku / Na út¥ku)

my chceme ºivot ºi´

oslepol som od ticha

♠

(Na út¥ku / Na út¥ku)

uº nikdy pu²ný prach

(Na út¥ku / -)
Nenávidím zelenou

2

❧

(Na út¥ku / Na út¥ku)
Outro

♠

(Na út¥ku / Na út¥ku)
P.N.V.O.
(Na út¥ku / Na út¥ku)

? (3x)

Planeta amara

(Marxova Tchýn¥ / Marxova Tchýn¥)
?

Prázdnej sv¥t
(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

Evidence

♠

(Na út¥ku / Na út¥ku)

♠

(Na út¥ku / Na út¥ku)
Punková invaze

(Ond°ej Tr£álek / Ond°ej Tr£álek)

(Na út¥ku / Na út¥ku)
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♠

Ryby
(Na út¥ku / Na út¥ku)
ílený pogo
(Na út¥ku / Na út¥ku)
To jsem já!
(Na út¥ku / Na út¥ku)
UTR £ert
(Na út¥ku / Na út¥ku)
Vlak
(Na út¥ku / Na út¥ku)

✦

Beránek

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 16.)

?? beránek pro pivo
a nesl dºbánek na k°ivo
polovina piva cestou vytekla
beránek za to p·jde do pekla
Ale já mu za to pivo vylitý
zazpívám ty svoje písn¥ punkový
ale já mu za to pivo vylitý
zazpívám ty svoje punkoviny
2x

✦

Bezejmenná

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 4.)
✷ Live (?, 2.)
Bydlíme v hnusnejch panelácích
nacpaný jak sardinky v oleji
bydlíme v hnusnejch panelácích
krabice vedle krabice to je hrozný
Kdyby ten vzduch aspo¬ za n¥co stál
to by se nám hned lep²í ºilo
kdyby ten vzduch aspo¬ za n¥co stál
nemuseli bysme chcípat tak brzo
2x

✦

Co chcete víc!

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 5.)

Já bych cht¥l mít t°i my²i 2x
Já bych cht¥l mít ty
t°i pra²ivý my²i
já bych cht¥l mít t°i my²i

✦

♠

2❧
♠

Fucková

Na út¥ku / Na út¥ku

✷

On the run (?, 9.)
Live (?, 4.)

♠

I hate people
I hate world

♠

Fuck o...
Fuckuju a sm¥ju
a na lidi bleju
: 2x
✷ : fuckuju a sm¥ju
a na holky bleju
Fuckuju a sm¥ju
a na auta bleju
fuckuju a sm¥ju
: a na práci bleju
✷ : na celej sv¥t seru
Fuckuju a sm¥ju
: a na práci bleju
✷ : a na lidi bleju
poguju a sm¥ju
v ²íleným rytmu
Fuckuju a sm¥ju
a na lidi bleju
fuckuju a sm¥ju
: a na celej sv¥t seru
✷ : a na auta bleju

✷✎
✎
②

✷✎
✎
✷✍
✍

✷✎
✎

Fuck o...
Fuckuju a sm¥ju
✷ : a auta bleju
fuckuju a sm¥ju
: a na lidi bleju
✷ : a lidi bleju
: poguju a sm¥ju
v ²íleným rytmu

②
✘
✷✍
✍
✷✘
✷②

Fuckuju a sm¥ju
a na auta bleju
2x

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Poguju a sm¥ju
v ²íleným rytmu
poguju a sm¥ju
a na celej sv¥t seru
Fuck o

Co bych s t¥ma my²mama d¥lal 2x
já bych ty my²i
t°i pra²ivý my²i
já bych ty my²i seºral

1205

✦

je zv¥°
Holky

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 10.)

Jak se vyhnout mám
tomuhle sajrajtu
není to moºný
pánb·h teda v¥°

Potkal jsem holku
byl jsem z ní pry£
kouknul jsem se zep°edu
a uvid¥l k°íº

Celej tenhle sv¥t
jedna velká chemi£ka
hodn¥ po nás zbyde
jen m¥sí£ní krajina

Takovouhle teda nechci
s tou bych m¥l potíº
a tak °ek sem toho vem si
a ²el jsem zas pry£

M¥sí£ní krajina...

Potkal jsem holku
kterou m¥la
perfektní kozy
ona m¥la

✦

On the run (?, 1.)
(instrumentální)

ekl jsem si hochu
ta by teda jela
jenºe takováhle
zadarmo ti nedá
Nikde uº tady není
ta prává láska
a uº nikde není
zem se po ní slehla
Kaºdej si tu na ni hraje
a p°itom neví
co je to za krásu
pravý milování

✦

M¥sí£ní krajina

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 3.)

✷ Live (?, 3.)

Podívej se dneska z okna
jak to tady vypadá
tohle kdysi byla
ta panenská p°íroda
Te¤ to tady v²echno smrdí
v²ude stoupá kou°
hnusný ºlutý mlhy
a kyselá louº
Tady v tomhle sajrajtu
máme vyr·stat
hodn¥ po nás zbyde
jen m¥sí£ní krajina
M¥sí£ní krajina 4x
Voda v °ece
duhovou má barvu
chemicky nadrogovaná

N.Ú.

Na út¥ku / -

✦

Nenávidím zelenou

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 2.)

✷ Live (?, 1.)

✷ : Pochodem vchod
Kdyº si byl malej
tak sis hrál na vojáky
te¤ bych jim postavil
bílý baráky
Pistolkou mí°il jsem
te¤ bych snad st°ílet m¥l
na to se ti vyserem
a na vojnu nepudem
Nenávidím zelenou
nenávidím armádu
nenávidím bojovou
nenávidím p°ípravu
: 4x

❬ ②❪
❬ ②❪

❬ ②❪

✷②

✷ : Nechápu ty punkery
co nosej £erný kanady
ta obuv ty kanady
ty pat°ej do armády
Co ti velí zásada jít
tam kam nejde armáda
kdyº má² na sob¥ maská£
tak nejsi p°ece nejsi punká£
Nenávidím zelenou
nenávidím armádu
nenávidím bojovou
nenávidím p°ípravu
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❬ ②❪

✦ Outro

✦ Punková invaze

Na út¥ku / Na út¥ku

Na út¥ku / Na út¥ku

On the run (?, 18.)

On the run (?, 11.)

Honzíku poj¤, budem si hrát na vojáky. Jenºe

Já jsem jeden z t¥ch

já nemám rád vojáky.

co sráºí tenhle sv¥t

✦ Planeta amara
Na út¥ku / Na út¥ku

já jsem jeden z t¥ch
co k°i£í punk's not dead
Lidem kolem sebe
v·bec nerozumím
mojím cílem je

On the run (?, 14.)
Ty na²e planeto drahá

anarchie
Punková invaze 4x

bejvalas krásná a zdravá
ty na²e planeto modrá

Jednou nás budou

£erv·m ty se podobá²

miliony
a pak vám ukáºem

Ty na²e planeto drahá

ja se má ºít

ty se² £ervem prolezlá
2x

Budem tady v²ichni
pravý anarchisti

Ty £ervy to jsou lidi

ºivot bez hranic

a ?? vztahy mezi nimi

násilnosti

2x

✦ Prázdnej sv¥t
Na út¥ku / Na út¥ku

Punková invaze 4x
Já jsem jeden z t¥ch
co sráºí tenhle sv¥t
já jsem jeden z t¥ch
co k°i£í punk's not dead

On the run (?, 7.)
Lidem kolem sebe
Utíkám z prázdnýho m¥sta

v·bec nerozumím

utíkám z t¥ch hnusnejch míst

mojím cílem je

utíkám z prázdnýho sv¥ta

anarchie

utíkám ale nemám kam jít
Punková invaze 4x
Prázdnej sv¥t

✦ Ryby

hnusnej sv¥t
není £emu závid¥t
4x

Na út¥ku / Na út¥ku
Prázdnota £eká kouká na svý ob¥ti
který uº ºít ani jinak nev¥dí

On the run (?, 15.)

co je nápl¬ dne²ního ºivota
nechci ale je to ta prádnota

Ryby...

Prázdnej sv¥t

Chodím rád na ryby

hnusnej sv¥t

s velkým prutem

není £emu závid¥t

a kdyº náhodou n¥jakou chytnu

4x

tak ji pra²tím ²utrem

Prázdnota v²ude kam se podívá²

A nemám ºádný policajty

?? nikoho neshledá²

já mám samý splávky

co je nápl¬ dne²ního ºivota

malinký a veliký

nechci ale je to ta prádnota

a ty je má² taky

Prázdnej sv¥t

Seru na policajty...

hnusnej sv¥t

já mám ra£i splávky

není £emu závid¥t
4x

Ryby...
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Chodím rád na ryby
a nechodím rád ??
?? houpací kon¥
??
ale chodím rád na ryby

si rozdáváme
ije² sv·j ºivot
neºivot
nesná²ím auta
nesná²ím smog

Ryby...

Nezajímá m¥ budoucnost
a nechci ºít
existujou problémy
já chci pít

Chodím rád na ryby
s velkým prutem
a kdyº náhodou n¥jakou chytnu
tak ji pra²tím ²utrem

Nepodlejzáme
nesm¥ju
nikdy na ni£ím
se neºenu

A nemám ºádný policajty
já mám jenom splávky
malinký a veliký
a ty je má² taky

Nechci násilí
nechci se prát
uº není ??
??

Seru na policajty...
já mám ra£i splávky
Ryby...
já mám ra£i splávky

✦

??
vºdy´ se tu chováme
jako dobytek

✦

ílený pogo

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 13.)

On the run (?, 12.)

✷ Live (?, 5.)

Visí na hrachovin¥
utrh se spadl
schramstla ho svin¥
v listí £ervi v hrachovin¥...

Tancujeme pogo
v ²íleným chaosu
An£a spadla na zem
a dostala do nosu
V punkový hore£ce
se sebou zmítáme
: kopeme padáme

✷ : kopeme strkáme

✷ : 3x

✦

✷②
❬ ②❪

To jsem já!

Na út¥ku / Na út¥ku
On the run (?, 6.)
To jsem já 2x
nejsem...
teda já
2x
Vidí² tu ²pínu
co je kolem ech
krkav²í pohledy

✦

Vlak

Na út¥ku / Na út¥ku

✷✍
✍

a na zem padáme

ílený pogo 3x
tancujeme v²ichni
: 2x

UTR £ert

Na út¥ku / Na út¥ku

On the run (?, 17.)
Jedu ºlutým vlakem
jedu jen tak po kolejích
jedu sám ??
Ma²inka si ti²e houká
poslouchám Pistole
já si jen tak ti²e broukám
a je mi vesele
Hej...
Jedu ºlutým busem
pod sebou mám basu piv
nevim kam dojedu
stejn¥ budu v²ude bit
Nikdo se mnou nesedí
nikomu se nelíbim
?? vypadám
já to ale dob°e vim
Hej...
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Jedu ºlutým vlakem
jedu jen tak po kolejích
jedu sám ??
Ma²inka si ti²e houká
poslouchám Pistole
já si jen tak ti²e broukám
a je mi vesele
Hej...

Nabeton
47 písní

? (4x)
(Nabeton / Nabeton)
Adolf Hitler byl prej dobrej malí° pokoj·
(Nabeton / Nabeton)
Anarchy
(Nabeton / Nabeton)
Bastard
(Nabeton / Nabeton)
Benga
(Nabeton / Nabeton)
Bonzák
(Nabeton / Nabeton)
Bubu ha²i²
(Nabeton / Nabeton)
erná skvrna
(Nabeton / Nabeton)
D¥vky
(Nabeton / Nabeton)
Fuck o svaly
(Nabeton / Nabeton)
Holý hlavy
(Nabeton / Nabeton)
Hro²í rodina
(Nabeton / Nabeton)
Imigrace
(Nabeton / Nabeton)
Kakramout
(Nabeton / Nabeton)
Lidská práva
(Nabeton / Nabeton)
Nabeton
(Nabeton / Nabeton)
Naci
(Nabeton / Nabeton)
Nad Tatrou
(Nabeton / Nabeton)
Na²e ideje
(Nabeton / Nabeton)

NATO
(Nabeton / Nabeton)
Nukleární zkáza
(Nabeton / Nabeton)
O.F.!
(Nabeton / Nabeton)
Padej pry£
(Nabeton / Nabeton)
Párty
(Nabeton / Nabeton)
Pivo, pivo
(Nabeton / Nabeton)
Policejní teror
(Nabeton / Nabeton)
Politická krize
(Nabeton / Nabeton)
Práce
(Nabeton / Nabeton)
Prasata
(Nabeton / Nabeton)
Revoluce
(Nabeton / Nabeton)
RNR
(Nabeton / Nabeton)
Rozvrácený iluze
(Nabeton / Nabeton)
Smý kecy
(Nabeton / Nabeton)
Spot°ebitel
(Nabeton / Nabeton)
STB
(Nabeton / Nabeton)
Svatej
(Nabeton / Nabeton)
Te£kari
(Nabeton / Nabeton)
Tuhle ne
(Nabeton / Nabeton)
V prdeli je tma
(Nabeton / Nabeton)
Vojenská
(Nabeton / Nabeton)
V²udybyl
(Nabeton / Nabeton)
Vysoký nap¥tí
(Nabeton / Nabeton)
Závidíme sami sob¥
(Nabeton / Nabeton)
Zedník
(Nabeton / Nabeton)
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Nemáte za£

v£era bude bez fíkusu
kýbl s vínem v ²atn¥

10 písní

Bíla noha
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

Bum Rum
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

D¥láme
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

D¥ravá hlava
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

Jarmok in Finlandia
(Nemáte za£ / -)

♠

Ka£ka
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

Lambáda
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

S Vltavou na hlav¥
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

Stop your tape recordier
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

U Pagá£· na dvorku
(Nemáte za£ / Nemáte za£)

♠

Chladná vlna ze západu
ºidle není pták
vystrkuje na nás bradu
ud¥lala bác
Kdyº n¥kdo odchází
je plno nesnází
hele von vodchází
co bude dál
Ute£em p°es kuchy¬
tam jich snad bude mí¬
já bych to tu
bych to tu vzdal

✦ Bum Rum

Nemáte za£ / Nemáte za£
Demo (?, 8.)

Bum bum...
Co to je 2x
vynese z pokoje
vyhnání nevi¬átek
hnijou tu ¬ákej pátek

✦ Bíla noha

Nemáte za£ / Nemáte za£

Co to je 2x
vynese z pokoje
za noci bezmoci
nedojdou pomoci

Demo (?, 5.)

Bum bum...

Bílá noha na ubrusu
dál je ?? ²patn¥
v£era bude bez fíkusu
kýbl s vínem v ²atn¥
Chladná vlna ze západu
ºidle není pták
vystrkuje na nás bradu
ud¥lala bác
Kdyº n¥kdo odchází
je plno nesnází
hele von vodchází
co bude dál
Ute£em p°es kuchy¬
tam jich snad bude mí¬
já bych to tu
bych to tu vzdal
2x
Co kdyº se vrátí
musí ??
4x
Bílá noha na ubrusu
dál je ?? ²patn¥

2x

✦ D¥láme

Nemáte za£ / Nemáte za£
Demo (?, 6.)

Nejprsat¥j²í ?? barmanka
°ekla nechci nosit pivo
nosit pivo
Moje kozy jsou tak veliký
na to abych
nosila tácy 4x
Dostanu t¥ do postele
ud¥láme si to skv¥le
dostanu t¥ pod pe°inu
zaºijem tam spolu psinu
2x
Dostanu t¥ do postele
ud¥láme si to skv¥le
dostanu t¥ pod pe°inu
zaºijem tam spolu psinu
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✦ D¥ravá hlava

Nemáte za£ / Nemáte za£

Podívej Ka£ko co jsme to za lidi
podívej Ka£ko fajnovky lítáme
nikdo z nás se v·bec nestydí
ºe svý t¥lo i du²i prodáme

Demo (?, 9.)

✦ Lambáda

Zrcadlu °íkám rozpa£it¥
co tu chce² chlape v cizím byt¥
2x
Nejsem Athéna
máma denn¥ klesá v cen¥
pam¥´ na jmén¥
ob£as vykám
taky vlastní ºen¥
Zrcadlu °íkám rozpa£it¥
co tu chce² chlape v cizím byt¥
2x
Krá£ím za nosem
chodci a´ mi poví
kde bydlí a kde jsem
jsou z toho celý
celý tumpachový
Zrcadlu °íkám rozpa£it¥
co tu chce² chlape v cizím byt¥
2x

✦ Jarmok in Finlandia
Nemáte za£ / Demo (?, 4.)
... (svahil²tina)

✦ Ka£ka

Nemáte za£ / Nemáte za£
Demo (?, 3.)

Podívej Ka£ko kde si se tu vzala
podívej Ka£ko co jsi za£
podívej Ka£ko ty si nám dala
kterej to je ten kudrná£
Podívej
podívej
podívej
narvem

Ka£ko to jsou vnady
Ka£ko máme je tady
Ka£ko to jsou vnady
si je do hlavy

Nemáte za£ / Nemáte za£
Demo (?, 10.)

Lambáda 3x
tu já tan£ím nerada
lambáda 3x
ta d¥lá z lidí hovada
enská lehce ztratí hlavu
neº dotan£í je v jiným stavu
2x

✦ S Vltavou na hlav¥
Nemáte za£ / Nemáte za£
Demo (?, 7.)
Tydli pidli tydli midli...
shup up 2x
Zelené kyvadlo
za pádlo zapadlo
m¥lo uº vyndáno
vyndalo si ráno
vlezem si do lesa
tam je ta noblesa
nálada neklesá
vylezem pry£ z lesa
Tydli pidli tydli midli...
shup up 2x
S Vltavou na hlav¥
bezhlav¥ váhav¥
s Vltavou na hlav¥
sn¥dla m¥ ke káv¥
na hlav¥ s Vltavou
bezhlavou váhavou
na hlav¥ s Vltavou
...
2x

✦ Stop your tape recordier

Podívej Ka£ko co je to za chlapce
podívej Ka£ko ten nám dal
vºdy´ v tvých o£ích spadl z m¥síce
hlavu nám tím zamotal
Podívej
podívej
podívej
narvem

Ka£ko to jsou vnady
Ka£ko máme je tady
Ka£ko to jsou vnady
si je do hlavy

Nemáte za£ / Nemáte za£
Demo (?, 1.)
When mother say me 3x
stop stop stop take your tape recorder...
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✦ U Pagá£· na dvorku

ROI Oi
(Ostrov P / Ostrov P)
To Slovensko na²e...
(Ostrov P / Ostrov P)
Tovare¬ na ludský odpad
(Ostrov P / Ostrov P)
Vojna
(Ostrov P / Ostrov P)
Vyjebaná armáda
(Ostrov P / Ostrov P)
Zamatová revolúcia
(Ostrov P / Ostrov P)

Nemáte za£ / Nemáte za£
Demo (?, 2.)

U Pagá£· na dvorku
ukradli nám motorku
nebylo to na²í vinou
ukradnem si brzo jinou
U Pagá£· na dvorku
máme znova motorku
2x

2❧

2❧

✦ Fuck o

Ná² d¥da má brýle
vidí na t°i míle
vidí vidí spoustu lidí
lidi vidí ºe je vidí

Ostrov P / Ostrov P

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
6.)

Jak cht¥j ukrást motorku
u Pagá£· na dvorku
2x

Fuck o
Jebem va²e ideály
jebem va²e plány
jebem va²e pou£enia
jebem va²e vlády

2x

Ostrov
P
19 písní
Alkohol
(Ostrov P / Ostrov P)
Bonzáci
(Ostrov P / Ostrov P)
Dolárová Ruºena
(Ostrov P / Ostrov P)
Fabrika
(Ostrov P / Ostrov P)
Fuck o
(Ostrov P / Ostrov P)
Havel (God save...)
(Ostrov P / Ostrov P)
Hra
(Ostrov P / Ostrov P)
Chemická továrna
(Ostrov P / Ostrov P)
Ja to moºem jeba´
(Ostrov P / Ostrov P)
Komercia
(Ostrov P / Ostrov P)
Podvod
(Ostrov P / Ostrov P)
Príroda
(Ostrov P / Ostrov P)
R.M.C.N.Z.
(Ostrov P / Ostrov P)

♠

Kecajú nám o slobode
samé prázdne frázy
vyjebem sa na takých ©udí
come on everybody
Jebem va²u demokraciu
jebem vá²ho Boha
jebem va²u diktatúru
revolúcia volá

✦ Hra
♠

♠
♠

2♠
♠
♠
♠

Ostrov P / Ostrov P

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
8.)
Za£ala sa ve©ká hra
porazili nás USA
kaºdý chce by´ byznisman
podnikate© fabrikant
Fabrikant
fucking cunt
4x
Pracova´ viac netreba
pre kultúru z USA
lep²ie je by´ fa²istom
kurvou recidivistom
Predtým Moskva
teraz New York
hamburgery sú nám vzorom
2x
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✦ Chemická továrna

✦ Podvod

Ostrov P / Ostrov P

Ostrov P / Ostrov P

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
2.)

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
5.)

??
telo sa ti rozkladá
toxické jedy
chemická výroba
2x

Hlasovali v parlamente
za národ
ale toto hlasovanie
bol podvod
Dos´ uº bolo podvodov
koali£ných návrhov
2x

Mozgové nádory
nervové ²oky
zmárnené embryá
pokusné krysy

?? iba to
£o oni chcú
na národ sa pekne
krásne vyserú

Pred£asné potraty
bezruké deti
rodia sa matkám
??
2x

Nikto vám uº neverí
nemáte viac dôvery
2x

Mozgové nádory
nervové ²oky
zmárnené embryá
pokusné krysy

Hlasovali v parlamente
za národ
ale toto hlasovanie
bol podvod

✦ Komercia

Ostrov P / Ostrov P

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
4.)

Anarchia ví´azí
netreba nám nadvlády
4x

✦ Príroda

✷ Live Nováky (1992, 2.)
Smrad pe¬azí ©udí mení
zahodili ideály
komercia napreduje
©udom mozgy zatem¬uje
Prachy 2x
to je moje
2x

Ostrov P / Ostrov P

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
10.)

Komercia 4x

Pozri sa na na²u zem
prírodu tu nenájde²
holé lesy holé lúky
príroda preºíva muky

Vyhra´ v telke hitparádu
jebem ja na takú slávu
tuzex autá tuzex kurvy
na underground uº zabudli

V smetiach v ²pine topíme sa
v hnusnom vzduchu dusíme sa
nájdime pre ©udí liek
zachránime vlastný svet

Prachy 2x
to je moje
2x

Pozerám sa hore dole
v²ade vidím v²etko holé
vyjebané v²etky stromy
miesto nich tu stojí komín

Komercia...

V smetiach v ²pine topíme sa
v hnusnom vzduchu dusíme sa
nájdime pre ©udí liek
zachránime vlastný svet
2x
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✦

za£ína sa
R.M.C.N.Z.

Ostrov P / Ostrov P

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
9.)

M¯tve o£i
pýtajú sa pre£o
pre£o musím zomrie´
pre iných

Ja to môºem 3x
jeba´
4x

✦

: Vojna 4x
Tovare¬ na ludský odpad

✷ : Vojna...

Ostrov P / Ostrov P
Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
1.)
??
máte svoje ?? 2x
máte pocit rozko²e

Krvavé ruky
nájomných vrahov
v krvavom kúpeli
utopia svet

M¯tve o£i
pýtajú sa pre£o
pre£o musím zomrie´
pre iných

Vibrácie ni£ia telo
stereotyp úkonov
pre spolo£nos´ najvhodnej²í 2x
nemysliaci automat

: Vojna 8x

✷ : Vojna...

Si len bábka v rukách iných
robot
nedokáºe² uniknú´
kokot

✦

❬✷✎❪
❬ ✎❪

Zamatová revolúcia

Ostrov P / Ostrov P

Do radu zaradený
robot
v továrni na ©udský odpad
kokot

Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
7.)
✷ Live Nováky (1992, 6.)
Spolo£ne sme bojovali
aby sme sa lep²ie mali
komunistov sme zhodili
vy ste nás v²ak zneuºili

Vojna

Ostrov P / Ostrov P
Rezignácia mladého £loveka nad ºivotem (1991,
3.)
✷ Live Nováky (1992, 10.)

Tanky drvia
túºbu po ºivote
masaker nevinných

❬ ✎❪

Ko©ko ©udí
musí e²te zomrie´
prítomnos´ ©udských
zmrza£ených tiel

Spolo£nos´ ´a usmernila
robot
v továrni na ©udský odpad
kokot

Krvila£né chú´ky
mocných tohto sveta
priniesli ©udstvu
slzy a strach

❬✷✎❪

Lietadlá zhadzujú
napalmové peklo
hodina smrti
za£ína sa

Vykastrovali ti mozog
robot
nevníma² uº du²e chlad
kokot

✦

M¯tve city
??
m¯tvolný pach
cíti´ v povetrí

Zamatová revolúcia
oklamaná generácia
zamatová revolúcia
str£te si ju do pi£e
: To©ko ste nám s©ubovali
ale ste nás ojebali
z totality k totalite
republiku zas vediete
Zamatová revolúcia
oklamaná generácia
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❬✷✎❪

❬✷✎❪

zamatová revolúcia
str£te si ju do pi£e

✷ : Spolo£ne sme bojovali

❬ ✎❪

ale ...

Punk ?? a hnus
ná² divoký styl
kdekdo by si na punku
??
2x

✦ Army live

P.S.S.
8 písní
?

(P.S.S. / P.S.S.)

P.S.S. / P.S.S.

♠

Army live
(P.S.S. / P.S.S.)

♠

Bufe´ák
(P.S.S. / P.S.S.)

♠

Kde jste ji nechali
(P.S.S. / P.S.S.)

♠

My²lenky na válku
(P.S.S. / P.S.S.)

♠

Praha je hnusná
(P.S.S. / P.S.S.)

♠

Slavie
(P.S.S. / P.S.S.)

♠

ivel
(P.S.S. / P.S.S.)

♠

✦?

P.S.S. / P.S.S.
Live (1988, 7.)

Lidi v·bec nev¥d¥j
co se kolem d¥je
je to jejich záhuba
??
V²ude kolem odpadky
a ²píny je tu dost
dupající podpadky
okovaný moc

Live (1988, 1.)
Je to stejný je to jedno
jestli bude² skinheadem
i kdyº nemá² na triku
denn¥ sed¥t v Orlíku
Nezaºije² ºádnou srandu
ost°íhaj t¥ jako Landu
hnusnej oblek vojenskej
one two 2x
Více hudby mén¥ práce
to je na²e agitace
punká£· je £ím dál více
to je ná² dar republice
2x
V civilu jsi bejval punk
te¤ko bude² °ídit tank
??
neº si v práci zazpívat
Aº z tý vojny p°ijedu
do hospody zajedu
oºeru se jako prase
zbiju v²echny ??
Raz dva t°i £ty°i
Více hudby mén¥ práce
to je na²e agitace
punká£· je £ím dál více
to je ná² dar republice
3x

✦ Bufe´ák

Punk ?? a hnus
ná² divoký styl
kdekdo by si na punku
??
2x

P.S.S. / P.S.S.
Live (1988, 6.)

My jim náskok nedáme
ra£i se pozvedáme
pak mám ²patnej dojem
??

Kdyº ho potká² u Koruny
na rohu p¥²í zóny
jak tam sedí bez koruny
a v ²atech dávno z módy

patnej dojem na lidi
ºe se ale nestydí
?? za lidi
nikdo na nás nevidí

Bufe´ák 4x
Nemá ani na pivo
a o peníze prosí
tak co je tohle za ºivot
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£ekat aº ho stopí
Bufe´ák 4x
Bufe´áci v ulicích
posedávaj v lavicích
za zády maj zubatou
starou smrtku ostnatou
2x

Kde jste ji nechali
a kde ji máte
máte jen zákazy
na nás nemáte
2x
Tahn¥te do prdele

✦ My²lenky na válku

Bufe´ák 4x
Vºdycky m·ºe² dopadnout
zrovna jako oni
dech nem·ºou popadnout
kdyº za jídlem se honí
Zkus se nad ním slitovat
a dej mu t¥ch pár drobných
jsou to lidi jako my
a chod¥j je²t¥ bosí

P.S.S. / P.S.S.
Live (1988, 5.)
U nás na rohu ulice
kluci se tam perou
rozbíjej si palice
na ostatní serou

Bufe´ák 4x

Hrajou si tam na válku
ºe nemaj pro co ºít
jejich ?? na válku
vidím jak jdou bít

Bufe´áci v ulicích
posedávaj v lavicích
za zády maj zubatou
starou smrtku ostnatou
2x

My²lenky na válku
ve ²kolní lavici
my²lenky na válku
n¥kdo má v palici
2x

✦ Kde jste ji nechali
P.S.S. / P.S.S.
Live (1988, 8.)
Kde jste ji nechali
svobodu projevu
mám takovej dojem
ºe na to dojedou
V²echno je p°edem
uº zakázaný
kde jste ji nechali
svobodu shromaº¤ování
Kde jste ji nechali
a kde ji máte
máte jen zákazy
na nás nemáte
2x
Basa kytara bicí zp¥v
To samé s tiskem
o co vám jde
??
Zavoláme anarchii
zavoláme na pomoc
ud¥láme z nebe
£erno£ernou noc

Stav¥jí tam barikády
ze smetí a popelnic
v jejich malých d¥tských hlavách
nezbylo uº v·bec nic
St°ílej tady pu²kama
v drogerii koupený
jako velký vojáci
?? souzený
My²lenky na válku
ve ²kolní lavici
my²lenky na válku
n¥kdo má v palici
2x

✦ Praha je hnusná
P.S.S. / P.S.S.
Live (1988, 4.)
My bydlíme ve m¥st¥
ve stov¥ºatý Praze
kaºdej buran myslí si
ºe ºijem si tu blaze
P°ipadám si jak prase
kdyº ten humus vidím
budu zpívat tu zase
i kdyº se tak stydím
Praha je hnusná 3x
raz dva t°i £ty°i
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sbíraj starej odpad

✦ ivel

dennodenní praºský scény

P.S.S. / P.S.S.

Báby hrabou v kontejnerech

boºe to jsem dopad
Live (1988, 3.)
e tu musím bydlet
to p°ipadá mi d¥sný

Kdyº jsem za£al dospívat

a na budoucnost myslet

tak vlasy jsem m¥l dlouhý

p°ece nejsem dne²ní

nau£il jsem se zpívat
a na kytaru hrát

Praha je hnusná 3x
raz dva t°i £ty°i

Dºízku jsem nosil orvanou
a poslouchal ten metal

✦ Slavie
P.S.S. / P.S.S.

do práce nechodil
a hospody vymetal
Jednou jsem se stavil
na ofín¥ v parku

Live (1988, 2.)
Let's go 3x
V£era ráno ve Slávii
kdyº jsem tam byl snídat
starej Hassman z poza rohu
za£al na m¥ kývat
Nev¥d¥l jsem co se d¥je
na co má on vlohy
jeho ruka zajela mi
hbit¥ mezi nohy
Já mu °íkám ty si prase
dej tu ruku dol·
já nep°i²el na orgie
já si chci dát kolu
I vy kurvy navedený
na co ?? máte
a pro£ Hassmana ve Slávii
po°ád necháváte

najednou jsem zjistil
ºe vlastn¥ pat°ím k punku
V²ichni tady sed¥li
a poslouchali punk
G.B.H. a Exploited
já chci taky tak
2x
Vlasy jsem si ost°ídal
a dºízku zahodil
k°iváka jsem okoval
pro punk ses narodil
Tak je ze m¥ punk
seru na lidi
to co nesná²ím jsou tanky
a prachatý lidi
V²ichni tady sed¥li
a poslouchali punk
G.B.H. a Exploited
já chci taky tak
2x

V£era ráno ve Slávii

Piráti klidných vod

kdyº jsem tam byl snídat
starej Hassman z poza rohu
za£al na m¥ kývat

10 písní
Nev¥d¥l jsem co se d¥je
na co má on vlohy

(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert

hbit¥ mezi nohy

Mazurek)

Já mu °íkám ty si prase

Chameleon

já si chci dát kolu
Necho¤te uº do Slávie
necho¤te uº snídat
svojí prdel p°ed Hassmanem

♠

(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert

dej tu ruku dol·
já nep°i²el na orgie

♠

Depresorium ing. Cholera

jeho ruka zajela mi

Mazurek)
Jaro

2

♠

(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek)
Marn¥ chytám v ºit¥

2

♠

(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert

musíte si hlídat

Mazurek)
My crazy world

♠

(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek)
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Námo°nická
2 ❧
(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek)

Náhle z klouza£ky vykolejil
spadl do snehu a zmizel
chameleon 4x

Opilý reºim
2 ♠
(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek)

P°ed barákem máme taky
takovou klouza£ku
denn¥ se tam chodí klouzat
jo a to je na sra£ku
chameleon...

Poh°ebáci
2 ♠
(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek)

✦

♠
Serem na válku
(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek)
♠
Z váºných d·vod·
(Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek)

✦

Depresorium ing. Cholera

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek
Demo (1989, 10.)
Cholera cholera t¥páne
co to nese² ve dºbán¥
nesu nesu choleru
upad jsem s ní na ledu
Cholera cholera t¥páne
co to nese² ve dºbán¥
nesu nesu choleru
a mora zabiju
Cholera cholera t¥páne
co to nese² ve dºbán¥
nesu nesu choleru
a mora si hned zabiju
Chole...
Cholera cholera t¥páne
co to nese² ve dºbán¥
nesu nesu choleru
upad jsem s ní na ledu
Cholera cholera t¥páne
co to nese² ve dºbán¥
a mora zabiju

✦

Zku²ebna (1989, 1.)

✷ Demo (1989, 8.)

Levá dva 2x
ty vp°edu já vzadu
musíme se bránit oba dva
2x
Poj¤ budeme si hrát na vojáky
má² n¥jaké problémy
to v·bec nevadí dostane² samopal
pak se uvidí
Levá dva 2x
ty vp°edu já vzadu
musíme se bránit oba dva
2x
Tvým snem se stane poplach
uº nemá² jméno
v plynové masce jsi ten nebo ten
jak se komu zachce
Levá dva 2x
ty vp°edu já vzadu
musíme se bránit oba dva
2x
Rezignace t¥ pohltí a ochromí
jen se zkus odli²it
v husté mlze se rozplyne²
skon£í tvá krize
Levá dva 2x
ty vp°edu já vzadu
musíme se bránit oba dva
2x

✦

Chameleon

Na klouza£ce se klouzal
blon¤atej kluk
m¥l bílé vlasy
bílé °asy obo£í a zuby

Marn¥ chytám v ºit¥

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek
Demo (1989, 6.)

Jaro

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek

Zku²ebna (1989, 5.)

✷ Demo (1989, 3.)

Marn¥ chytám v ºit¥
naivní a £isté dít¥
jediné co jsem na²el
samotu hlad a ka²el
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✷ : houpy houpy hou 2x

Slintá² blahem
zem°i zem°i zem°i hladem
4x

P¥kn¥ zvesela
v opilé posteli
v¥t²inou sami
jsme si mysleli
2x
ºe mo°e ne£eká 2x

Marn¥ chytám v ºit¥
kdyº sedím doma v byt¥
a místo svý rodiny
poslouchám nást¥nný hodiny

Divíme se snad nad¥je
houpy houpy hou
divíme se snad kurd¥je
houpy houpy hou
divíme se nic se ned¥je
houpy houpy hou 3x

Slintá² blahem
zem°i zem°i zem°i hladem
4x
Marn¥ chytám v ºit¥
naivní a £isté dít¥
jediné co jsem na²el
samotu hlad a ka²el

Hlavy oto£ené
proti de²ti
malé du²e
chycené v kle²tích
2x
pustých ostrov· 2x

Slintá² blahem
zem°i zem°i zem°i hladem
4x

✦ My crazy world

Divíme se snad nad¥je
houpy houpy hou
divíme se snad kurd¥je
houpy houpy hou
divíme se nic se ned¥je
houpy houpy hou 3x

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek
Demo (1989, 9.)

✦ Opilý reºim

Pro£ jen v noci potkávám ty pravé
kdyº leºím v mokré tráv¥
pro£ jen v noci se £lov¥ku splní
tajný sen nebo v trní

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek

One two three
poj¤ poj¤ se mnou
2x

Zku²ebna (1989, 3.)

✷ Demo (1989, 5.)

Doma leºím a kou°ím cigáro 2x
vid¥l jsem opilý reºim 2x

Pro£ jen v noci ptám se vás lidí
chci vid¥t co ostatní nevidí

Sv·j strach utápí
v dezertním vín¥
pak n¥co provede
usmívá se nevinn¥

✦ Námo°nická

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek

Uº nev¥°ím tob¥ ani vám 2x
motá se opilý reºim 2x

Zku²ebna (1989, 2.)
✷ Demo (1989, 1.)

Sv·j strach utápí
v dezertním vín¥
pak n¥co provede
usmívá se nevinn¥

Omámeni mo°em
doma sníme
na nás to padlo
my to víme
2x
my musíme na mo°e 2x
Divíme se snad nad¥je
houpy houpy hou
divíme se snad kurd¥je
houpy houpy hou
: divíme se nic se ned¥je

✷ : ... houpy houpy hou

: houpy houpy hou 3x

Marn¥ b¥ºím n¥kam pry£ 2x
je v²ude opilý reºim 2x
Sv·j strach utápí
v dezertním vín¥
pak n¥co provede
usmívá se nevinn¥

✷✎
✎
✷✍

Asi zváºím pro i proti 2x
pak p°ijmu opilý reºim 2x
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✍

✦ Z váºných d·vod·

Sv·j strach utápím
v dezertním vín¥
pak n¥co provedu
usmívám se nevinn¥

✦ Poh°ebáci

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek
Zku²ebna (1989, 4.)
✷ Demo (1989, 7.)
Scházíme se u jednoho stolu
myslíme na vás a pijeme spolu
£teme £erné kroniky
roztrhané a zama²t¥né
sm¥jeme se sm¥jeme
ºivobytí zaji²t¥né
Chlap£e sm¥j se s námi
my jsme ta parta
co tahá poh°ební krámy
tak sm¥j se s námi
Scházíme se u jednoho stolu
míjíme p°ízemí stále dolu
je v tom ú£el kdo uhodne jaký
ten si p°isedne a bude pít taky
Chlap£e sm¥j se s námi
my jsme ta parta
co tahá poh°ební krámy
tak sm¥j se s námi
Scházíme se u jednoho stolu
£teme Zabiják a £teme Zolu
n¥co se stalo smích se t°í²tí
chlap£e prozra¤ osud ná² p°í²tí

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek
Demo (1989, 4.)

Zam£ené dve°e
zam£ené tvá°e
z váºných d·vod·
se nekoná
2x
Str£ili nám hlavu
pod ledovou vodu
4x
Podivné vlasy
zoufalé hlasy
tolik je d·vod·
nám nev¥°it
2x
Str£ili nám hlavu
pod ledovou vodu
4x
Pak cestou dom·
ve starém lomu
ze známých d·vod·
odpálíme náloº
2x
Str£ili nám hlavu
pod ledovou vodu
4x

Poºár mlýna

Chlap£e sm¥j se s námi
my jsme ta parta
co tahá poh°ební krámy
tak sm¥j se s námi

✦ Serem na válku

Piráti klidných vod / Ond°ej Marek, Robert
Mazurek
Demo (1989, 2.)

Serem vám na válku
serem vám na st°ílení
£lov¥k tu není aby bojoval
2x
Zem¥ se stále to£í
a ty jí nezastaví²
i kdybys byl t°eba generál
2x
Tak proto vojáci
sundejte bajonety
a inty ho¤te do ºita
4x

42 písní

? (2x)
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Aprílové limeriky
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Cibulá°ská píse¬ (intermezzo)
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
i£olína
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
áblovo stádo
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
DD
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Díky vám rada°i
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Haluºky z chlastu
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
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Holá
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

V cirkuse
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Jak pejsek a ko£i£ka va°ili
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

V podlesí
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Kakal kakal
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Ve vinárn¥ Jadran
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Klapejron
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Veselé rozprávky o bielych mi²iach
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Kolíne, Kolíne ho°í ti ve mlýn¥
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Vo²klivej
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Krmi£ holub·
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Zru²ili armádu
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Makrobiotik
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

emlovka
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

✦

Mám ráda hajnýho
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Poºár mlýna aneb pomsta makového muºe

Melodram
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Poºár mlýna / Poºár mlýna

Na koleji v Suchdole
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Live Plze¬ (1989, 1.)

Na²e mámy
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Kulatý meloun
?? meloun
rumunský meloun
kulatý meloun

O zví°átkách
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Pan Pudil je skinhead
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

Jsem otráven
jsem zni£en
jsem prozrazen
já agent výzv¥dné sluºby
nejlep²í makový muº 2x
jsem otráven
jsem zni£en

Panenka
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Píse¬ pomatence
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Politi£ka Viola
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Poºár mlýna aneb pomsta makového muºe
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Rambo
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Rezervace
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Rozumbrad·m
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Stará panna
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Streponio
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Táta je demagog
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Taxiká° Vasil
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
To sem ale ²ikula
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)
Usek sem si kolená
(Poºár mlýna / Poºár mlýna)

♠

Je otráven
je zni£en
je udáven
shnilou moukou
z italské pizzy
o které myslel
ºe je makovým kolá£em
Pomsti m¥ 2x
ur£it¥ umírám
v pokoji
v²ak moji soudruzi
uº jim to osolí
Tu leºí on
ten velký muº
2x
a umírá
Tu leºí on
a umírá
makový muº 2x
uº je po n¥m
Ano pane veliteli
provedu pane veliteli
jak mi £est a srdce velí
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ukáºu pr·kaz

V uchu mi zvoní

seºenu d·kaz

cink 2x

jen a´ si to odpykají

jen trochu

pomstím makového muºe

zvoní mu v uchu 2x

piloty stáhnu z k·ºe
Na n¥co jsem ²láp 2x
Hej ty v tom kabátu

není to poklad

moc jsi mi podez°elý

a ani stopa

z tebe to vylu£u

je to ºivý

kdo zapaluje mlýny

ono je to ºivý

a mele shnilou mouku

je to ºivý

Otev°i brouku

Ne²lapej na m¥ ty osle

trochu si za²pásuju

ty výzv¥dný posle

Emil zboº¬uju uniformy

jsem kvachy
mám ochranné znaky

Ob£ane ustupte
mám n¥co v plánu

Po m¥ nedupej

nebo vás seberu

budu ti prosp¥²nej

jak si kdy zamanu

znám nejlep²í triky
jen se mnou bude² úsp¥²ný

Je to orgán
výkonný orgán...
Ob£ane ustupte
mám velké poslání
neb jsem byl pov¥°en
vy²et°ováním
jakési záhady
mám super nadání
Jen já na to m·ºu p°ijít 2x
jen on na to m·ºe p°ijít 2x
Kdo namlel shnilou mouku
po které nejlep²í agent ná²
makový muº
makový vyzv¥da£
jenº místo ²ifer
výsílá jen ot£ená²
Jen se na n¥j podívejte
my se na n¥j díváme
jen se na n¥j podívejte
to byl on
To byla chlouba
výzv¥dnýho sboru
makový muº
a te¤ vás holky
...

Já udávám neb v²echno vím
za prachy tob¥ povím
nasypej do koryta
informací mám dosyta
Jsem kvachy
mám ochranné znaky
udávám v²echny za prachy
anebo z nenávisti
Jsem bohatý
jsem spokojený
jsem zví°e
jsem kvachy
zeptej se
zeptej se za prachy
Kde se mele mouka
ta shnilá mouka
°ekni kde 2x
za prachy 2x
tak °ekni 2x
Vydej se k severu
k odváºným hoch·m
vydej se k severu
do kraje mlýn·
Na sever
do kraje mlýn·
2x

Jsem na stop¥
je na stop¥

Tam nalezne² 2x

2x

...

A uº to mám

Tu cestu dalekou

uº to má

vydám se hned

2x
Abych se pomstil
Na²el jsem

zamí°ím vp°ed

na²el jsem stopu

2x

vyráºím po ní
jen sto krok·

Jsem pln¥ odhodlán
a nemám strach
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uº jdu
uº pádím
uº jdu
Kde to jsem 2x
ztratil jsem buzolu
n¥kdo mi ji ²loh
kudy se dáti mám
dolu nebo nahoru
Bu¤ pozdraven cizin£e
copa tu provádí²
jak zabloudil jsem v lese
??
tak pora¤ dobrý muºi
kudy k mo°skému pob°eºí
Nemohls v¥ru
lépe se zeptati na radu
jsem lovec velryb
z místního p°ístavu
tu za lesem je mo°e jiº
a na pob°eºí
mlýny v¥trné
Tak poj¤me jiº
a neotálej
hustým lesem
m¥ k mo°i provázej
Jdeme lesem
nevim kde jsem
klestíme si cestu lesem
te¤ jsem se²el ze stopy
to jsou ale 2x
trampoty
2x
Jiº vidím slunce
jiº vidím nebe
jiº vidím mo°e
a v¥°ím v sebe
Mo°e je krásn¥
mo°e je tak krásné
ale nejkrásn¥j²í jsou
radostné proºitky z lovu velryb 2x
m¥ uvád¥jí
D¥lnice proná²í °e£ 4x
A na sch·zích
usínají dal²í velryby
radostné proºitky z lovu velryb
se m¥ní v nudnou sch·zku
pyonýrského oddílu
kdesi na venkov¥
v samém konci severních £ech
Velryby nesná²í leº 4x
A na sch·zích
usínají dal²í d¥lnice
radostné proºitky z lovu velryb
se m¥ní v trudnomyslnou podívanou

z n¥kolika spících d¥lnic
Velryby nesná²í leº
d¥lnice proná²í °e£
2x
A na mo°i usínají
dal²í velryby
ekni mi dobrý muºi
kde melou shnilou mouku
po které zahynul
nejlep²í p°ítel m·j
kterého pomstít musím
st·j co st·j
Mouka se mele v mlýnech v¥trných 2x
to£í se mlýny 4x
Co ale d¥lat mám
vºdy´ je jich tu na tisíc
To ti neporadím
neb sám tohle nevím
2x
Co ale d¥lat mám
nevím co si po£ít mám
k £emu se dopátrám
to já nevím sám
Jsem trudomyslný
a jsem v rozpacích
k £emu se dopátrám
nevím co d¥lat mám
mouka se mele v mlýnech v¥trných
pro£ je jich tu v²ak na tisíc
To£í se mlýny
v¥trné mlýny
v¥trné
to£í se mlýny
v¥trné mlýny
chatrné
Vyrazím vp°ed
hned prvního se zeptám
2x
Hej mlyná°i
zde
2x
Hej mlyná°i
v¥trný mlyná°i
Co hledá² v mých zdech
P°icházím zdaleka
jsa téme° vy£erpán
pov¥°en úkolem
musím ho vypátrat sám
který z vás mlyná°·
v¥trných mlyná°·
namlel shnilou mouku
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která zahubila nejlep²ího muºe ze sboru

ruka se mi do kapsy no°í
a za zádama mi ho°í...

A marn¥ p°emýtám
a nevím nevím sám

P°ichází znamení

2x

bolestné smrti
ztratil jsem lopatku

Kdo by to mohl být

na d¥tském h°í²ti

kdo tvého soudruha

abstrakce velryby

snaºil se zahubit

doutnají mlýny
povadlá srdce

To£í se mlýny

na náhrobcích sv¥domí

v¥trné mlýny
4x

Lopadku nenajdu
doma m¥ zmlátí

To nevadí
vydám se pátrat dál
v²ak b¥da
b¥da ti mlyná°i
jestli si m¥ oklamal
já se pak vrátím a uvidí²
jak tvrdý jsem
ba n¥kdy natvrdlý
Jaká to potupa
jaké to ne²t¥stí
jsem prozrazen
ten uº m¥ neu²et°í
zbývá mi jediné 2x
vyhodit celý mlýn
do pov¥t°í
Poji²´ovna ti to zahojí 4x
Ach plá£u 2x
podléhám emocím
ach plá£u 2x
není mi pomoci
jsem trudomyslný 2x
Ten uº m¥ dostihne a odhalí
stihne m¥ trest
stihne ho trest
spravedlivý trest

abstrakce redukce
to£í se mlýny
??
zrovna kdyº hloubil jsem
dálni£ní tunel
Korupce ??
v¥trný mlýn
pomsta ve víru mlýnu
zrovna kdyº hloubil jsem
v dalce mlýn
ztratil jsem harpunu
koupím si novou
Jedinou cenu
má pro m¥ pomsta
na²el jsem bábovi£ku
ho°í mi mlýn
abstrakce výlupce
to£í se mlýny
?? smrt
to£í se mlýny
ho°í mlýny...
P°átelé st·jte 2x
to jsem já makový muº
jsem zdráv
jsem vylé£en z té hnusné pizzy
netru¤te p°átelé
jsem zdravý a silný 2x

Zapálím mlýn 2x

netru¤te p°átelé

jediná nad¥je

jsem zas v plné zbroji

zapálím mlýn

jsem znovu výzv¥da£

neº se kdo nad¥je
nem·ºu najít sirky

On ºije nuºe jásejme
on ºije nuºe veselme

A hele tady jsou 2x

2x

²krtám
jistkra padá

P°átelé moji

²krtám

dostal jsem nemocenskou

obracím záda

jsem samý prachy

m·j mlýn

zvu vás na osvícenskou

v¥trný mlýn

diskotéku

m·j mlýn
ho°í...

Tak tedy vp°ed
na£ otálet

Ztratil jsem p¥tikorunu 2x

soudruzi vp°ed

ruka se mi do kapsy no°í

na£ otálet

a za zádama mlýn ho°í

na disko jdem 3x

ztratil jsem p¥tikorunu

oi oi oi

nakop jsem starou merunu
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♠

Chlast je slast

Oi oi oi

(Qýchodu / Qýchodu)

decibely lásky

♠

Ideály

oi oi oi

(Qýchodu / Qýchodu)

to je muzika
2x

Idoly

2

(Qýchodu / Qýchodu)

Pozri ??
pozri taký zázrak

♠

Invaze Qýchodu

po£kaj le£ ho vydá

(Qýchodu / Qýchodu)

kúkaj to je zázrak

♠

Kanál
(Qýchodu / Qýchodu)

Oi oi oi
decibely lásky

♠

Krize

oi oi oi

(Qýchodu / Qýchodu)

to je muzika

♠

Kurva láska

2x

(Qýchodu / Qýchodu)

Potkal som sa s Adrianou

♠

Lampasák

m¥la dlhé vlasy

(Qýchodu / Qýchodu)

popíjela kokakolu
Lhá°

a já fernet asi

2

(Qýchodu / Qýchodu)
Oi oi oi

(Qýchodu / Qýchodu)

oi oi oi

♠

Od Tábora

to je muzika

(Qýchodu / Qýchodu)

2x

♠

On

Pro£ vám p°ekáºí

(Qýchodu / Qýchodu)

láska v pasáºi

♠

Pijavice

pro£ jsem jenom chuligán

(Qýchodu / Qýchodu)

2x

♠

Prase

Oi oi oi

(Qýchodu / Qýchodu)

decibely lásky
oi oi oi

♠

Pra²´ jako uho¤

to je muzika

(Qýchodu / Qýchodu)

2x

♠

Proti v²em
(Qýchodu / Qýchodu)

P·jdem spolu hledat dementy
t¥ch krásných oby£ejných dn·

Punker

2x

2

♠

2

♠

2

♠

(Qýchodu / Qýchodu)
R.O.I.

Oi oi oi

(Qýchodu / Qýchodu)

decibely lásky
oi oi oi

Skok do zdi

to je muzika

(Qýchodu / Qýchodu)

♠

2x
Tango
(Qýchodu / Qýchodu)

Qýchodu

Temno

31 písní

Va²e chyby

2

(Qýchodu / Qýchodu)

2

(Qýchodu / Qýchodu)
Co je lep²í?

2

(Qýchodu / Qýchodu)
D·v¥°uj ale prov¥°uj
(Qýchodu / Qýchodu)
Extrém
(Qýchodu / Qýchodu)

2

♠

Ve starejch kolejích

♠

Vopu²t¥nej

♠

V²echno uº je v prdeli!?

♠

ijeme

2

♠

2

♠

3

❧

2

♠

(Qýchodu / Qýchodu)

(Qýchodu / Qýchodu)

(Qýchodu / Qýchodu)
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(Qýchodu / Qýchodu)

♠
♠

(Qýchodu / Qýchodu)
Armáda

♠
♠

Moscow

decibely lásky

♠

ijí s námi
(Qýchodu / Qýchodu)

✦ Armáda

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 4.)

✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 8.)
Zpropadená armáda
²patnej velitel
velká velezrada
t°ídní nep°ítel
To co do nás
léta cpali
mladejm kluk·m
i vám iluze brali...

♠

plakáty na nároºí
ºe se v²echno zpen¥ºí
Blahobyt je kdo ví kde
o práci se bojíme
ºe se ho v²ak nedoºijem
sláva tomu tak a´ ºijem
Co je pro nás lep²í?
to nikdo neví
co je pro nás nejlep²í?
tohle asi ne
2x
2x

✦ D·v¥°uj ale prov¥°uj
Qýchodu / Qýchodu

Gumáci kdo je tady
na vás zv¥davej
va²e vojenský manýry
jsou pro vás nej

✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 13.)

My na n¥ serem
je to snadný pochopit
naházet vás n¥kam
víko za váma zaklopit

B·h je v²ude mezi námi
jsou ho plný noviny
p°itom jestli existuje
tak to von nás zahnal do ²píny

Zpropadená armáda
²patnej velitel
velká velezrada
t°ídní nep°ítel

D°ív nám rudí slibovali
jak se budeme mít skv¥le
vy te¤ slibujete ráj
no tak s tím d¥te do prdele

To co do nás
léta cpali
mladejm kluk·m
i vám v²em iluze brali...

✦ Co je lep²í?
Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 9.)

✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 16.)
Te¤ si ºijou v p°epychu
to je známá v¥c
av²ak na²e zem¥
d¥lá velej kotrmelec
D°ív tu byli komou²i
te¤ka tu jsou fóráci
za ?? reºimu
??
Co je pro nás lep²í?
to nikdo neví
co je pro nás nejlep²í?
tohle asi ne
2x
Návaly jsou v televizi
fóráci jsou v p¥kný krizi

Invaze Qýchodu (1990, 6.)

V²emocnej a spravedlivej
je to p¥kná v¥c
tak pro£ jsou na sv¥t¥ války
je to jenom kec
Kdyº si zapnu televizi
je tam k°es´anskej po°ad
°ek jsem si ºe uº tam budou
k°es´anský po°ady po°ád
Malý d¥ti voblbujou
co si vemou na malejch d¥tech
je to jak kdyº kurvil bol²evik
jejich mámy v padesátejch letech
Votravujou ºivot
v²em ostatním lidem
pán b·h se na ten bordel tady
dívá s boºským klidem

✦ Extrém

Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 6.)

Dol· stoupám
nahoru klesám
ve vod¥ ho°ím
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v ohni se topím
D¥sivý ºivot ºiju
kdyº ??
??
Ve dne spím
v noci bdím
potravu piju
a vodu jím

V ºivot¥ jsou samý chyby
i kritický situace
jak se s tím v²ak vyrovná
tvá ºivotní stagnace
Bez pen¥z se protlouká²
uº t¥ to v·bec nebaví
na politiku nadává²
tv·j mozek rychle otupí

D¥sivý ºivot ºiju
kdyº ??
??

M¥l jsi jiný ideály
a sv¥t byl jinej
byly taky kamarádi
ty jsi z·stal sám a opu²t¥nej

O£ima kálim
prdelí koumám
??
do skály p¥stí bouchám

Kdyº nemá² prachy
tak na tebe kaºdej ka²le
zaho¤ svoje ideály
nakonec ti zbyde jenom ma²le

✦ Idoly

D¥sivý ºivot ºiju
kdyº ??
??
2x

✦ Chlast je slast
Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 11.)
Topíme se zase v chlastu
to je paráda
kdyº je £lov¥k voºralej
je to nádhera
Snad uº jsme se za tu dobu
stokrát voºrali
na tu správnou cestu
jsme se nedali
tvrtý pivo 2x
pátej rum 2x
²estý pivo 2x
sedmej rum 2x
Chlast je slast...
??
tvrtý pivo 2x
pátej rum 2x
²estý pivo 2x
sedmej rum 2x
Chlast je slast...

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 3.)

✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 7.)
Povedlo se co jsme cht¥li
na ºivot jsme zanev°eli
prázdná sklenice se doleje
skon£ily uº na²e nad¥je
Nechcem ºádný idoly
nechceme nikoho
nechcem ºádný idoly
obejdem se bez n¥ho
Chlast a ºenský anarchie
?? kaºdej blije
kde kdo si chce jenom uºívat
svý problémy neukazovat
Nechcem ºádný idoly
nechceme nikoho
nechcem ºádný idoly
obejdem se bez n¥ho
Svý city jsme ztratili
uº nemáme v·bec nic
svý city jsme ztratili
v²echno se nám vykou°ilo z na²ich palic
Nechcem ºádný idoly
nechceme nikoho
nechcem ºádný idoly
obejdem se bez n¥ho

✦ Ideály
Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 17.)
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✦ Invaze Qýchodu
Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 13.)
V²echno se votá£í
kdo po£ká prome²ká
n¥co se vyplácí
kdo bere nezme²ká
ísla si vym¥ní
kabáty p°evlíknou
je první zvon¥ní
za dal²í novou hrou

Les· uº je tady
sakra pomálu
bydlíme v kanálu
Kanál 4x
Dolar ten vám byl
vºdycky milej²í
neº na²e váma
zkurvený prost°edí
Tady uº se vypou²t¥lo
kdejaký svinstvo
nechali byste chcípnout
celý lidstvo

✦ Krize

Invaze qýchodu 2x
V²echno se votá²í
invaze qýchodu
pomoc se nabízí
do ?? západu
V²echno se vym¥ní
kabáty p°evlíknout
kdo první ude°í
vyhraje tohle ²ou
Invaze qýchodu 2x
V²echno se votá£í
vyhrajem budoucnost
snad se to vylep²í
pro na²í d¥di£nost
V²echno se vym¥ní
kabáty p°evlíknout
je invaze qýchodu
invaze qýchodu
Invaze qýchodu 2x

✦ Kanál

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 18.)

Vy²el jsem si na procházku
se svou rodinou
vzali jsme si kaºdej s sebou
masku plynovou
Nasadili jsme si ji
ihned za prahem
abysme se nemuseli
bát jít ven
Maska plynová 2x
Cht¥l jsem se zeptat
kde vlastn¥ ºijeme
ºijeme v ?? komín¥

Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 9.)

Kolikrát byl malej £lov¥k podvedenej
o sv·j názor vºdycky p°ipravenej
te¤ za£ínáme znovu
neslezli jsme v²ak ze stolu
Kolik bere²?
za moc to nestojí
kolik bere²?
snad mn¥ p°idají
kolik bere²?
to nem·ºu ti °íct
kolik bere²?
skoro nic
Te¤ uº maká² ve svobodným stát¥
nepozná² to v²ak na vejplat¥
bude² se muset hodn¥ omezit
svoje sny na dlouho odloºit
Kolik bere²?
za moc to nestojí
kolik bere²?
snad mn¥ p°idají
kolik bere²?
to nem·ºu ti °íct
kolik bere²?
skoro nic
Kolikrát byl malej £lov¥k podvedenej
zase byl o sv·j názor p°ipravenej
te¤ za£ínáme znovu
nenaleznem nic ani podporu
Kolik bere²?
za moc to nestojí
kolik bere²?
snad mn¥ p°idají
kolik bere²?
to nem·ºu ti °íct
kolik bere²?
v·bec nic
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✦ Kurva láska

Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 18.)

Uº m¥ sere² ??
ty má lásko nev²ední
ty ví² ºe já tohle nemám rád
nejvíc m¥ ²tve ten tv·j kamarád
ví² co já s na²í láskou ud¥lám?
já ji do prdele nakopám
A °eknu ti táhni o d·m dál
nebo ti drºku rozsekám
já t¥ m¥l jenom chvíli rád
táhni odtud te¤ chci spát
te¤ chci spát a nechci t¥ uº znát
vºdyt ºivot nemá ??
To ra£i si na pivo zajdu
za chvíli budu mít pod stolem hlavu
d¥vko proradná ned¥lej dusno
táhni nevopruzuj ty kurvo
ºivot uº m¥ n¥jak nebaví
vºdy´ je to jenom vo zdraví
To ra£i si na pivo zajdu
za chvíli budu mít pod pultem hlavu
d¥vko proradná ned¥lej dusno
táhni nevopruzuj ty kurvo
ºivot uº m¥ n¥jak nebaví
vºdy´ je to jenom vo zdraví

✦ Lampasák

Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 5.)

V jednot¥
A to mám po°ád poslouchat
tvejm blbejm kec·m naslouchat
??
o tom ºe má² novou intu
e se² lampasák
s tím se chlubit nemusí²
??
Blbej jak tágo
to vo tob¥ kaºdej ví
hlavn¥ ºe má² novou intu co?

e se² lampasák
s tím se chlubit nemusí²
??
Blbej jak tágo
to vo tob¥ kaºdej ví
hlavn¥ ºe má² novou intu co?
??
s tebou to je úrove¬
e se² lampasák
s tím se chlubit nemusí²
??
Blbej jak tágo
to vo tob¥ kaºdej ví
hlavn¥ ºe má² novou intu co?

✦ Lhá°

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 15.)
✷ Rock-session (1991, 5.)
A pro£ tu kolem chodí²
ty neví² kudy kam
tak pro£ tu kolem bloudí²
tv·j osud v rukou mám
Zkus jednou zapomenout
ty ºe jsi n¥£ím byl
a zapomíná² na to
od krve sis ruce myl
Pro£ si se svinstvu zaprodal?
pro£ si nám celej ºivot
jen leº namlouval?
A marn¥ se nám snaºí²
a n¥co namluví²
a kolem ka²e chodí²
a pravdy se bojí²
Tak co nám to chce² nakecat
tak na to se t¥ ptám
zkus k lidem jednou promluvit
z obrazu zbyde rám
Pro£ si se svinstvu zaprodal?
pro£ si nám celej ºivot
jen leº namlouval?
2x

✦ Moscow

Nemohoucnost ukazuje²
svojim balením
levá ruka s pravou
se ti plete
Na rozkaz jí² a spí²
a n¥kdy taky ch£ije²
tady nejsi v kasarnách
??

Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 3.)

Zem¥ nasáklá benzínem
v²echno uº je v háji
?? parchanti
na tu zemi srali
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Od²kodn¥ní nedostanem
v²echno uº je v háji
jak prasata ºili tu
ºili tu jak v ráji

Jediná moºnost
jak v týhle dob¥ ºít
od rána aº do ve£era
a celou noc pít

Moscow Moscow ?? sov¥t·m
uº se nám tu nepletou
Moscow Moscow ??
tohle ruský darmoºrout

Jsem dobytek
jdu do kytek
2x

Hej ruský vojáci
v²echno uº je v háji
sbalte si chlebníky
v²ichni vás tu znají
Tavary²i tady kon£íte
je to pro vás rána
?? se za Moskvu ??
Moscow Moscow ?? sov¥t·m
uº se nám tu nepletou
Moscow Moscow ??
tohle ruský darmoºrout
Na²e holky mrdat nebudete
je to pro vás v háji
na zví°ata v²echna zalehnete
u vás v ruským kraji
Vy tu bydlet nebudete
na to vláda nemá
po sv¥te zase zalezete
je to krutá zm¥na
Moscow Moscow ?? sov¥t·m
uº se nám tu nepletou
Moscow Moscow ??
tohle ruský darmoºrout
2x

✦ Od Tábora

Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 17.)

Od Tábora aº k nám
cesti£ka jako mlád
??
není vyhnutí
jak tohle skon£í
mám svý tu²ení
Zase voºralej
jako dobytek
uº je konec
jedu do kytek
Jsem dobytek
jdu do kytek
2x

✦ On

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 14.)

Narodil ses malej
copak ti to d¥laj
se² stále podpr·m¥r
??
Bídá t¥ mu£í
a v hlav¥ ti hu£í
po°ád samý dluhy má²
asi v²echno rozprodá²
Se² malej malej
se² blbej blbej
se² tupej tupej
ty idiote

Od Tábora aº k nám
cesta jako mlád
cestou dom· z práce
jsem prolil celej plat

?? ni£í
prachy t¥ zni£í
??
ale moºná ºe má² víc

Zase voºralej
jako dobytek
uº to brzo skon£í
pudu do kytek

ijem jenom jednou
tak a´ si lidi trhnou
na m¥²´áky plive²
a na snoby ka²le²

Jsem dobytek
jdu do kytek
2x

Se² malej malej
se² blbej blbej
se² tupej tupej
ty idiote

Uº ani neºeru
ºadulek nebere
na lidi vám seru
ra£i se voºeru

Narodil sem malej
copak ti to d¥laj
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se² stále podpr·m¥r
??

✦ Pijavice
Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 12.)

ty tlustý prase
Jenom sám pro sebe
?? nevidí²
jenom sám pro sebe
jednou uvidí²
Jednou uvidí² 4x
jednou

✦ Pra²´ jako uho¤

Nemám t¥ rád 2x
nenávidím t¥
??
jak malý dít¥
Nemám t¥ rád 2x
zajídá² se mi
??
chrastí² pen¥zi
Neprovokuj 2x
nemám náladu
si slizkej jako had
leze² pozadu
Tak ra£i tak kra¤
jenom pro sebe
vokrad si plno lidí
kolem sebe
Nemám t¥ rád 2x
nenávidím t¥
??
jak malý dít¥
Nemám t¥ rád 2x
zajídá² se mi
??
chrastí² pen¥zi

✦ Prase

Qýchodu / Qýchodu
Czechcore again 90-91 (1991, 22.)

Co bys d¥lal pro peníze?
koho by si vokrad?
Co bys d¥lal pro peníze?
koho by si ??
Co bys d¥lal pro peníze?
koho by si podrazil?
Co bys d¥lal pro peníze?
koho by si zneuºil?
Jednou uvidí² 4x
Jenom sám pro sebe
pro ty mastný ruce
jenom sám pro sebe

Qýchodu / Qýchodu
V²echno uº je v prdeli (1990, 12.)
Co se tady zm¥nilo
to snad není pravda
komunisti ??
to je p¥kná hudba
Nechaj si ??
takhle to dopadlo
a te¤ máme z prdele
rychlý letadlo
Kde je ¬áký fórum?
co se za tím skrejvá
polovina komou²·
to tak n¥kdy bejvá
?? to je v prdeli
??
D¥ti za to nem·ºou
a my taky ne
ale komunisty chceme
zru²it úpln¥
Kde je ¬áký fórum?
co se za tím skrejvá
polovina komou²·
to tak n¥kdy bejvá
Co je na tom ??
ºe m·ºe² na západ
kdyº se tam v²ak podívá²
a m·ºe² ??
Blbce uº nikomu
d¥lat nebudem
my se vám na bídu
na bídu vyserem
Kde je ¬áký fórum?
co se za tím skrejvá
polovina komou²·
to tak n¥kdy bejvá
Kde je ¬áký fórum?
konec va²im farem
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✦

✦

Proti v²em

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 20.)

P°etvá°ka leº podvody
jen aby nahrabal víc
nedá se tu s váma vydrºet
k°i£ím z plnejch plic
Rudej mor 4x
mor 4x
Rudej mor tu v²ude °ádil
v²echnu kulturu za sebou spálil
v²ude vládli jen komou²i
seru na n¥ na mou du²i
Rudej mor 4x
mor 4x
Jsi skoro sám proti v²em
nikomu nev¥° ne ne
nikdo t¥ pak nezradí
uznávej jen anarchii
Rudej mor 4x
mor 4x

✦

Punker

Invaze Qýchodu (1990, 8.)

✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 10.)
ROI
Neustálý rva£ky
po°ád samej boj
neustálí averze
nenávidím ROI
ROI...
Národní chudáci
po°ád jenom ubliºujou
²pinavý hlupáci
po°ád jenom provokujou ROI
Byty dostanou
ni£eho si neváºej
v²echno zdemolujou
v²echno hned spálej
ROI...
Národní chudáci
po°ád jenom ubliºujou
²pinavý hlupáci
po°ád jenom provokujou nás
i vás

✦

Qýchodu / Qýchodu

Plivu na fe´áky
ka²lu na m¥²´áky
seru na fe´áky
fackuju veksláky
Panká£i...
Barevnej sv¥t miluju
sprej si zakoupím
prost°edníkem fuckuju
málo kdy se nudím

Invaze Qýchodu (1990, 16.)

✷ Czechcore again 90-91 (1991, 4.)
Rozb¥hnout se
odrazit se
a sko£it do zdi
2x
Do zdi hop hop hop 4x
Vydechnout si
odplazit se
a znova sko£it do zdi
2x
Do zdi hop hop hop 4x

✦

Vá² názor já znám
prej jsme jenom grázlové
poj¤te blíº k nám
jsme p°ece va²e d¥ti
Panká£i...
2x

Skok do zdi

Qýchodu / Qýchodu

Invaze Qýchodu (1990, 10.)
✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 19.)
Utíkám p°ed komercí
p°ed denním stereotypem
k°i£ím ºe sv¥t je hez£í
b¥ºím tímhle sv¥tem

R.O.I.

Qýchodu / Qýchodu

Tango

Qýchodu / Qýchodu
Rock-session (1991, 3.)
Kdyº hráli tango
v zahradní restauraci
my jsme si sedli
dali si slivovici
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2x
Tango uº se netancuje
ani ºádná polka
tohle vidí i ta malá
i ta malá holka
??
2x

✦ Temno

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 5.)

✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 1.)
N¥co je v oblacích
n¥co je kolem
ºijeme v temnot¥
chodíme hnojem
Temno nás furt stírá
nevíme jak
n·º vráºí do týla
jsme jenom prach
jenom prach 2x

Rozkopem ty va²e luxusní au´áky
podpálíme va²e baráky
zni£íme v²echno co jste z nás vyd°eli
abyste vid¥li
V²echny ²ance ²ance jste zaspali
slu²ný lidi podvedli
zkuste hledat chyby u sebe
snad se vám to jednou povede
Pro£ jste po°ád hluchý
k na²im problém·m
pro£ se stále otá£íte zády
nejsme nic mí¬ neº jste vy
to byste vid¥li
V²echny ²ance ²ance jste zaspali
slu²ný lidi podvedli
zkuste hledat chyby u sebe
snad se vám to jednou povede
Jednou se musí v²echno voto£it
nejsme mládeº co se dá ocho£it
d¥jiny £asem v²echno ukáºí
nás to tady kolem jenom uráºí
V²echny ²ance ²ance jste zaspali
slu²ný lidi podvedli
zkuste hledat chyby u sebe
snad se vám to jednou povede...

Pomo£ej ti hubu 4x

✦ Ve starejch kolejích

N¥co je v oblacích
honí se mra£na
upadne² na chodník
smrt je tu jasná
Nikdo t¥ nezvedne
nepodá ruku
lidi t¥ p°ekro£ej
pomo£ej hubu 2x
Pomo£ej ti hubu 4x
Zav°e² se do sebe
jsi po°ád sám
mraky se stahujou
jdou rychle k nám
rychle k nám
Kaºdej je pro sebe
kaºdej je cizí
nenávist vyhrává
a dobro mizí
dobro mizí
Pomo£ej ti hubu 4x

✦ Va²e chyby
Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 11.)

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 1.)

✷ V²echno uº je v prdeli (1990, 2.)
Byl jsem tady
a budu tu stále
málem m¥ sice p°e²el smích
M¥l jsem fakt
uº váºn¥ namále
na²t¥stí je v²echno
ve starejch kolejích 2x
Koukám kam se vítr otá£í
?? mýho pochodu
a v²ichni ti kte°í na to nesta£í
ti a´ se s plá£em
obracej k východu
ve starejch kolejích
P°itom sta£ilo tak málo
jenom vystihnout
ten správnej sm¥r
lidi v¥°í ºe fale² je hra
p°itom nevysli jsme z fale²nejch her
ve starejch kolejích
Byl jsem tady
a budu tu stále
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✦

málem m¥ sice p°e²el smích
m¥l jsem fakt uº váºn¥ namále
na²t¥stí je v²echno
ve starejch kolejích

✦

✷
✸
Vopu²t¥nej

Qýchodu / Qýchodu

✷

Invaze Qýchodu (1990, 7.)
V²echno uº je v prdeli (1990, 14.)

Jsme tu v²ichni nama£kaný
na to vemte jed
cizí lidi na to serou
známí jakbysmet
Kaºdej má svý problémy
a´ ty nebo ty
stejn¥ jednou zdechne²
natáhnem ba£kory
Co vod ºivota £eká²
co vod ºivota chce²
v²echno bude po°ád stejný
je bylo a bude zase v²echno stejný

V²echno uº je v prdeli!?

Qýchodu / Qýchodu
Invaze Qýchodu (1990, 2.)
V²echno uº je v prdeli (1990, 4.)
Rock-session (1991, 4.)

V²echno uº je v prdeli
v²echno uº je v tahu
v²echno uº jsme propásli
máme novou vládu
V²echno uº je v prdeli
v²echno uº je v tahu
v²echny máme na háku
ned¥lám si hlavu
V²echno uº je nejistý
nemám nikoho rád
lidi kecaj nesmysly
je to velkej smrad
V²echno uº je nejistý
nemám nikoho rád
poslanci kecaj nesmysly
je to velkej smrad

No tak pro£ si kazit
ºivot zbyte£n¥
nenávist v tob¥ £i²í
jenom £áste£n¥

V²echno uº je v prdeli
v²echno uº je v tahu
❀✷ : v²echno uº jsme propásli
✸ : v²echno jsme zas propásli
zase novou vládu

Kup si a²ku rumu
a zapome¬
svým starostem jednou
volnej pr·b¥h dej

V²echno uº je v prdeli
v²echno uº je v tahu
novou vládu za co?
zase novou vládu

Co vod ºivota £eká²
co vod ºivota chce²
v²echno bude po°ád stejný
v²echno bude stejný
zas to bude jenom stejný jo

V²echno uº je nejistý
nemám nikoho rád
lidi kecaj nesmysly
je to velkej smrad

Jsme tu v²ichni nama£kaný
na to vemte jed
cizí lidi na to serou
známí jakbysmet

V²echno uº je nejistý
nemám nikoho rád
: poslanci kecaj nesmysli
✷ ❀✸ : poslanci kecaj nesmysly
je to velkej smrad

Kaºdej má svý problémy
a´ ty nebo ty
stejn¥ jednou chcípne²
natáhne² ba£kory
Co vod ºivota £eká²
co vod ºivota chce²
v²echno bude po°ád stejný
v²echno bude stejný
zas to bude jenom stejný jo

✦

ijeme

Qýchodu / Qýchodu

✷

Invaze Qýchodu (1990, 19.)
Czechcore again 90-91 (1991, 5.)

ijeme 2x
je²t¥ po°ád ºijeme
8x
ijeme 2x
je²t¥ po°ád ºijeme

1234

✸✍
✁✷✍

✷✁✸✍
✍

ºijeme 2x
i kdyº tady hnijeme

✦ ijí s námi

Drºet hubu a krok
(S.P.S. / S.P.S.)

2

♠

Exhalace
(S.P.S. / S.P.S.)

2

♠

Qýchodu / Qýchodu

Funebráci
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

V²echno uº je v prdeli (1990, 15.)

God save the President
(Bob Dylan / Ji°í ebek)

♠

Great Terasy Schweine
(Sex Pistols / Ji°í ebek)

♠

Ho°£ice mi stoupá do nosu
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Hospoda
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Co je to za blba
co kolem m¥ chodí
a co je to za cvoka
co p°ede mnou se svlíká?
??
chce po m¥ velký orgie
Teplou²i 2x
ty prase bídný
??
teplou²i 2x
ty prase bídný

Chaos
(S.P.S. / S.P.S.)

??
jsi z mýho pohledu
podobný ??
enský se bojí²
jako £ert k°íºe
dávno uº pat°íte
v²ichni za m°íºe

♠

Intro
(S.P.S. / -)

♠

Já vím
(Ji°í ebek / Ji°í ebek)

♠

Jako kdysi
(Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka / Ji°í ebek)

♠

♠
Játra
(Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka / Spilka , Ji°í ebek)

Teplou²i 2x
ty prase bídný
??
teplou²i 2x
ty prase bídný
Pocem neboj se
vohni se no uº je tam
no neboj se
vºdy´ já jsem buzerant

Jsem B·h
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Jsi zlej
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Jsme v hajzlu
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Lep²í ºivot
(S.P.S. / S.P.S.)

2

S.P.S.
51 písní

12/91
(S.P.S. / -)

♠

Bastard
(S.P.S. / S.P.S.)

♠
2

♠

♠
♠

Made in SFR
(S.P.S. / S.P.S.)

?? kdyº na ºenskou lehá²
proto si buzíka na ulici hledá²
ºenskou na tebe ty buzíku
??

Brutalita na Václavském nám¥stí
(S.P.S. / S.P.S.)

2

Mae
(S.P.S. / S.P.S.)

2

❧

Máma
(S.P.S. / S.P.S.)

3

❧

Má² dost
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Nechte m¥ bejt
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Nejsi dít¥
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Nemám ²ajn
(Peter and Test Tube Babies / A 64)

♠

Neve°
(The Business / Ji°í ebek)

♠

erná ruka
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Novodur
(Dead Kennedys / Novodur)

♠

Dé²´
(Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka / Ji°í ebek)

♠

ODS
(Zden¥k R·ºi£ka / Zden¥k R·ºi£ka)

♠
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Podivný d¥dictví
(S.P.S. / S.P.S.)

✦ Bastard

♠

S.P.S. / S.P.S.

♠
Pochod
(Ale² Mr²tík, Jaromír Machek, Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka / Ji°í ebek)
♠
Poj¤ si hrát
(Jaromír Machek, Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka
/ Ji°í ebek)

Jsme v hajzlu (1991, 11.)
Si schopnej bodnout do zad
a v duchu se sm¥je²
záke°n¥ úto£it
tak v tomhletom vede²

Pomatená
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Po°ád dál
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Práce
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Záke°n¥ úto£it
a kdyº je n¥kdo zády
nechává² po sob¥
jen krvavý rány

Prachy
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Se² bastard 4x

Presta¬
(Zden¥k R·ºi£ka / Zden¥k R·ºi£ka)

♠

Ruská
(S.P.S. / S.P.S.)

2 ♠

Sliby
(S.P.S. / S.P.S.)

2 ♠

Sv¥t je jinej
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Svoboda
(S.P.S. / S.P.S.)

3 ❧

Táhni pry£
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Tak pro£?
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Tak se sbal
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Takhle jsme vál£ili
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

Válka
(S.P.S. / S.P.S.)

2 ❧

Vojna
(S.P.S. / S.P.S.)

2 ❧

V²echno je jinak
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

V·l
(S.P.S. / S.P.S.)

♠

✦ 12/91
S.P.S. / Jsme v hajzlu (1991, 1.)
(instrumentální)

Se² bastard 4x

✦ Brutalita na Václavském nám¥stí
S.P.S. / S.P.S.

Odplata (1989, 1.)

✷ Podivný dedictví (1993, 13.)
Ob£ané rozejd¥te se
tato manifestace není povolena
na ºádost národního výboru
dojde k tvrdýmu zásahu
Vodní d¥la
rozbu²ky
slznej plyn
a vobu²ky
Brutální zásah
policejních jednotek
nohy má² rychlý
stejn¥ si neutek
Te¤ uº t¥ vodváºej
v tom ºlutobílým taxíku
ºivot je pes
a na krku má² podmínku
Svatý Václave
ty v²echno vidí²
svatý Václave
ty nás zachrání²
Ty £eskej národe
nenech se bít
ty £eskej národe
ty musí² ºít
Lidi se bou°í
cht¥jí se mít
cht¥jí jen svobodu
a sílu ºít
Svoboda vyznání
svoboda shromaº¤ování
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na v²echno musí² mít
jen a jen povolení
Svatý Václave
ty v²echno vidí²
svatý Václave
ty nás zachrání²
Ty £eskej národe
nenech se bít
ty £eskej národe
ty musí² ºít

✦ erná ruka

Dé²´
a´ pr²í víno
do v²ech sklenic
dé²´
a k tomu pivo
je mi na nic
2x
Jen dé²´ mi zbyl
a v²echno smyl...

✦ Drºet hubu a krok
S.P.S. / S.P.S.

Odplata (1989, 11.)

S.P.S. / S.P.S.

✷ Podivný dedictví (1993, 17.)

Jsme v hajzlu (1991, 14.)

Kdo má na to nervy mít
v tomhle divným stát¥ ºít
kde jenom s davem m·ºe² jít
a sv·j názor nesmí² nikde °íct

Nesmíte se na nás hn¥vat
uº jsme prost¥ takoví
nechcem dál jen uº £ekat
uteklo spousty dní
V m¥st¥ °ádí £erná ruka
kdo ji vlastn¥ zastaví
kdo s tím za£ne n¥co d¥lat
kdo se jí postaví?
Je mi na nic je mi blb¥
kam se to v²ichni ºenete
hubu plnou blbejch kec·
jak to v²echno snesete
2x
2x

✦ Dé²´

Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka / Ji°í ebek
God save the President (1995, 9.)

Drºet hubu drºet krok
to je slogan za pokrok
4x
Stejnejm v¥cem jiný názvy
to se tady cení hlavn¥
hlavn¥ ºe se v·bec n¥co
v·bec n¥co zm¥ní
Drºet hubu drºet krok
to je slogan za pokrok
4x
Tak jen do toho nekecej
ned¥lej z toho v¥du
ºivot je p°ece divokej
v²echno je pracujícího lidu
Drºet hubu drºet krok
to je slogan za pokrok
8x

✦ Exhalace

V o£ích opilý vzpomínky
snad dé²´ aby je smyl
na stole prázdná láhev s chlastem
kde sem v£era byl
Zejtra zas a potom znova
na pár lok· prachy mám
p°ed tebou a práv¥ tady
drogu do t¥la si dám
Dé²´
a´ pr²í víno
do v²ech sklenic
dé²´
a k tomu pivo
je mi na nic
2x
2x

S.P.S. / S.P.S.

Odplata (1989, 5.)

✷ Jsme v hajzlu (1991, 4.)
pinavý nebe nad hlavou
z nebe padá £ernej sníh
do vody v²echno vylejou
uº není sly²et d¥tský smích
Z komín· se stále valí dým
to nás v²echny jednou zabije
v tom ovzdu²í stra²n¥ smradlavym
kaºdej tady jednou zahyne 3x
Mrtví lidi a mrtvej sv¥t
to uº asi nikdo nespraví
mrtvý °eky a mrtvý lesy
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✦ Great Terasy Schweine

nikomu to v·bec nevadí
Zví°ata nám v²echny vyhynou
vodu tu nám otráví
budem chodit s maskou plynovou
£eká nás jen zklamání

Sex Pistols / Ji°í ebek
God save the President (1995, 14.)

V²ichni se tu jednou udusíme
kdyº to takhle p·jde dál
£erný mraky stahujou se
to aby se kaºdý bál

Sedí² s partou kámo²·
v hospod¥ u piva
si rád ºe tady s nima sedí²
ºe nejsi nelida

Mrtví lidi a mrtvej sv¥t
to uº asi nikdo nespraví
mrtvý °eky a mrtvý lesy
nikomu to v·bec nevadí

Jedno druhý pátý ²estý
prost¥ je ti fajn
na starosti zapomíná²
nemá² o nich ²ajn

✦ Funebráci
S.P.S. / S.P.S.
Live (?, 3.)
Po ulici jde
spustu punker·
v²ichni mají jeden cíl
praºský krematorium
Velká £erná budova
a zatuchlý vzduch
v²ude tady líta
jenom plno much
Dva funebráci
pod mostem se sm¥jou
zapínají pece
chlast do sebe lejou
Posmrtný pogo 8x

Tak p°ij¤ do na²í hospody
kde je po°ád ºivo
tak p°ij¤ do na²í hospody
kde te£e pivo
2x
Baví² se a je ti krásn¥
nic ti nechybí
ten kdo sedne ke stolu
tomu se tu zalíbí
Tak poj¤ a v·bec neváhej
a pár piv si vypij
ni£eho nelituj
a zlost si na n¥m vylij
Tak p°ij¤ do na²í hospody
kde je po°ád ºivo
tak p°ij¤ do na²í hospody
kde te£e pivo
2x

✦ God save the President

✦ Ho°£ice mi stoupá do nosu

Bob Dylan / Ji°í ebek

S.P.S. / S.P.S.

God save the President (1995, 2.)
God save the president
ºijem z podpor jak se dá
z úrok· a z dividend
um¥jí s náma dob°e hrát
Cinkali jsme klí£ema
z·stalo v u²ích zvon¥ní
a tak god save mister president
mám v t¥le divný mrazení
God save mister president
rádio zprávy vysílá
ve£er b¥ºí TV show
já znud¥nej usínám
Ráno p·jdu do práce
ale m¥l jsem blbej den
a tak rad¥j doma z·stanu
a god save the president

Jsme v hajzlu (1991, 6.)
Ty si teda váºn¥ skv¥lá
d¥lá² jako bys m¥ cht¥la
p°ipadám si jako v cele
a myslí² ºe mám jenom tebe
To je teda váºn¥ síla
v lét¥ si pruhovaná
v zim¥ bílá
Ho°£ice mi stoupá do nosu
postavím ti k°íº
mý ²patný já se chystá k útoku
a pak uvidí²
2x
Budu t¥ líbat
ºiletkou pod jazykem
odm¥nou za tvou lásku
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za lásku s otazníkem

jak ti chaos v hlav¥ vznik

Nast°íkám do tebe tekutý olovo
potom m¥ moºná poslechne² na slovo
aº spolu dohrajem to bezva divadlo
potom ti milá£ku nastavím zrcadlo

Chaos ten ti z·stal
v hlav¥ napo°ád
uº bez n¥j bejt nem·ºe²
a má² ho hrozn¥ rád

Ho°£ice mi stoupá do nosu
postavím ti k°íº
mý ²patný já se chystá k útoku
a pak uvidí²

Tahle hrozná spole£nost
ti chaos podpo°í
v¥t²í zmatek v hlav¥
se ti vytvo°í

✦ Hospoda
S.P.S. / S.P.S.
Jsme v hajzlu (1991, 12.)
Hlava prázdná co má² d¥lat
nápad ºádnej p°esta¬ sténat
vem si prachy a poj¤ s náma
do hospody aº do rána

Nev¥d¥l si co je chaos
te¤ ho v hlav¥ má²
co je spravedlivej sv¥t
to asi nepozná²
e lidi sou svin¥
tos poznal to byl mºik
ale v·bec neví²
jak ti chaos v hlav¥ vznik

✦ Intro

Budem sed¥t budem pít
na starosti zapomenem
a sv·j ºivot po svym ºít
starý £asy p°ipomenem
Druhej den pak ve svym fáru
rozum propils v noci v baru
marn¥ pátrá² ve svý hlav¥
zkou²í² zjistit ale marn¥

S.P.S. / -

God save the President (1995, 1.)
(instrumentální)

✦ Já vím

Ji°í ebek / Ji°í ebek

Kde si sed¥l kde si pil
na starosti zapomínal
a sv·j ºivot po svym ºil
starý £asy p°ipomínal

✦ Chaos

S.P.S. / S.P.S.
Odplata (1989, 7.)

✷ Jsme v hajzlu (1991, 5.)
Kdyº si vylez ze ²koly
tak byl si mladej kluk
na vokolí kolem sebe
£um¥l si jak puk
Kdyº si za£al makat
tak poznával si sv¥t
neº si ho v²ak prokouk
tak ub¥hlo pár let
Nev¥d¥l si co je chaos
te¤ ho v hlav¥ má²
co je spravedlivej sv¥t
to asi nepozná²

God save the President (1995, 8.)
Já vím ulala z nich leze ven
já vím ulala bez n¥j ani den
já vím ulala furt dokola
já vím ulala je pohoda
Já vím ulala a nech je bejt
já vím ulala jsou na prodej
já vím ulala v²ude jich je dost
já vím ulala p°es ²pínu most
Já vím ulala kaºdej ho má rád
já vím ulala v²e je akorát
já vím ulala kaºdej ho má dost
já vím ulala nevítanej host
Já vím ulala je budoucnost
já vím ulala je velká zlost
já vím ulala a nech je bejt
já vím ulala jsou na prodej
Já vim 2x
jsou na prodej...

e lidi sou svin¥
tos poznal to byl mºik
ale v·bec neví²
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✦ Jako kdysi
Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka / Ji°í ebek
God save the President (1995, 3.)
Tak jako kdysi
kdy nás nikdo nem¥l rád
lidi byli krysy
a ve sklepech se punkrock hrál
2x
Na nohy nandej vysoký bagán¥
ty co kdysi nosil Hubert Machán¥
Tak jako kdysi
kdy nás nikdo nem¥l rád
lidi byli krysy
a ve sklepech se punkrock hrál
2x

tak vypadni pry£
Alespo¬ jednou
cht¥l bych zas ochutnat
jenºe jsem ztratil
od baru klí£
2x
Táhni mi z jater
táhni mi z mozku
táhni mi ze srdce
tak vypadni pry£
Alespo¬ jednou
cht¥l bych zas ochutnat
jenºe jsem ztratil
od baru klí£

✦ Jsem B·h

Cigáro zapal
svojí poslední sirkou
a chleba namaº
á ²edesát £tyrkou
Tak jako kdysi
kdy nás nikdo nem¥l rád
lidi byli krysy
a ve sklepech se punkrock hrál
2x
A baba do Kolína
sice vlak nestihla
£ekala na peronu
ta ma²ina se vrátila
2x
Tak jako kdysi
nikdo ji nem¥l rád
lidi byli krysy
a ve sklepech se punkrock hrál
2x

✦ Játra
Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka / Spilka , Ji°í

S.P.S. / S.P.S.

Podivný dedictví (1993, 10.)
Jsem b·h a dám vám ²t¥stí
a dám vám taky víru
jsem b·h a dám vám ²t¥stí
a mám v hlav¥ díru
Jsem b·h a dám vám ruce
a dám vám ob¥ nohy
jsem b·h a p°idám i mozek
vºdy´ k tomu mám vlohy
Dals nám mor a dals nám bídu
k°íº to je tvý znamení
v hlav¥ místo mozku písek
no a v b°i²e kamení
2x
2x
Dals nám mor a dals nám bídu
k°íº to je tvý znamení
v hlav¥ místo mozku písek
no a v b°i²e kamení
4x

ebek

✦ Jsi zlej

God save the President (1995, 10.)
Doma nemám
v ²uplíku ani ok
zkrátka uº nejsem
v tvých o£ích král
Jenom sedim
stal se ze m¥ cvok
hledám svou podobu
chci bejt sám
Táhni mi z jater
táhni mi z mozku
táhni mi ze srdce

S.P.S. / S.P.S.
Jsme v hajzlu (1991, 2.)
Kaºdý v sob¥ nosíme
si zlej si zlej
n¥co co nás svazuje
si zlej si zlej
jakési divné pouto
si zlej si zlej
co na srdce ºaluje
si zlej si zlej
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Horká láva
ºádná sláva
ve tvý hlav¥
te¤ si na dn¥

Tenhleten hnusnej
a pra²ivej sen
je bohuºel pravdou
a s ní se musí ven

No tak do toho t°ískni
si zlej si zlej
a´ se ti uleví
si zlej si zlej
no tak do toho t°ískni
si zlej si zlej
to pouto povolí
si zlej si zlej

Takhle teda ne 3x
takhle ne
2x

Horká láva
ºádná sláva
ve tvý hlav¥
te¤ si na dn¥
No tak se s tím vypo°ádej
si zlej si zlej
a´ se ti uleví
si zlej si zlej
no tak se s tím vypo°ádej
si zlej si zlej
to pouto povolí
si zlej si zlej...

✦ Jsme v hajzlu
S.P.S. / S.P.S.
Jsme v hajzlu (1991, 10.)
Pra²ivá zem¥
a pra²ivý m¥sta
pra²ivý lidi
a silácký gesta
Prohnilý domy
a ne£istej vzduch
zkurvenej ºivot
a stra²livej puch
Kdo tu má bydlet
a kdo tu má ºít
zbejvá jen chlastat
a za ºiva hnít
V²ude tu vládne
báze¬ a strach
na svoji ob¥´
£íhá tu vrah

Jsme v hajzlu 3x
v hajzlu

✦ Lep²í ºivot
S.P.S. / S.P.S.
Odplata (1989, 2.)

✷ Jsme v hajzlu (1991, 8.)
Uº to tady v·bec není
to co kdysi bylo
je tu jen pár nahých frází
to je v²e co zbylo
Vzpomínky na starý £asy
se stále £ast¥jc vracej
a nad¥je na lep²í dobu
se jak stromy v lese kácej
Vra´te nám v²e
co nám kdysi pat°ilo
nechcem válku
a nechcem chodit nak°ivo
Lep²í £asy novej ºivot
je pouhá realita
kdyº pravda bude p°ed lºí
vºdy v ústraní skryta
Nechat si zdát krásný sen
o záhadný zemi
kde jsou v²echna p°ání
p°edem vypln¥ny
Ale nev¥°te na krásný sny
a záhadný zem¥
ºijte v sou£asnosti
míváte strach z beznad¥je
Vra´te nám v²e
co nám kdysi pat°ilo
nechcem válku
a nechcem chodit nak°ivo

✦ Made in SFR

Takhle teda ne 3x
takhle ne
2x
Nechat se zabít
nebo zlomit si vaz
stejn¥ pak dojde
na v²echny z nás

S.P.S. / S.P.S.

Podivný dedictví (1993, 3.)
Sereme na mír
holdujem válce
nad¥jná budoucnost
v mlhavý dálce
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Volíme posery
do vládních parlament·
pak scházej peníze
na splátky aliment·

mae
ta £lov¥ka ubije
: mae
✷ : mae...

✦ Máma

Holdujeme chlastu
smradlavý ²pín¥
cigára kurvy
jsme na tom bídn¥

S.P.S. / S.P.S.

Chceme moc prach·
máme jich málo
n¥koho zabít
by za to stálo stálo

✷
✸

Bouráme baráky
stavíme nový
pak zase rozbourat
vºdy´ to tak chodí chodí

K nám se dej
svobodný sme lidi
nic neuznávej
❀✷ : jenom anarchii
✷ : anarchii 2x

✦ Mae

Cht¥l bych ti mámo má
cht¥l bych ti °íct
ºe mezi punkerama
cejtim se líp
✷ : je mi líp...

S.P.S. / S.P.S.
Odplata (1989, 4.)
Podivný dedictví (1993, 15.)

Kdo to vede kdo to °ídí
na to se ptám práv¥ vás
ten kdo ²´ourá do mae
ten si brzo zláme vaz
2x
Mae
ta £lov¥ka zabije

✸②
✁✸②

✁✸②

Kdyº ten ve£er p°i²el dom·
máma stra²n¥ bre£ela
sbal si svých p¥t ²vestek
a²ka po n¥m let¥la
✷②

Tenhle °ádek polomozk·
zaostalejch debil·
na jednoho £lov¥ka
je to jen moc omyl·
2x
Mae
ta £lov¥ka zabije
mae
ta £lov¥ka ubije
: mae

✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

Zase p°i svym pivu sed¥l
p°i²la na n¥j krize
tak se tedy pevn¥ rozhod
vyholil si £erokýze

Kdyº chce² n¥co dokázat
tak t¥ vºdycky vodkopnou
v týhle hnusný spole£nosti
náladu má² odpornou
2x
Mae
ta £lov¥ka zabije
mae
ta £lov¥ka ubije
: mae

Odplata (1989, 6.)
Epidemie (1990, 16.)
Jsme v hajzlu (1991, 7.)

Kdyº se mám¥ nelíbily
❀✷ : moje dlouhý vlasy
✸ : jeho dlouhý vlasy
❀✷ : kluci m¥ hned p°emlouvali
✸ : kluci ho hned p°emlouvali
vost°íhej se taky

Jsme stádo vol·
jdeme jak ovce
pomalu nahoru
pak rychle z kopce

✷

✷✍
✍

Cht¥l bych ti mámo má
cht¥l bych ti °íct
❀✷ : ºe mezi punkerama
✸ : ºe mezi punkerama cejtim se líp
❀✷ : cejtim se líp
✷ : je mi líp...

✦ Má² dost
S.P.S. / S.P.S.

Podivný dedictví (1993, 2.)

✷②

Stra²n¥ m¥ sere²
kdyº do huby bere²
mý slova
svý vo£i
a plá£
A dost m¥ to vadí
ºe vyhroºuje² smrtí
t¥m p°edstavám
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✸✍
✁✷✍
✸②
✁✸②

co z chlastu má²

a vnímám jen smrady

Chlastej...

Nechte m¥ bejt
já chci bejt sv·j
nechte m¥ bejt
já k°i£ím fuj
2x

Vypíjej se sám
abys pomoh p°edstavám
ºlutejch slon· kongres
bílejch my²í tribunál

✦ Nejsi dít¥

Ty sám jsi jejich králem
a rozkazy jim dá²
uº pomalu chápu
pro£ se ze sna usmívá²
V£era jsem t¥ potkal
byls jak hnusná fotka
jenom ses debiln¥ smál
A dost jsem se divil
m¥ls potrhanej civil
a skoro jsi úzkostí sral
Chlastej...
Vypíjel ses sám
aº si pronik k p°edstavám
sloní kongres t¥ vy²plouch
odsoudil t¥ tribunál
A tys te¤ jejich v¥ze¬
a hovno z toho má²
p°ed tou veselou partou
se hned tak neschová²
Já nechci ti pomoc
vºdy´ nestojí² za moc
nechat t¥ jenom bejt
Pak p°i²la tvrdá zm¥na
tys padnul na kolena
za£al mi pod nohy blejt

✦ Nechte m¥ bejt
S.P.S. / S.P.S.

S.P.S. / S.P.S.
Podivný dedictví (1993, 9.)
Vnímá² v²echnu bolest
vnímá² v²echny rány
jsi rád ºe jsi dolez
k nohám svojí mámy
Jsi ²pína a hnus
tak zkus t°eba b¥hat
jsi slepi£í trus
za£ni n¥co d¥lat
Uº nejsi dít¥
°ekni si
uº nejsi dít¥
°ekni si todle ne
2x
Kouká² kolem sebe
a neví² co má² °íct
uvnit° t¥ n¥co ºere
hlouposti krá£í vst°íc
Na vlastních nohách
uº neumí² stát
v²echno jsi prohrál
vstávej jdi dál
Uº nejsi dít¥
°ekni si
uº nejsi dít¥
°ekni si todle ne
4x

✦ Nemám ²ajn

Jsme v hajzlu (1991, 13.)
Nevidim lidi
a jejich tvá°e
nevidim slunce
a p·lno£ní zá°e

Peter and Test Tube Babies / A 64
God save the President (1995, 4.)

Nesly²ím slova
a nesly²im v¥ty
nesly²ím fráze
a jiný blepty

A´ ºije ta kultura
tak smí dne²ek za£ít
povedla se úroda
a spousta jinejch v¥cí

Nechte m¥ bejt

V²echno klape
v²e je fajn
já nemám ²ajn
dobrej ºivot
nemá ²ajn

Nesly²im slova
a nesly²im v¥ty
necítím v·ni
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✦ Novodur

já nemám ²ajn 3x

Dead Kennedys / Novodur

ím víc bude nenávisti
tím víc bude násilí
a pak ºivot bez závisti
to pak bude veselí
V²echno klape
v²e je fajn
já nemám ²ajn
dobrej ºivot
nemá ²ajn
já nemám ²ajn 3x
Tak se lidi m¥jte rádi
p¥stí nic nevy°e²í²
za krky se nechytejte
tak se neboj nezh°e²í²
V²echno klape
v²e je fajn
já nemám ²ajn
dobrej ºivot
nemá ²ajn
já nemám ²ajn 3x

God save the President (1995, 13.)
Krátkej ú£es na hlav¥
o£i v²ech jsou na tob¥
si výst°ední a nemoºnej
Soused kouká po tob¥
a °e£i v²ech jsou o tob¥
prej nem·ºe² sv¥t takhle brát
£as nez·stal stát
tak musí² se s ním rvát
Má² svý vlastní názory
a podle nich ºij navzdory
v²em lidem kte°í nechápou
Se² jak loutka d°ev¥ná
n¥kdy prázdnej bez jména
a nem·ºe² sv¥t takhle brát
£as nez·stal stát
tak musí² se s ním rvát

✦ Neve°

Dej si hlavu do dlaní
a´ o£i tvý neprozradí
ºe neví² kudy z toho ven

God save the President (1995, 12.)

Rozbij ten sv·j divnej sv¥t
a rozbourej tu svoji ze¤
správn¥ jednat správn¥ ºít

The Business / Ji°í ebek

Toulá se po parcích
a po barech
v hospodách
a jinejch lokálech

Vºdycky zkou²ej hodnotit
sv¥t podle jeho realit
správn¥ jednat správn¥ ºít

e£i ²aty
v barv¥ r·ºový
co za lubem má
to ti nepoví

Uv¥dom si p°ítomnost
a odbourej nev²ímavost
a nem·ºe² sv¥t takhle brát
£as nez·stal stát
tak musí² se s ním rvát

Slíbí ti drahej ²perk
a nebo peníze
v²echno krásný
nádherný iluze
t¥stí auto
s nádherným barákem
ptáka
se zaobleným zobákem
Nev¥°
jemu nev¥°
jeho slov·m v·bec nev¥°...
2x

✦ ODS

Zden¥k R·ºi£ka / Zden¥k R·ºi£ka
God save the President (1995, 6.)

Zas nám lºete do o£í
a lidem ty nám blbnete
a kdyº se to oto£í
tak zas n¥kam zdrhnete
V²echno ste si nakradli
chudej chudým z·stane
opasky si utáhnem
prej lep²í doba nastane
hovno
Myslíte si ºe jsme krávy
trávu budem ºrát
to se teda pletete
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ºe my se budem bát
V²echno ste si nakradli
chudej chudým z·stane
opasky si utáhnem
prej lep²í doba nastane
hovno

✦ Podivný d¥dictví
S.P.S. / S.P.S.

Podivný dedictví (1993, 1.)
Ztrhaný xichty
a servaný ruce
tohle je d¥dictví
podivný revoluce
Zase jsou bohatí
a zase chudý
lºi z vo£í do vo£í
a není to blbý

já nejsem zvyklej
na °e£i tak dík
2x
za v²echno dík
Dou²ek lásky tvý
si na cestu vezmu
a £elo zpocený
mi ut°e tv·j ²at
Mám záda shrbený
p°ed tebou si kleknu
tu jednu hodinu
já m¥l jsem t¥ rád
Rád te¤ vstanu
ty nastaví² dla¬
za tvoji lásku
zaplatím da¬
4x

✦ Poj¤ si hrát

Jaromír Machek, Ji°í ebek, Zden¥k R·ºi£ka
/ Ji°í ebek

Podivný d¥dictví
pochybný revoluce
podivný d¥dictví
kaºdej má £istý ruce

God save the President (1995, 7.)

Ty co jsou naho°e
peníze hrabou
ty co jsou dole
tak ºebraj a kradou

Ned¥lej drahoty
a sundej si bl·zu
co tam schovává²
cht¥l bych znát

S vohlejma zádama
poslu²n¥ v davu
a kdo se narovná
dostane ránu

Neklej a nehudruj
a nepou²t¥j hr·zu
a poj¤ si na blbce
chvíli hrát

Podivný d¥dictví
pochybný revoluce
podivný d¥dictví
kaºdej má £istý ruce
2x

Vyser se na °e£i
snad nedá² se zlákat
ty kecy o morálce
nemám rád

✦ Pochod

Ale² Mr²tík, Jaromír Machek, Ji°í ebek,
Zden¥k R·ºi£ka / Ji°í ebek
God save the President (1995, 5.)

P°eci se nebude²
v posteli ákat
tak poj¤ si na blbce
chvíli hrát
Poj¤ si hrát...
2x

Nevadí mi ºe má² t¥lo
divn¥ stav¥ný
d¥lej p¥kn¥ co ti °eknu
mám to placený

✦ Pomatená

Uvolni se vyval vnady
povol v kolenou
úsp¥²nejm mladejm kurvám
dávám zelenou

Jsme v hajzlu (1991, 9.)

Dám kdyº ud¥lá²
co budu chtít

S.P.S. / S.P.S.

Kdyº tak n¥kdy na ulici
na lidi se dívám
tak v·bec nic nechápu
jak p°ibitej zírám
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✦ Prachy

Ten sp¥chá tam
a ten zas támhle
támhle ten zas jinam
2x
Ta do sámo²ky pro chleba
druhá do lah·dek
t°etí s £tvrtou hádají se
pátá drºí smutek
Ten sp¥chá do hospody
ten zas za svou milou
ten zas b¥ºí chytit svou
ºenu nev¥rnou
4x

S.P.S. / S.P.S.
Podivný dedictví (1993, 11.)
Já nejsem idiot
a nejsem blázen
umím si spo£ítat
kolik za co vzít
Luxusní barák
a k n¥mu bazén
do nóbl hospody
na pivo jít

✦ Po°ád dál

Cht¥l bych mít prachy
a né málo
do banky
na konto ukládat

Podivný dedictví (1993, 12.)

Koupit si krav
velký silný stádo
a blbý lidi
okrádat

S.P.S. / S.P.S.

Silný °e£i o zít°ku
a slova co jen lºou
prázdný t¥la v ulicích
jen kejvat dovedou
ivotem jde po°ád dál
ºivotem jde dál
ºivotem jde po°ád dál
ºivotem jde stále dál
2x
Vyhlá²ení tichý války
nikdo nechce nahlas °vát
o kus ºrádla o prachy
pak se kaºdej p·jde rvát
ivotem jde po°ád dál
ºivotem jde dál
ºivotem jde po°ád dál
ºivotem jde stále dál
ivotem jde po°ád dál...

✦ Práce

Do konce ºivota ned¥lat nic
to bych m¥l váºn¥ asi rád
hrabat a okrádat abych m¥l víc
pak v²echno do hrobu si dát
2x
Uº nechci nikdy
na práci sáhnout
p°ece se nebudu
na cizí d°ít
Prej ob£as neu²kodí
trochu si máknout
sbohem starý £asy
to bylo d°ív
Do konce ºivota ned¥lat nic
to bych m¥l váºn¥ asi rád
hrabat a okrádat abych m¥l víc
pak v²echno do hrobu si dát
4x

✦ Presta¬

S.P.S. / S.P.S.

Zden¥k R·ºi£ka / Zden¥k R·ºi£ka

Live (?, 1.)
...
my se na práci vyserem 2x
??
mist°i jsou na nás krutí
voni nás do práce nutí

Prodáváte na²i zem
za úplatky a to v²em
proti chlebu kamenem

St°eda to je ná² den
£tvrtek pátek do práce nepudem
2x

Tahle vláda zkurvená
ta jen ²kodu nad¥lá
svoje blaho v srdci má

Nepudem 3x
my nikdy makat nebudem

P°esta¬ se smát
uº m·ºe² jen °vát
zav°ít o£i a jít dál

God save the President (1995, 11.)
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2x
A ty tvá°e kamenný
nemaj ºádný sv¥domí
jenom £as to p°ebolí

vihají 3x
je jich na mnoho set
házejí 3x
ramena na celý sv¥t

Vidinou si obelhán
te¤ to kaºdý vidí sám
prázdný kapsy jenom má²

Mívají my²lenky a za první salvou
??
kdekoho nazívají krávou
v zubech je co nejd°ív ponesem

Zas si otrok spole£nosti
p°ízrak svojí nevinosti
prodat a brát nesmí² se bát
2x

Kecají 3x
nemají ºádný cit
myslejí 3x
jen na pový²ený pocit

✦ Ruská

S.P.S. / S.P.S.

Mívají my²lenky a za první salvou
??
kdekoho nazívají krávou
v zubech je co nejd°ív ponesem

✦ Sv¥t je jinej

Epidemie (1990, 14.)

✷ Jsme v hajzlu (1991, 17.)

S.P.S. / S.P.S.

Splet si Ivan kombajn s tankem
na záda si mo²nu dal
Opasek si pevn¥ utáhl
do ruky vzal samopal
2x
Kontrarevoluce °ádí
jedem Praze pomoci
Na cestu si posvítíme
proto jedem za noci
2x
Co je to za civilizaci?
ptá se Ivan zd¥²en¥
Tady mají lidi domy
a my spíme na sen¥
2x
Aby se civilizaci
trochu více p°iblíºil
Krade lidem tranzistory
jak ho Breºn¥v nau£il
2x

✦ Sliby
S.P.S. / S.P.S.
Odplata (1989, 3.)

✷ Podivný dedictví (1993, 16.)
Slibují 3x
slib· maj plnou hubu
malují 3x
p°es lidi £ernou duhu

Jsme v hajzlu (1991, 3.)
Podívej sv¥t z·stal stát
je v²ak trochu jinej
lidi na £ele vrásky maj
nikdo ne°ekne ti zpívej
V lidskejch du²ích spáleni²t¥
místo mozk· mraveni²t¥
starostí má² plnou hlavu
uº není £as na zábavu
Sv¥t je jinej 4x
Podívej sv¥t z·stal stát
je v²ak trochu jinej
lidi na £ele vrásky maj
nikdo ne°ekne ti zpívej
Zkus to zm¥nit je to marný
sv¥domí t¥ hryºe trápí
v²ude samý zbyte£nosti
jsi troska lidský spole£nosti
Sv¥t je jinej 4x

✦ Svoboda
S.P.S. / S.P.S.

Odplata (1989, 10.)

✷ Epidemie (1990, 15.)
✸ Podivný dedictví (1993, 6.)
❀✸ : Je to tady poh°eb
✷ : Byl to tady poh°eb

tý lidský svobody
zbejvá jen vyv¥sit
£erný prapory
2x

1247

✷✍
✁✸✍

❀✸ : Co to hrajem za hru
✷ : Co jsme to hráli za hru

✷✍
✁✸✍

táhni pry£ já zapomínám
tuhle story uzavírám

✷ : kde siln¥j²í t¥ smete

✷✍
✁✸✍

❀✸ : Tak pro£ se tak div¥j
✷ : Tak pro£ se tak divili

✷✍
✁✸✍

Táhni pry£ chci z·stat sám
táhni pry£ já uº t¥ nemám rád
táhni pry£ já uº t¥ nechci znát
te¤ to bude² váºn¥ brát

✷ : a nev¥°ili ºe takhle

✷✍
✁✸✍

v tomhle divným sv¥t¥
²achy mezi sebou
❀✸ : a siln¥j²í t¥ smete

jaký jsou z nás lidi
❀✸ : a nev¥°ej ºe takhle

✦ Tak pro£?
S.P.S. / S.P.S.
Podivný dedictví (1993, 7.)

si nás vychovali

U huby spousta mikrofón·
a do nich n¥kdo s chutí huláká
slibuje kdovíco a je²t¥ n¥co k tomu
tleskají davy které naláká

Mysleli si jaký nejsou
pro nás vzory
kdyº do hlavy nám tloukli
svoje názory

❀✸ : Je to tady poh°eb
✷ : Byl to tady poh°eb

✷✍
✁✸✍

✷ : zbejvalo vyv¥sit

✷✍
✁✸✍

tý lidský svobody
❀✸ : zbejvá jen vyv¥sit
£erný prapory
2x

My chceme vy£nívat
z tý jejich °ady
my chceme uznávat
svoje názory

tý lidský svobody
❀✸ : zbejvá jen vyv¥sit

✷ : zbejvalo vyv¥sit
£erný prapory
2x

✦ Táhni pry£
S.P.S. / S.P.S.
Jsme v hajzlu (1991, 15.)
Táhni pry£ se svym ksichtem
chci bejt sám se svym bytem
nechci sly²et tvoje slova
je to jak bys m¥ bodla
Táhni pry£ chci z·stat sám
táhni pry£ já uº t¥ nemám rád
táhni pry£ já uº t¥ nechci znát
te¤ to bude² váºn¥ brát
Nalej pohár s £istým vínem
te¤ si pro m¥ jenom stínem

Tak pro£ se lidi nenávid¥j
tak pro£ se lidi zabíjej
tak pro£ lidi umíraj
tak pro£
2x
A °e£ník dál s v¥t²í chutí
klidn¥ jenom ºvaní
hlavní jsou pro n¥j
kapsy naditý

Budeme je bránit
budeme je ctít
budeme se bránit
kdyº nám je p·jdou vzít

❀✸ : Je to tady poh°eb
✷ : Byl to tady poh°eb

A n¥kde jinde v jiném sv¥tadílu
umírá tisíce lidských t¥l
zhasíná lidem o£i s touhou míru
n¥jaký letoun co tudy prolet¥l

✷✍
✁✸✍
✷✍
✁✸✍

A matka plá£e
se za´atou dlaní
kdyº vidí svoje dít¥
zabitý
Jak lítý ²elmy
kdyº jde o kus ºrádla
vraºd¥j se lidi
je²t¥ dnes
Za chytrostí
jim rozum pokulhává
divn¥ zní slovo
homo sapiens
Tak pro£ se lidi nenávid¥j
tak pro£ se lidi zabíjej
tak pro£ lidi umíraj
tak pro£
2x

✦ Tak se sbal
S.P.S. / S.P.S.

Podivný dedictví (1993, 8.)
Hele koukej táhni jinam
myslím si ºe je £as jít
tady uº t¥ nikdo nechce
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tak se zbal a jdi jinam hnít
Na hrb záda vem si hadry
vºdy´ já t¥ m¥l váºn¥ rád
byl jsem blbej byl jsem blázen
a dost uº to bylo na m¥ znát
Cht¥las prachy cht¥las auto
cht¥la jsi mít velkej d·m
uvnit° ²pína venku zlato
pro tebe jsem byl jen v·l
Uº je konec za°vu sláva
kone£n¥ zas za£nu ºít
ze vzpomínek suchá tráva
pivo m·ºu v klidu pít

Potom ses potají
na hajzlu vybre£el
pak dopis od mámy
aby si vydrºel
Takhle jsme vál£ili
kdyº nám bylo dvacet
takhle jsme vál£ili
ne nechceme se vracet
Takhle jsme vál£ili
kdyº nám bylo dvacet
takhle jsme vál£ili
a cht¥lo se nám zvracet

✦ Válka

Seber se a táhni pry£
se mnou to uº lep²í nebude
klidn¥ ²krábej hodn¥ k°i£
2x
2x
Seber se a táhni pry£
se mnou to uº lep²í nebude
klidn¥ ²krábej hodn¥ k°i£

✦ Takhle jsme vál£ili
S.P.S. / S.P.S.
Jsme v hajzlu (1991, 16.)
Takhle jsme vál£ili
kdyº nám bylo dvacet
takhle jsme vál£ili
ne nechceme se vracet
S klackama v rukách
a bylo nám p¥t
s dírama v kalhotách
dobíval sv¥t
O patnáct let pozd¥ji
uº holá skute£nost
s odvahou ve spodkách
p°edstíral state£nost
Takhle jsme vál£ili
kdyº nám bylo dvacet
takhle jsme vál£ili
ne nechceme se vracet
Takhle jsme vál£ili
kdyº nám bylo dvacet
takhle jsme vál£ili
a cht¥lo se nám zvracet
Na rozkaz velitele
si hubou k zemi lehnul
na d·kaz bezradnosti
si svoje ruce zvednul

S.P.S. / S.P.S.
Live (?, 2.)

✷ Podivný dedictví (1993, 4.)
V dálce na obloze
se stahujou mra£na
to chystanej je nálet
a válka práv¥ za£ala
Te¤ je na v²echno pozd¥
uº není kam zdrhnout
nezbejvá neº £ekat
a hubou k zemi lehnout
: To následky jsou války 3x
tak vypadá válka
My²lenky se v hlav¥ honí
co bude dál
v·bec se ti nechce um°ít
má² sv·j ºivot rád
Je ti na nic je ti blb¥
chce se ti hrozn¥ blejt
nejrad¥ji by sis p°ál
n¥kde jinde bejt
To p°íznaky jsou války 4x

✷ : To p°íznaky jsou války
utíkej
4x
My²lenky se v hlav¥ honí
co bude dál
v·bec se ti nechce um°ít
má² sv·j ºivot rád
Je ti na nic je ti blb¥
chce se ti hrozn¥ blejt
nejrad¥ji by sis p°ál
n¥kde jinde bejt
Tak vypadá válka
utíkej

1249

❬✷②❪
❬✷✘❪

❬✷✘❪

✷✍
✍
②
②
❬ ✘❪

❬ ✘❪

❬ ②❪

✦ V²echno je jinak

4x
Uº to v²echno p°estalo
: tak jsi hlavu zvednul

✷ : uº jsi hlavu zvednul
podíval ses kolem
a na kolena kleknul

✷ : Tohle to je válka
utíkej
6x

Odplata (1989, 9.)
Nejsme takový
jaký nás cht¥li mít
ale my chceme
jinak ºít

V²ude samá ²pína
v²ude samej smrad
vedle tebe leºí
tv·j mrtvej kamarád
: To následky jsou války 4x

S.P.S. / S.P.S.

✷✍
✍

❬✷✎❪
❬ ✎❪

Uº od mala
nám to tloukly do hlavy
nechcem se p°etva°ovat
a mít zásluhy
Pro£ nám zakazujou
bavit se a hrát
tý jejich blbosti
m·ºem se smát

✦ Vojna

Vºdy´ kaºdý £lov¥k
má sv·j názor
hrozej nám
dej si pozor

S.P.S. / S.P.S.
Odplata (1989, 8.)

✷ Podivný dedictví (1993, 14.)

Podlost p°edtvá°ka
sobectví a chamtivost
to je jejich ºivot
jednou °eknem dost
2x

Stalo se n¥co sta²nýho
bude ze m¥ voják
ºe mám bránit svoji vlast
a ºe budu zobák

aty d¥laj £lov¥ka
a to se nás netýká
²aty d¥laj £lov¥ka
£lov¥ka

Uº se trápím celý rok
nevím jak to provést
jak mám vyzrát na odvod
a gumáky podvést

Podlost p°edtvá°ka
sobectví a chamtivost
to je jejich ºivot
jednou °eknem dost
2x

Hoja a hoja hoja
a vojna není kojná
hoja a hoja hoja
uº m¥ vojna volá
zkurvená

✦ V·l

Ost°íhali vlasy
a sebrali bundu
a já sly²ím jejich hlasy
te¤ dostane² mund·r

S.P.S. / S.P.S.
Podivný dedictví (1993, 5.)

Chodím jenom v zeleným
kaºdej tady hnije
a já v du²i stále nosím
víru anarchie
Hoja a hoja hoja
a vojna není kojná
hoja a hoja hoja
uº m¥ vojna volá

✷ : zkurvená
svinská vojna

Zkrvavený slova
v tvejch o£ích se nedaj £íst
moºná bys m¥l n¥co napsat
moºná bys m¥l n¥co °íct

②
②

Ty jsi blbej
ty jsi blázen
spadni z vej²ky
vra´ se na zem
Spadni z vej²ky
sedni na zem
nech si to pro sebe.
Ty jsi v·l
ty £lov¥ka jsi p·l
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ty jsi v·l
jdi kydat hn·j
2x
Zab¥hlej pes
se v tvý hlav¥ toulá
moºná ºe ze¤
£asem zbourá
Moºná ºe ze¤
£asem zbourá
snad bude² chyt°ej²í.
Aº ale budou
na tv·j hrob házet hlínu
pak uº moºná bude pozd¥
n¥kde hledat vinu
Pak uº moºná bude pozd¥
n¥kde hledat vinu
a v kaºdým to z·stane
Ty jsi v·l
ty £lov¥ka jsi p·l
ty jsi v·l
jdi kydat hn·j
2x
Byl to v·l
byl £lov¥ka p·l
byl v·l
²el kydat hn·j
2x

Slobodná Európa
35 písní

Ajajaj
♠
(Slobodná Európa / Slobodná Európa)
Analýza dokázala hovno
2❧
(Miloslav Láber / Miloslav Láber)
Apatia
5❧
(Branislav Alex / Miloslav Láber)
Boh
♠
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
♠
Cigánsky problém
(Branislav Alex, Jaroslav Lederleitner / udovít Gálka, Peter Schredl)
o sa stalo s na²ím ºivotom?
3❧
(Miloslav Láber / Miloslav Láber)
♠
Deti & heroín
(Branislav Alex / Miloslav Láber)
Diev£a z horných 10 000
2♠
(Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©)
Dry '69
2❧
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
Golden Beach
2❧
(Miloslav Láber / Miloslav Láber)

Ivan
4♠
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
♠
Je to zlé
(Branislav Alex / Branislav Alex)
Komunistická partia
3♠
(Slobodná Európa / Slobodná Európa)
♠
Krajina nev²edných chví©
(Branislav Alex / Branislav Alex)
♠
Lep²ie ja
(Miloslav Láber / Miloslav Láber)
Lovesong
♠
(Branislav Alex / Branislav Alex)
Moºno
♠
(Miloslav Láber / Miloslav Láber)
♠
Na rohu
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
Nebezpe£ný pocit
♠
(Branislav Alex / Miloslav Láber)
Nede©a
♠
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
Nikdy to tak nebude
4❧
(Miloslav Láber / Miloslav Láber)
Pakáre¬ II
♠
(Branislav Alex / Miloslav Láber)
Podvod
♠
(Svetozár Korbe© / Branislav Alex, Miloslav
Láber)
Ráno (1. 2. 91)
♠
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
♠
Rock'n'roll
(Slobodná Európa / Svetozár Korbe©)
R·ºe z Texasu
2❧
(lidová / Ivo Fischer)
Slzy
♠
(Branislav Alex / Branislav Alex, Miloslav Láber)
Som ten
5❧
(Branislav Alex / Branislav Alex)
Stará sladov¬a
2❧
(Branislav Alex / Branislav Alex)
port
2♠
(Slobodná Európa / Slobodná Európa)
♠
The end
(Branislav Alex / Miloslav Láber)
Tma
♠
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
♠
Unavený a zni£ený
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
♠
Ve£er
(Svetozár Korbe© / Miloslav Láber)
Zrodený pre nudu
♠
(Slobodná Európa / Slobodná Európa)
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✦ Ajajaj

✦ Apatia

Slobodná Európa / Slobodná Európa

Branislav Alex / Miloslav Láber

Live Boºt¥tice (1990, 1.)

Demo (1990, 7.)

✷
✸
✹
✺

Cho¤te v²etci cho¤te pre£
ke¤ vás vidím strácam re£
cho¤te v²etci cho¤te tam

Akce Punk (1990, 6.)
Punk's not dead (1990, 16.)
Live Boºt¥tice (1990, 7.)
Pakáre¬ (1991, 11.)

lebo ja uº ni£ nemám
Nezáleºí mi na ºivote apatia
tudujem za smetiara

na ²kole ani na robote apatia

ve¤ som z mocného kraja

nezáleºí mi na slu²nosti apatia

2x

ani na tejto spolo£nosti apatia
Zo v²etkého mi je zle 4x

??

✷

✦ Analýza dokázala hovno

Ka²lem na v²etky povinnosti apatia

Miloslav Láber / Miloslav Láber

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ :

Live Boºt¥tice (1990, 17.)

Zo v²etkého mi je zle 4x

nezáleºí mi na budúcnosti apatia
nezáleºí mi na sexe apatia
: a ani na tomto texte ...
a ani na tomto texte apatia

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍
❬ ②❪

Pakáre¬ (1991, 8.)

analyzovala a dokazovala

✦ Boh

degustovala aº sa povracala

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber

Do roboty chodila a vôbec nespala

v mene globálnej analýzy
Unavený a zni£ený (1994, 4.)
Rozpitvávala a preparovala
zapisovala ale aj ²krtala

Nad ránom stojím pri dverách

a ke¤ sa to skon£ilo tak sa spýtala

spotený a s krvou na perách

£o dokázala na²a analýza?

nepla£ a netvár sa dojato
kaºdá dobrá rana nad zlato

Analýza dokázala hovno 3x
Poviem ti len ºe mám dos´
Mor£atá a opice zabíjala

toho pekla na zemi

podriadených v ústave ²ikanovala

poviem ti len ºe mám dos´

a ke¤ pri²la domov tak sa opíjala

boh musel by´ ²ialený

v mene globálnej analýzy
: Rozpitvávala a preparovala
zapisovala ale aj ²krtala

✷:

Úlohy si stále opakovala

v²etky svoje sily na to obetovala
a ke¤ sa to skon£ilo tak sa spýtala
£o dokázala na²a analýza?
Analýza dokázala hovno 3x

✷②
✷✎
✎
②

Niekto si na mne vybil zlos´
alebo si udrel len tak pre rados´
chceli by vládnu´ na zemi
ale to sú není moje problémy
Poviem ti len ºe mám dos´
toho pekla na zemi
poviem ti len ºe mám dos´
boh musel by´ ²ialený
2x

Nezaujímala ju ideológia

✦ Cigánsky problém

estetika ani daktyloskopia
na ²pinavé telo si striekala spraya
v mene globálnej analýzy

Branislav Alex, Jaroslav Lederleitner / udovít Gálka, Peter Schredl

Muºa byt aj deti opustila
na slobodárni potom sama ºila
a ke¤ sa to skon£ilo tak pochopila

Live Boºt¥tice (1990, 6.)

£o dokázala na²a analýza
Do ²koly a na vojnu nechodia
Analýza dokázala hovno...

tí £o sa s tmavou koºou narodia
prstene a re´aze zo zlata
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drahé jak tvoja ro£ná výplata

2x

Dôchodok invalidný poberajú
za to ºe tak hlúpo vyzerajú
mnoºia sa tu ako králiky
plnia stránky £iernej kroniky

✷ ❀✸ :

Cigánsky problém
vyrie²i´ treba
cigánsky problém
sa týka aj teba

Zohrejeme sa pri ohni
£o ve£ne horí pre hrdinov
zmizneme v uliciach
kaºdý za svojou vidinou

o sme to za £udný ²tát
ke¤ sa necháme okráda´
biely £lovek ´aºko robí
a cigánka deti rodí

o sa stalo s na²im ºivotom? 2x
£o sa asi stalo s na²im ºivotom?
2x

Hladní a zmrznutí
ákame sa po námestí
revolúcia nebude
nedávame ruky do pästí

✦ Deti & heroín

Tebe ztrhnú hrubé dane
cigán sa smeje a kradne
ºije z detských prídavkov
dos´ bolo ²tátnych výdavkov

Branislav Alex / Miloslav Láber
Unavený a zni£ený (1994, 12.)

Cigánsky problém
vyrie²i´ treba
cigánsky problém
sa týka aj teba
2x

Na more sa vyplavil
na lodi heroín
uº sa te²il na deti
a deti na neho
On poznal ve©a tajomstiev
a vedel zabi´ nudu
kaºdý s ním bol kamarát
a kaºdý ho mal rád

✦ o sa stalo s na²ím ºivotom?
Miloslav Láber / Miloslav Láber

✷
✸

Deti a heroín 3x
heroín a deti
2x

Demo (1990, 6.)
Live Boºt¥tice (1990, 16.)
Pakáre¬ (1991, 5.)

Deti mali motorky
na brehu £akali
£as ke¤ nebol s nimi
plynul tak pomaly

Chodíme znudení po uliciach
p©ujeme na schody v podchodoch
nudí nás televízia
aj reklamy na obchodoch

Dlho boli spolu
a roky leteli
v²etci boli ²´astní
aº kým nepomreli

Zo strany spolo£nosti
absolútna strata dôvery
lejeme do seba pivo
a nadávame na pomery

Deti a heroín 3x
heroín a deti
2x

o sa stalo s na²im ºivotom? 2x
£o sa asi stalo s na²im ºivotom?
2x

✦ Diev£a z horných 10 000

Diev£atá z cukrární
sú znechutené z na²ich slov
a svojim výzorom
²okujeme turistov
Zbierame haliere
na hot-dog a na pivo
: na v²etko jebeme
✷ ❀✸ : na v²etko ka²leme
a nepo£úvame rádio
o sa stalo s na²im ºivotom? 2x
£o sa asi stalo s na²im ºivotom?

Svetozár Korbe© / Svetozár Korbe©

✷

✷✁✸✍
✍

Live Boºt¥tice (1990, 12.)
Pakáre¬ (1991, 6.)

Raz v noci som na ulici stretol
diev£a krásne a opité
zachutili mi jej bozky
tak skon£ila u m¬a na byte
Ráno som s ¬ou mal rozhovor
trochu fasa trochu o ni£om
má rada sex pivo a punk rock
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❬ ②❪

✦

a má hrozne slávnych rodi£ov

Golden Beach

Miloslav Láber / Miloslav Láber

Nikdy sa s ¬ou nenudím
vºdy ma nie£ím zloºí k zemi
nepozná ºiadne zábrany

Live Boºt¥tice (1990, 5.)

✷

má rada sex a alkohol

Pakáre¬ (1991, 4.)

Zobudil som sa na obed

Diev£a z horných desa´ tisíc

slnko pieklo ako bláznivé

diev£a slávnych rodi£ov

za²iel som si na golden beach

diev£a z horných desa´ tisíc

celý de¬ som sedel pri pive

Stále spolu chodíme

Z bední hu£al rock'n'roll

na koncerty a na pivo

v ºilách koloval alkohol

nemáme ºiadne problémy

bol to de¬ aký má by´

miluje ma bláznivo

takto by som chcel stále ºi´

Je skrátka dokonalá

: Pozerali sme na ??

✷:

dos´ ma s ¬ou baví svet
má hrozne ve©a pe¬azí

Pozerali sme na kozy

diev£at £o leºali na zemi

kúpila mi nový Chevrolet

netrápila nás robota
ani ºiadne iné problémy

Nikdy sa s ¬ou nenudím
vºdy ma nie£ím zloºí k zemi

Z bední hu£al rock'n'roll

nepozná ºiadne zábrany

v ºilách koloval alkohol

má rada sex a alkohol

bol to de¬ aký má by´
takto by som chcel stále ºi´

Diev£a z horných desa´ tisíc
diev£a slávnych rodi£ov

Ve£er sme i²li do klubu

diev£a z horných desa´ tisíc

dali nám do rúk gitary
dali sme si po ²luku
aby sa nám ve£er vydaril

2x

✦

Do rána sme hrali rock'n'roll
v ºilách koloval alkohol

Dry '69

bol to de¬ aký má by´
takto by som chcel stále ºi´

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber

✷

✦

Unavený a zni£ený (1994, 1.)
Unavený a zni£ený (1994, 13.)
: Divné spomienky na chladný október

❬✷✎❪

len v posteli trocha tepla

✷
✸
✹

svetlá ve£erné a davy hu£iace
a tvoje úvahy z ktorých som ved©a
Dry sixty nine 2x

❬✷✎❪

Trocha krutosti a trocha radosti

❬✷✎❪

Demo (1990, 3.)
Akce Punk (1990, 7.)
Live Boºt¥tice (1990, 15.)
Pakáre¬ (1991, 15.)

KGB tá nevie na to prís´
poºiadala New York State Police
h©adajú Ivana hrdinu

a zmätok hormónov v mojom tele

£o by v²etko dal za rodinu

ticho ukryté hlboko v podzemí
a slané kropaje na tvojom £ele

Hej hej Ivan sugarbabe...

Dry sixty nine 2x

❬✷✎❪

Divné spomienky na chladný október

❬✷✎❪

a horká chu´ mojej krvi

Ivan bol uº hrozne znudený
z prestavby aj zo svojej ºeny
nechcel sedie´ doma na zadku
tak si s Rambom za²iel na vodku

raz ráno ke¤ slnko nevyjde
nebudem posledný ani prvý

Hej hej Ivan sugarbabe...

Dry sixty nine 2x

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

... (anglický zp¥v)

Ivan

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber

Na rodinu dávno zabudol
v San Francisku hráva rock'n'roll
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✷✍
✍

faj£í trávu strieda milenky
aby zahnal hlúpe spomienky

pred rokom by ma za tieto slová
zavreli alebo nie

Hej hej Ivan sugarbabe...

Vravia ºe chcú
o£istu a znovuzrodenie
²tyridsa´ rokov to tu ni£ili
a teraz chcú opustenie

✦ Je to zlé

Branislav Alex / Branislav Alex
Live Boºt¥tice (1990, 3.)

Uº si zase celá znudená
zle sa mi na teba pozerá
vôbec ni£ ´a nebaví
a si celkom bez nálady
Je to je to je to zlé
je to je to s tebou zlé
2x
Si znudená a pomaly sa vle£ie²
si studená aj ke¤ sa na slnku pe£ie²
si znechutená lebo nude neute£ie²
si znudená ale zachráni´ sa nevie²
Je to je to je to zlé
je to je to s tebou zlé
4x
Uº si zase celá znudená
zle sa mi na teba pozerá
vôbec ni£ ´a nebaví
a si celkom bez nálady
Je to je to je to zlé
je to je to s tebou zlé
4x

✦ Komunistická partia
Slobodná Európa / Slobodná Európa
Demo (1990, 4.)

✷ Akce Punk (1990, 5.)
✸ Live Boºt¥tice (1990, 4.)
Komunisti zrazu vravia
ºe sa di²tancujú
od starých praktik a vedenia
a na£o sa obhajujú
Ke¤ tak hrozne trpeli
a nesúhlasili
na£o sa do takej strany
v²etci prihlásili
Komunistická partia
klame nás a roºkom opíja
komunistická partia
kradne ²ikanuje zabíja
Komunisti zrazu vravia
ºe nechcú násilie

Komunistická partia
klame nás a roºkom opíja
komunistická partia
kradne ²ikanuje zabíja
3x

✦ Krajina nev²edných chví©
Branislav Alex / Branislav Alex
Live Boºt¥tice (1990, 13.)
No£né ticho pretína ²um
v korunách starých stromov
tichý a m¯tvy mesa£ný spln
oºiaril rady hrobov
Tajomný duch podsvetia
£o na²e kroky stráºi
zmizol v krajine nev²edných chví©
kam vkro£i´ sa neodváºi²
Len smr´ ktorá nepozná strach
sa po nociach s vetrom preteká
dusivý m¯tvolný pach
jej z kamenného srdca vyteká
2x
Noc je plná tie¬ov
a neur£itých zvukov
spoza múrov na nás £íhajú
£ervené o£i vlkov
Kaºdú noc nás budia sny
a kaºdý z nich je znamením
ºe z nás zostane nie£o viac
ako kostry pod kamením
Len smr´ ktorá nepozná strach
sa po nociach s vetrom preteká
dusivý m¯tvolný pach
jej z kamenného srdca vyteká
2x
Plamene uº dávno spálili
múdros´ bohov a predkov
niekto zahalil svet do záhad
a zabil v²etkých svätcov
Náhrobné kamene v svojich útrobách
tie tajomstvá skrývajú
a tam dole odkia© niet návratu
?? odpo£ívajú
Len smr´ ktorá nepozná strach
sa po nociach s vetrom preteká
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dusivý m¯tvolný pach
jej z kamenného srdca vyteká
2x

✦ Lep²ie ja
Miloslav Láber / Miloslav Láber
Unavený a zni£ený (1994, 9.)

2x
Mám ´a rád
a ty má² rada m¬a
vieme o tom dávno obaja
Mám ´a rád
a ty má² rada m¬a
sníva sa nám o tom do rána
2x

✦ Moºno

Nebezpe£né my²lienky
£o bijú na poplach
depresie tvrdé drogy
peniaze a strach
Pravý význam studených
a neúprimných slov
ve£ný zápas ktorý
zvádzam sám so sebou
Stále skú²am robi´ to
£o chce moje lep²ie ja
málokedy to zvládnem bez boja
Nie£o v tomto systéme
je absolútne zlé
chyby prídu rýchlo
dôsledky sú trvalé
Rozum vraví stop
ale srdce kri£í go
kaºdý de¬ sa trápim
s touto schizofréniou
Stále skú²am robi´ to
£o chce moje lep²ie ja
málokedy to zvládnem bez boja
2x

✦ Lovesong
Branislav Alex / Branislav Alex
Pakáre¬ (1991, 2.)

Miloslav Láber / Miloslav Láber
Unavený a zni£ený (1994, 5.)

Moºno ºe je táto doba
iba blbý sen
z ktorého sa v jedno ráno
²´astne preberem
Moºno bude koniec sveta
ale moºno nie
moºno ºe sa nie£o nájde
£o to zaºenie
Nie som zúfalý
nemám prí£inu
nikdy nevie² jak sa veci
vlastne vyvinú
Moºno ºe ´a baví ºivot
moºno heroín
to si rovno môºe²
pusti´ doma plyn
Moºno ºe je v²etko iná£
ako by si chcel
ale moºno iba preto
ºe si bez krídel
Nie som zúfalý
nemám prí£inu
nikdy nevie² jak sa veci
vlastne vyvinú

✦ Na rohu

Mám ´a rád
a ty ma má² rada
má² ma rada
ja teba tieº
2x
Mám ´a rád
a ty má² rada m¬a
vieme o tom dávno obaja
Mám ´a rád
a ty má² rada m¬a
sníva sa nám o tom do rána
Mám ´a rád
a ty ma má² rada
má² ma rada
ja teba tieº

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber
Unavený a zni£ený (1994, 10.)

Ty si taká stra²ne bledá ako stena
ja zas stojím na rohu
zmiznem niekam medzi stromy kde je ticho
lep²ie ako do hrobu
Zase jedna smutná doba ktorá bolí
silný vietor hustý dáº¤
v o£iach ²típe ostrý prach a trocha soli
tak £o z toho má²?
Tento £udný príbeh
raz aj tak skon£í smr´
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nebudem ´a trápi´
na v²etko sa dá zabudnú´
Tento de¬ je taký krutý
a dlhý slnko zmizlo v oblakoch
v²etko sa to deje bez oh©adu na nás
stále rovnako
Teraz mysli iba na to £o má² rada
daj si pásku na o£i
netráp sa pre osud sveta je to blbos´
nejak sa uº doto£í
Tento £udný príbeh
raz aj tak skon£í smr´
nebudem ´a trápi´
na v²etko sa dá zabudnú´
2x

✦ Nebezpe£ný pocit

Branislav Alex / Miloslav Láber
Unavený a zni£ený (1994, 6.)

Zvedavý som £akal £o sa stane
nie£o £o je mimo nás
bol to nový nebezpe£ný pocit
ako ohe¬ boles´ a mráz
Bol som pri tom ke¤ si chcela odís´
po£ul som tvoj hlas
je to nový nebezpe£ný pocit
ako ohe¬ boles´ a mráz...

✦ Nede©a

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber
Pakáre¬ (1991, 14.)

Dnes mi to ani trochu nevy²lo
nezohnal som prachy ani grass
v hlave mi hu£alo a vonku pr²alo
chodil som jak zbitý pes
Bola práve nedela
a nikomu sa nechcelo von
tak som vo²iel do búdky
a vyto£il tvoj telefón
S tebou to vºdycky i²lo
bez zbyto£ných problémov
2x
Tak som pri²iel za tebou
a le²tili sme zrkadlo
garáº hrala z kazety
a v²etko dobre dopadlo

all right everybody's thinking so
S tebou to vºdycky i²lo
bez zbyto£ných problémov...

✦ Nikdy to tak nebude

Miloslav Láber / Miloslav Láber

✷
✸
✹

Demo (1990, 5.)
Punk's not dead (1990, 15.)
Live Boºt¥tice (1990, 11.)
Pakáre¬ (1991, 3.)

Verí² v revolúciu
verí² ºe sa v²etko zmení
policajti na ©udí
a krysy na krásne ºeny
Myslí² si ºe prerobia
kasárne na bary
yperit na coca-colu
a pelendreky na gitary?
Moja naivná
nikdy to tak nebude
moja naivná
ºivot je uº taký
Myslí² ºe sa niekedy
zmenia mindráky na úsmevy
Petrºalka na Manhattan
a ²pinavé fabriky na hotely
Myslí² ºe ti pový²ia
tvoje idoly na bohov
ºe uº nikdy nebude² musie´
smútok zalia´ alkoholom?
Moja naivná
nikdy to tak nebude
moja naivná
ºivot je uº taký
❀✷ ❀✹ : Myslí² ºe sa odrazu
kaºdý s kaºdým zmieri
ºe ´a nikto neodpí²e
ke¤ bude² ma´ na riách diery

Myslí² ºe ti vo v²etkom
kaºdý bude na pomoci
ºe sa nikdy nebude² musie´
bá´ vy²²ej moci
Moja naivná
nikdy to tak nebude
moja naivná
ºivot je uº taký
✷ : 2x

Taká ºena ako ty
je iba jedna z tisícov
na tele aj v hlave
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❬✸②❪

✁✹②

✦

✦

Pakáre¬ II

Branislav Alex / Miloslav Láber
Pakáre¬ (1991, 13.)

Stále na m¬a kdesi £íha pakáre¬
nie£o £o ma zabíja pakáre¬
kaºdý de¬ sa znovu vracia pakáre¬
moja schizofrénia
ivot je stále pakáre¬
kone£ne to bejbe uº raz pochop
raz ma to aj tak zabije
²etri slzy na smúto£ný pochod
Svet je plný tupých tvárí pakáre¬
blbos´ bije do o£í pakáre¬
e²te sa viem tomu bráni´ pakáre¬
no raz mi z toho presko£í
ivot je stále pakáre¬
kone£ne to bejbe uº raz pochop
raz ma to aj tak zabije
²etri slzy na smúto£ný pochod
2x

✦

Podvod

Svetozár Korbe© / Branislav Alex, Miloslav
Láber
Unavený a zni£ený (1994, 2.)

Dallas nineteen sixty three
pre£o zomrel J.F.K.
niekto tu²í nikto nevie
moºno ani CIA
CNN nineteen ninty two
kaºdý de¬ nová aféra
Elvis Presley nezomrel
a na Borneu na²li Hitlera
V²etko je podvod
aj tvoje o£i sweet Marylin
v²etko je podvod
my little babe
2x

Pakáre¬ (1991, 9.)
Ke¤ vyjdem do ulíc
tam uº nie som tvoj
je to hrozne divné
no je to tak
Je to iba pocit alebo fakt
£o sa v²etko vlastne môºe sta´
uvidel som ranné slnko
a ²iel som spa´
Nohy sa mi klepú
zomieram únavou
v meste nikto nieje
som tu sám
V hlave sa mi v²etko zato£í
ke¤ mi slnko udrie do o£í
mám ich celé krvavé
a zaspávam
Uº je to tu
uº slnko páli do o£í
kon£í sa noc
aj v²etko £o mám rád
pod koºu vniká chlad
Noc sa uº kon£í
do p©úc mi vniká dym
to £o som si myslel
bolo asi trúfalé
Boºe nerob e²te nadomnu kríº
toto mi sná¤ e²te odpustí²
v²etko znovu za£ína
a to je zúfalé
Uº je to tu
uº slnko páli do o£í
kon£í sa noc
aj v²etko £o mám rád
2x
Pod koºu vniká chlad

Praha ninety eighty nine
ten £as rýchlo uletel
kto bol in a kto bol out
a pre£o nikto nesedel?
Sme iba malé ryby
potrava pre ve©ký svet
ja mám svoju hlavu ºenu a k©ud
a ostatné je iba kabaret
V²etko je podvod
aj tvoje o£i sweet Marylin
v²etko je podvod
my little babe
4x

Ráno (1. 2. 91)

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber

✦

Rock'n'roll

Slobodná Európa / Svetozár Korbe©
Pakáre¬ (1991, 12.)

Uº si zas zni£ená
a nieje s tebou re£
v²etkého má² plné zuby
a chce² ujs´ niekam pre£
Dávno som ti vravel ºe si bláznivá
ke¤ si myslí² ºe sa ti oplatí
preºi´ celý ºivot v problémoch
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v robote za dve tisíc výplaty

A´ má² kol´ák nízko u pasu
a´ si t°eba zlod¥j stád

Uº si zas otrávená

tyhle ºlutý r·ºe z Texasu

ºe celý de¬ si mala zhon

bude² po°ád mít uº rád

tak sa uº na to vyka²li
a vyves telefón

Hned si dala se mnou rande
a p°i²la p°esn¥ v p·l

Po¤ babe dáme drink

a dole teklo Rio Grande

zabudne² na everything

a po n¥m m¥síc plul

tráva ºúry rock'n'roll
come on baby c'mon let's go

Kdyº si to tak v hlav¥ srovnám
co víc jsem si moh p°át

Zostalo mi zopár drobných od v£era

ona byla milá ²tíhlá rovná

a vo vrecku mám dobrú vec

no zkrátka akorát

vyrazíme niekam do ulíc
kam chodievajú na²i friends

Kdo si kazí smysl pro krásu
a´ s tou anebo s tou

Po¤ babe dáme drink

te¤ ví ºe krom¥ Texasu

zabudne² na everything

tyhle r·ºe nerostou

tráva ºúry rock'n'roll
come on baby c'mon let's go

A´ má² kol´ák nízko u pasu

2x

a´ si t°eba zlod¥j stád

✦ R·ºe z Texasu
lidová / Ivo Fischer

✷

Live Boºt¥tice (1990, 9.)
Pakáre¬ (1991, 10.)

tyhle ºlutý r·ºe z Texasu
: bude² po°ád mít uº rád...

✷:

bude² po°ád mít uº rád

✷✍
✍

Od t¥ch dob svý stádo koní
sem vodím vºdycky pít
a ºiju jenom pro ní
a cht¥l bych si ji vzít

Jedu vám ve£er stezkou
dát ko¬·m k °ece pít

Kdyº ve£er banjo ladím

vtom potkám holku hezkou

a zpívám si tu svou

aº jsem vám z ko¬e slít

tak po°ád v duchu hladím

Má kytku ºlutejch kv¥t·
sná¤ r·ºí co já vím
znám plno hezkejch ºenskejch k sv¥tu
ale tahle hraje prím
Kdo si kazí smysl pro krásu
a´ s tou anebo s tou
te¤ ví ºe krom¥ Texasu
tyhle r·ºe nerostou

tu r·ºi vo¬avou
Kdo si kazí smysl pro krásu
a´ s tou anebo s tou
te¤ ví ºe krom¥ Texasu
tyhle r·ºe nerostou
A´ má² kol´ák nízko u pasu

❬ ②❪

a´ si t°eba zlod¥j stád
tyhle ºlutý r·ºe z Texasu

A´ má² kol´ák nízko u pasu

bude² po°ád mít uº rád...

a´ si t°eba zlod¥j stád
bude² po°ád mít uº rád

✦ Slzy

ekla ºe tu ºije v ran£i

Branislav Alex / Branislav Alex, Miloslav Lá-

tam dole s tátou svým

ber

tyhle ºlutý r·ºe z Texasu

a hrozn¥ ráda tan£í
Unavený a zni£ený (1994, 3.)

a te¤ zrovna nemá s kým
A tak já jsem se hned nabíd

Zdá sa ti ºe je to v pohode

ºe pudu s ní a rád

nespa´ ²tyri noci na speede

a ºe se dám i zabít

ºe si to vºdy nejak vydrºal

pokud si to bude p°át

dovo© aby som sa pousmial

Kdo si kazí smysl pro krásu

Beznádej vyrie²i heroín

a´ s tou anebo s tou

energiu dodá pervitín

te¤ ví ºe krom¥ Texasu

ale £o ke¤ sa raz zastaví

tyhle r·ºe nerostou

tvoje srdce od tej únavy?
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ale ºivot je len jeden

❀✸ ❀✹ ❀✺ : a na problémy
✷ : a na problémy preto

Uº je to tak
v²etko sa nakoniec obráti na prach
nakoniec zostanú len slzy

preto jebem

✷✍
✁✸✁✹✁✺✍

2x

a to ma trochu mrzí
2x

Ja...

Zdá sa ti ºe sa ´a netýka

✦ Stará sladov¬a

²tiepna reakcia vodíka
radiácia a chémia
pomáha ale zabíja

Branislav Alex / Branislav Alex

Zdá sa ti ºe sa ni£ nedeje
stále má² velké nádeje

Live Boºt¥tice (1990, 8.)

✷

ale £o ke¤ sa raz zastaví

Pakáre¬ (1991, 7.)

pohyb slne£nej sústavy?
Uº roky chodievame
Uº je to tak

kaºdý ve£er na pivo

v²etko sa nakoniec obráti na prach

aby sme tam na chví©u

nakoniec zostanú len slzy

zabudli na ºivot

a to ma trochu mrzí...
2x

Máme svoje staré miesto
dole v podzemí

✦ Som ten

tam kaºdý hne¤ zabudne
na v²etky problémy

Branislav Alex / Branislav Alex

✷
✸
✹
✺

Stará sladov¬a 2x

Demo (1990, 1.)

V²etci sa nás vypytujú

Demo (1990, 2.)

£o v tom vidíme

Punk's not dead (1990, 14.)

pre£o tam bez prestania

Live Boºt¥tice (1990, 2.)

kaºdý ve£er sedíme

Pakáre¬ (1991, 1.)

: Chceme si trocha uºi´

Som ten

✷:

kto vyrástol v ²ere mesta

Chceme si uºi´

: aspo¬ radosti

som ten
akých sú na svete milióny

✷:

som ten

a tak pivom zalievame

ktorý nemá kúsok svojho miesta

v²etky starosti

aspo¬ trocha radosti

som ten
Stará sladov¬a 4x

koho ºivot sú len samé zhony
Ja

✦ port

Som presne taký ako vy
znudený a utrápený

Slobodná Európa / Slobodná Európa

ale ºivot je len jeden

❀✸ ❀✹ ❀✺ : a na problémy
✷ : a na problémy preto

preto jebem

2x
Ja

✷✍
✁✸✁✹✁✺✍

✷

Akce Punk (1990, 4.)
Live Boºt¥tice (1990, 10.)

Nás baví len sex a pivo
a kaºdé ráno dlho spa´

Som ten

nikto nás za ºiadnu cenu

kto vie £o je to nema´ prachy

neprinúti ²portova´

som ten
ktorý kaºdý mesiac platí dane

port nás ani trocha nebaví

som ten

my nie sme chorí na hlavy

komu vravia chlap£e ºiadne strachy

ºiadny tenis ani basketbal

som ten

my hráme iba rock and roll

ktorý stále £aká £o sa stane
Nezná²am ke¤ k tebe prídem
Ja

a ty £umí² na tenis
nevzru²ujú ´a moje bozky

Som presne taký ako vy

na pery ani na klitoris

znudený a utrápený
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✷✎
✎
✷✍
✍

port nás ani trocha nebaví
my nie sme chorí na hlavy
ºiadny tenis ani basketbal
my hráme iba rock and roll
2x

✦ The end

Branislav Alex / Miloslav Láber

chcem by´ £istý a pokojný
Dlhé roky poznám ten pocit
£o mi hrdlo zviera
nepomáha ºiadny nový liek
ani silná viera
Je tma a prízemná hmla
tak dos´ daj mi silu boºe
chcem by´ £istý a pokojný

✦ Unavený a zni£ený

Pakáre¬ (1991, 16.)
Za to £o je za nami
nás £aká £osi zlé
príde to raz nad ránom
ve¤ je nám to súdené

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber
Unavený a zni£ený (1994, 8.)

Hmla visí nad mestom
a skoro kaºdý e²te spí
moºno aj ty spomína²
a si z toho zmätený

Unavený a zni£ený
skon£ím ráno pod studenou perinou
spánok je vyslobodením
a pokoj iba naivnou vidinou

Kaºdú noc nás budia sny
a kaºdý z nich je nové znamenie
nezostáva nám uº ni£ len £aka´
na spasenie

Po v£eraj²ej party
zem mi zrazu pod nohami uniká
pamätám sa na £asy
ke¤ som zvládal aj vä£²ie riziká

Nikto nevie cestu spä´
a nikto nieje bez viny
to £o bolo nezmenia
súdy ani noviny

V ²pinavom meste stratený
unavený a zni£ený
ulicou ²liapem
a na ni£ ne£akám
2x

V²etko je stratené
ale aj tak neverím
ºe tu po nás ostanú
len kostry pod kamením
Kaºdú noc nás budia sny
a kaºdý z nich je nové znamenie
nezostáva nám uº ni£ len £aka´
na spasenie

✦ Tma

Svet je divoký a ²ialený
ja sa v ¬om uº vôbec nevyznám
tak tu stojím na rohu
hladný smädný zmätený a sám
V ²pinavom meste stratený
unavený a zni£ený
ulicou ²liapem
a na ni£ ne£akám
2x

✦ Ve£er

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber

Svetozár Korbe© / Miloslav Láber

Unavený a zni£ený (1994, 11.)
Tichý a temný priestor
niekde v sebe mám
tichý a temný priestor
£o vôbec nepoznám
Je tma a prízemná hmla
tak dos´ daj mi silu boºe
chcem by´ £istý a pokojný
Divoké a neznáme veci
hlboko v sebe tu²ím
nedokáºem prís´ na to £o ni£í
pokoj v mojej du²i
Je tma a prízemná hmla
tak dos´ daj mi silu boºe

Unavený a zni£ený (1994, 7.)
E²te nieko©ko viet na koniec d¬a
posledný ²luk a potom tma
a chabé zvy²ky starých snov
£o ma e²te drºia nad vodou
Desí ma nekone£ný £as
stále hlb²ie do m¬a vniká mráz
ko©kýkrát uº vravím dos´
a dusím v sebe túºby ºia© a zlos´
Ko©ký rok uº chodím po zemi
a rátam zlé a dobré dni
na²´astie je pár dôvodov
£o ma e²te stále drºia nad vodou
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Niekedy to trocha zabolí
ºe ºijem vlastne iba napoly
ºe rokmi sám na seba zabúdam
a ºe nádeje sú moºno iba klam

Osv¥tim
(i²atý kolo / i²atý kolo)

♠

Prosby
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ❧

e nový vek je na dosah
a ja tu sedím a mám z toho strach
na²´astie je pár dôvodov
£o ma napriek tomu drºia nad vodou

P°íb¥h
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ❧

Satanistická
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ❧

Setkání s kaprálem
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ❧

Schody do nebe
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ♠

✦ Zrodený pre nudu
Slobodná Európa / Slobodná Európa

✦?

Live Boºt¥tice (1990, 14.)

i²atý kolo / i²atý kolo

Stále o nie£om sníva²
márni² roky ºivota
túla² sa no£ným mestom
£aká² na svojho kokota

Demo (1989, 1.)
??

Ni£ ´a uº nebaví
lásky ani alkohol
chcel by si ujs´ pre£
ale osud uº rozhodol

Jestliºe nám zavolá²
a du²i svoji zaprodá²
litovat toho nebude²
stejn¥ jinak nem·ºe²

Si zrodený pre nudu
£umí² na svet a £aká² na smr´
zrodený pre nudu
ty a tvoja generácia

Tak udej svoje kamarády
ud¥lej to v zájmu vlády
ser na ob£anskou svobodu
jiní bre£í u hrobu

Stále beºí² za slnkom
ale ono zapadá
v²etko sa ti zdá stratené
klesá ti nálada

??
Jestliºe nám zavolá²
a du²i svoji zaprodá²
litovat toho nebude²
stejn¥ jinak nem·ºe²

Ráno sa budí² spotený
udýchaný a zmätený
v²etko sa ti zdá hor²ie
si uº skoro stratený

??
Tak udej svoje kamarády
ud¥lej to v zájmu vlády
ser na ob£anskou svobodu
jiní bre£í u hrobu

Si zrodený pre nudu
£umí² na svet a £aká² na smr´
zrodený pre nudu
ty a tvoja generácia
2x

Ob£anská povinnost...

✦?

i²atý kolo

i²atý kolo / i²atý kolo

16 písní

Demo (1989, 5.)

? (7x)
(i²atý kolo / i²atý kolo)

♠

ekání
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ❧

Dole se lidi topí a naho°e se je²t¥ tancuje
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ♠

Na pochodu mládí
(i²atý kolo / i²atý kolo)

2 ♠

Na²e milá ²kola
není jen tak pro kaºdého
tvo°í novou generaci
nejsme tu jen pro legraci
Nau£í t¥ £íst a psát
po£ítat a násobit
?? tvou osobnost
sám by sis moh u²kodit
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✦?

Tahle ²kola nemá chyby
??
celej den se jenom t¥²im
uº abych byl venku

i²atý kolo / i²atý kolo
Demo (1989, 11.)

Aby si se neztratil
ve svém sv¥t¥ dosp¥lých
má² v²ude kolem spoustu p°ítel
ke zji²t¥ní £in· tvých

?? £est
a povinnost
na²e hrdost
normální v¥c

epují ti do hlavy
jak má² nezávadn¥ ºít
jak domluvit se s p°áteli
a v provozu platný být

?? 2x
?? písni£ka 2x
?? zmrzej chleba 2x
bude bláto bez ob¥da 2x

Tahle ²kola nemá chyby
??
celej den se jenom t¥²im
uº abych byl venku

Komedie...
Lopota a zákopy 2x
?? £est a povinnost 2x
kaºdej je tu zvanej host 2x
n¥kdo má ve dne zlost 2x

kola vládne pevnou rukou
?? p°ece dobro má
n¥kdy dobrá n¥kdy jiná
myslet t¥ v²ak nenechá

Komedie...

✦?

✦?

i²atý kolo / i²atý kolo

i²atý kolo / i²atý kolo

Demo (1989, 13.)

Demo (1989, 9.)
A plnili pokyny orgán· civilní obrany. A dále
upozorn¥ní pro chovatele. Sch·ze místní organizace svazu chovatel· se dnes jiº konat nebude.
D¥kujeme za pochopení.
Nechte uº t¥ch poplach·
a nechte uº t¥ch cvi£ení
kdyº se potom n¥co stane
tak to bude zbyte£ný
2x
Kdybyste více páni
místo t¥hle cvi£ení
pouºili svoje mozky
taky jednou k my²lení
2x
Zeptejte se jinejch lidí
vidí to zd¥²ení
ºe je chcete chránit
?? na ni£ení
2x
Moje heslo ?? pán·m
zase zní
chce²-li býti dlouho ºiv
nau£ se zabíjet rychleji neº ostatní

?? korále
trikolóry
4x
Trikolóry...
Vºdycky se ¬ák protlu£eme
moc ²patn¥ si neºijeme
a´ se d¥je co se d¥je
s náma to nic nezachv¥je
?? korále
trikolóry
4x
Trikolóry...
Zlatou cestu najdeme si
v²ichni jsme taky vlastenci
vodítkem je heslo hrdé
ºe ¬ák bylo a ¬ák bude
Ale nás v²ak neubyde
Na co mají prachy rádi
nás samotné Jidá² chrání
4x
Jidá² chrání...

Uº te¤ je ²patnej celej sv¥t
pro£ u£it lidi zabíjet
3x
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✦?

a slzy poznání zalily líce
nechci být boºe sám...

i²atý kolo / i²atý kolo

✦ ekání

Demo (1989, 14.)

i²atý kolo / i²atý kolo

Nemám t¥ rád 3x
a nechci t¥

Demo (1989, 6.)

Fuj 2x

✷ Live (1989, 5.)

Venku je zima a u m¥ taky
nemám co jíst a vy taky
nesvítí mi doma sv¥tlo a vám taky
do práce chodím bos a vy taky

Já neznám nikoho
nikoho kdo by necht¥l
my neznáme nikoho
nikoho kdo by necht¥l

Raketou si nezatopim
granát· se nenajim
fosfor si hezky svítí
ale zkou²et to nebudu

Ty chce²
já chci
: my chceme

Tank· je tu²ím dost
já v²ak ra£i budu chodit bos
Sv¥t je hnusnej samý zbran¥
vºdy´ pracujem jenom na n¥
S kýmpak chcete bojovat
snad ne sami se sebou
chováte se jako d¥ti
dosp¥lí se neperou
Je to ?? nesmysl·
nebezpe£nej ?? sv¥t
já jsem tohle nikdy necht¥l
t¥ºkej bude návrat zp¥t
Jste to vºdy ty stejný lidi
tohle na pam¥ti m¥jte
jestli tohle nechápete
tak se ra£i post°ílejte

✦?

i²atý kolo / i²atý kolo
Demo (1989, 15.)

Moderní století kosmických let·
bratrská objetí v náru£i kv¥t·
mírová poselství celému sv¥tu
v²ak £lov¥k je stále sám
Kongresní setkání v¥deckejch tým·
lidí prý budou mít uº jenom rýmu
kdyº srdce zavolá neodpoví mu
£lov¥k je stále sám
Zábavné programy p°enosem z kosmu
²t¥stí ?? °voucím nerost·m
v²ak £lov¥k vezme si na záda krosnu
a chce být ra£i sám

✷ : vy chcete

✷✍
✍

✷ : my chceme

✷✎
✎

já taky chci
: oni cht¥jí

já taky chci
: v²ichni cht¥jí

✷ : oni cht¥jí

: já taky chci

✷ : já taky cht¥jí

✷✍
✍
✷✎
✎

V²ichni chceme
oni cht¥jí
snaºíme se aby to bylo
oni se snaºí má to býti
tak pro£ to není...
kdyº i oni cht¥jí
?? není dob°e
a n¥kdo má i strach
kdyº jde² odn¥kud kamkoliv
v²ichni ?? ti v zádech
?? svobody
??
Dobrý den, vá² ob£anský pr·kaz. Á, uº dlouho
jsem se necítil tak bezpe£n¥.
Te¤ si vyhr¬ rukávy
vypadá ºe fetuje²
ukaº ¬áký razítko
nev¥°ím ºe pracuje²
Copak to má² za adresu
tam ur£it¥ nebydlí²
jedeme k nám na stanici
tam uº nám to vysv¥tlí²
: Nás to v·bec nezajímá ºe má² v²echno v po°ádku. Vºdycky se n¥co najde. My jsme zákon,
❬✷✎❪
bude² pykat.

✷ : ... vºdycky se n¥co najde. Bude² pykat, my
❬ ✎❪

jsme zákon.

Den co den hore£ka abych m¥l více
nakonec odrovná srdce i plíce
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Dole se lidi topí a naho°e se je²t¥
✦tancuje

3x

✦ Na pochodu mládí

i²atý kolo / i²atý kolo
Demo (1989, 3.)

✷ Live (1989, 2.)

Kaºdá doba má svý vady
a mn¥ neleze do hlavy
jak se ty problémy °e²í
a kdo je za nás asi °e²í

i²atý kolo / i²atý kolo
Demo (1989, 8.)

✷ Live (1989, 10.)

e jsme v²ichni tancovali
?? n¥co hráli
??
?? na veselce

Kaºdýmu je v²echno jedno
vºdycky jdeme na sch·zi
pochválíme se navzájem
a zase n¥co do kasy

Jsou tam samí ??
alkoholici a starci
fe´áci a násilníci
lupi£i a výtrºníci

V²ude visí spoustu hesel
za spole£né chvíle
?? z mysli nesejde
nehas co t¥ nepálí

Co je tohle za po°ádek
to jsou teda p¥knej dárek
zavolejte esenbáky
£etníky a estébáky

Tak co s tím ud¥láme
nebo to tak necháme?
3x

??
Je²t¥ ºe to zakázali

✦ Osv¥tim

patná voda mrtvý lesy
a podivný ovzdu²í
tohle v²echno není pro nás
to nás p°ece nevzru²í
P°íroda se musí chránit
nás to v²ak moc nebaví
tak si ra£i místo toho
p°ipijeme na zdraví
Tak co s tím ud¥láme
nebo to tak necháme?
3x

i²atý kolo / i²atý kolo
Live (1989, 6.)

Osv¥tim
a jiná místa
jsou varováním
a hanbou lidstva
??

✦ Prosby

Nechat n¥co potomk·m
to musí kaºdá generace
sv¥t co ale zbyde po nás
nebude moc legrace
Pu²ky tanky rakety
co víc si d¥ti m·ºou p°át
k tomu trochu granát·
a uº si m·ºou v míru hrát
Tak co s tím ud¥láme
nebo to tak necháme?
3x
Na nás co jsme na koni
na nás ty problém leºí
my národem vyvolení
jen v tomhle jsme jednotní
Kdyº se nás to netýká
není tu co k °e²ení
Nic s tím neud¥láme
my to takhle necháme

i²atý kolo / i²atý kolo
Demo (1989, 2.)

✷ Live (1989, 1.)

Foukej foukej v¥t°í£ku
sho¤ mi jednu hru²ti£ku
2x
: Sho¤ mi jednu nebo dv¥

✷ : Sho¤ mi jednu hru²ti£ku

budou dobrý ob¥ dv¥
2x

Nepospíchej pozastav se
necho¤ je²t¥ spát
2x
Aby se ??
mohlo stát
2x
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✷✎
✎

✦ P°íb¥h

samoz°ejm¥ obrácen¥
hned se bude² cítit vý²

Demo (1989, 12.)
Live (1989, 9.)

Pentagramy ?? kníºky
snadno pozná tyhle h°í£ky
4x

i²atý kolo / i²atý kolo

✷

Kdesi daleko uprost°ed pralesa ºil mladý opi£ák
??. il ²´astný a spokojený ºivot, aº do chvíle,
kdy jednou za£ala do pralesa pronikat civilizace.
Kdyº do jeho osudu zasáhla lidská ruka, byl
chycen a odvezen do zoologické zahrady. Zatím
je²t¥ neví, co ho £eká, ale tu²í, ºe jeho ºivot bude
podstatn¥ zm¥n¥n. K lep²ímu nebo k hor²ímu?
Ve svý kleci dostane
vºdycky v²echno pot°ebný
má se tady moc dob°e 2x

Pro£ by si hrál na písku
to uº dneska nehlásá
polednice není v mód¥
máme tady bubáka
??
stejn¥ v²echno jinak °ídí
já ty lidi nechápu
snad m¥ proto nezabijí
: Fuck o heavy

✦ Setkání s kaprálem

A zaplatí za to
svým rozumem
má se tady moc dob°e 2x

i²atý kolo / i²atý kolo
Demo (1989, 7.)
✷ Live (1989, 7.)

V zahrad¥ má skv¥lý ºivot
??
má se tady moc dob°e 2x
??
neº jeho divoký kamarádi
má se tady moc dob°e 2x

?? jdou
v °ad¥ za sebou
kdyº se nevyhne²
tak t¥ dostanou

: Velmi lehce si zvyknul
na zdej²í ºivot bez nesnází
pasivní a zle jiº temný
nic mu tady vlastn¥ neschází

A budou peníze
a samý p°ehlídky
na práci ne²áhne²
no krásný vyhlídky

Pak m·ºe² jít na exkurzi
do pralesa uprost°ed lesa
tam uvidí² mrtvou opici

: M·ºe² cestovat
voln¥ rozhodovat
lidé ??
nebudou se ptát

A ºebrá o kus tvého ²trúdlu
a místo smíchu plá£
je mu tady moc dob°e
je nám tady moc dob°e

❬✷②❪

??

i²atý kolo / i²atý kolo

V²ak p°ijde £as, kdy se v²ichni sjednotíme, kdy
kaºdý bude svoboden. I po dobrém pochodíme.

Demo (1989, 4.)
Live (1989, 3.)
: Fuck o heavy

Hu 3x
satan uº je tu
4x
Zem se náhle otev°ela
a nebe se hroutí
tohle v²echno d¥je se
??
Aby se m¥ v²ichni báli
tak si na krk pov¥sím

❬✷②❪

?? jdou
v °ad¥ za sebou
kdyº se nevyhne²
tak t¥ dostanou

✦ Satanistická
✷

❬✷②❪

❬✷②❪

Jsou panká£i jdou
za ?? rozvinou
pu²ky zahodí
na válku serou
Neu£te nás zabíjet
my vám na to ka²lem
dva roky bejt jako mrtvej
my vám na to ka²lem
Kaºdý ráno vstávat brzy
my vám na to ka²lem
a poslouchat va²e kecy
my vám na to ka²lem
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Máte pro nás je²t¥ moºnost
stát se jedním z vás
u£it jiný za peníze
??

Já chci zpátky 3x
do ²kolky
5x
Celej den si jenom hrát
a po ob¥d¥ chodit spát
4x

Nechápu va²e povolání
kdo vás ?? svoje p°ání
byla z nich zví°ata
svoje vlastní ºivota
: Ta ta ta ta
padni...

✦ Schody do nebe

Tri gro²e

❬✷②❪

51 písní
? (4x)
(Tri gro²e / Tri gro²e)

i²atý kolo / i²atý kolo

? (8x)
(Tri gro²e / Tri gro²e)

Demo (1989, 10.)

Bláznivý nápad
(Tri gro²e / Tri gro²e)

✷ Live (1989, 8.)

Nechce² bejt ²edivej
nechce² bejt pr·m¥rnej
pak má² ale teda jistý
komplikace 2x
Názorem ses pochybil
²patný party ses chytil
stal se z tebe hnusnej odpad
pro£ ses v·bec narodil?
tak pro£ ses v·bec narodil?
Do ²koly se net¥²í²
do práce se net¥²í²
na vojnu se net¥²í²
tak co tady chce²?
tak co vlastn¥ chce²?

♠

adca
(Tri gro²e / Tri gro²e)

♠

es´
(Tri gro²e / Tri gro²e)

♠

Daj mi
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Deti
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Generacia 73
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Horoskop
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Intro
(Tri gro²e / Tri gro²e)

Asi je to vrah
nebo aspo¬ zlod¥j
co je to v·bec za lidi
který se s nim bav¥j

Jano a Mari²a
(Tri gro²e / Tri gro²e)

e si takhle kazí ºivot
ºe se m·ºe zapojit
vºdy´ organizace
jsou tady i pro tebe

Krá©
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Lojzo
(Tri gro²e / Tri gro²e)

♠

Kdyº se £lov¥k narodí
má aspo¬ chvíli klid
v²echno krásný jednou kon£í
a on do ²koly musí jít

Mastný papier
(Tri gro²e / Tri gro²e)

2 ♠

M¬a na vojnu nedostanú
(Tri gro²e / Tri gro²e)

♠

Tam uº se pak nezastaví
marn¥ se na zadní staví
?? padá po schodech
je to cesta do nebe
je to cesta pro tebe
mise va²e za£íná

Neviem kerá bije
(Tri gro²e / Tri gro²e)

♠

Tak slibuje p°ede v²emi
jako ?? krásná
chce² ºít pro svou krásnou zemi
aby byla ²´astná?

Juhoslávia
(Tri gro²e / Tri gro²e)

♠

Okno
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Osemnás´ rokov
(Tri gro²e / Tri gro²e)

♠

Outro
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Panká£i
(Tri gro²e / Tri gro²e)

1267

♠

Pesimizmus
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Pomaly ¤alej zájde²
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Pre£ od ©udí
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Predvolebná kampa¬
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Proletárska
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Reggae
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Serºantka Maria
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Slovenská rodná dedina
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Svet sa chystá na pohreb
(Tri gro²e / Tri gro²e)
ach
(Tri gro²e / Tri gro²e)
kola
(Tri gro²e / Tri gro²e)
portom k trvalej invalidite
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Tak sa to dá vydrºa´
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Tri gro²e
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Ulica
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Vianoce
(Tri gro²e / Tri gro²e)
V²etko je na hovno
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Vypadol som
(Tri gro²e / Tri gro²e)
Zazobaný snob
(Tri gro²e / Tri gro²e)
eni£ky, ºeny
(Tri gro²e / Tri gro²e)

✦?

Tri gro²e / Tri gro²e
Fuck o disco! (1991, 1.)

a pokia© máme prachy
pivo podávajte
♠

??
to sú na²e druhé domovy
v týchto v kr£mách
sme uº v²etci spolu prepili
nejaké ´aºké milióny
V piatok ve£er po ²ichte
ke¤ nemáme £o pi´
zostáva nám uº iba
na ?? sko£i´

♠
♠

♠

A ke¤ ani ??
uº pivo nemajú
poskytne nám tvorka
poslednú záchranu
??
to sú na²e druhé domovy
v týchto kr£mách
sme uº v²etci spolu prepili
nejaké ´aºké milióny
A v tých hlúpych podnikoch
kde pivo nemajú
nikdy ©udia nezaºijú
dobrú zábavu
Alkohol nám vyºenie
z hlavy problémy
a pod jeho vplyvom
strácame zábrany

♠

??
to sú na²e druhé domovy
v týchto v kr£mách
sme uº v²etci spolu prepili
nejaké ´aºké milióny

2❧

✦?

Tri gro²e / Tri gro²e
Mastný papier (1993, 12.)

Dlho sme to spolu ´ahali
aj ke¤ ty skoro vºdy za krat²í koniec
dlho sme spolu naºívali
lenºe dnes je uº v²etkému koniec
Koniec jednej epizódy
£o nás asi zajtra £aká
koniec jednej epizódy
a £o zajtra 2x

Cez prestávku u ika
si rýchlo pivo dáme
a opä´ sa do ²koly
²tudova´ ponáh©ame

Kaºdý z nás sa zavrie do seba
a bude si ºi´ ako sa mu zachce
skon£ia blbé spory o prachy
skon£ia blbé národnostné vá²ne

Po vyu£ku porád tu nám
pivo dobre padne

Koniec jednej epizódy
£o nás asi zajtra £aká
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✦?

koniec jednej epizódy
a £o zajtra 2x
Chlapi sadajú zas do roboty
a básnici zas budú písa´ básne
zhasla svie£ka je tu nový de¬
dúfajme ºe v ¬om bude krásne
Koniec jednej epizódy
£o nás asi zajtra £aká
koniec jednej epizódy
a £o zajtra 2x
2x
Ni£

✦?

Tri gro²e / Tri gro²e
Fuck o disco! (1991, 11.)

Tri gro²e / Tri gro²e
Mastný papier (1993, 5.)

Poznám ve©a diev£at
ktoré by stáli za to
poznám ve©a diev£at
ktoré myslia len na to
A tak neváham
a skú²am to s nimi
a tak neváham
do hlavy bijem kliny
Fuckuj a poguj
ve¤ to je jediné
£o ´a pote²í
v tejto ²pine
2x

Ej hor sa sveta proletári
ej hor sa hladom zmu£ení
uº ná²ho hnevu sopka ºiari
to bude výbuch posledný

A ke¤ nemám babu
tak pogujem
a ke¤ nemám babu
tak nerevem

Proletári v²etkých krajín
spojte sa 2x
7x

Ve¤ pogo
to mi babu na chví©u nahradí
ve¤ pogo
to ma nikdy nezradí

Proletári v²etkých krajín
spojte sa
vy kurvy spojte sa
2x

✦?

Fuckuj a poguj
ve¤ to je jediné
£o ´a pote²í
v tejto ²pine
4x

✦?

Tri gro²e / Tri gro²e

Tri gro²e / Tri gro²e

Fuck o disco! (1991, 4.)
Faj£ím jednu od druhej
pijem pivo je mi hej
na diev£atá neh©adím
to si rad²ej vyhoním
Na budúcnos´ neverím
a tak len v kr£me sedím
a spievam si nanananana
nech je dobrá nálada
2x
Do roboty nechodím
stále doma vegetím
celé týºdne preleºím
alebo v kr£me sedím
Na budúcnos´ neverím
a tak len v kr£me sedím
a spievam si nanananana
nech je dobrá nálada
4x

Mastný papier (1993, 6.)
Stále sa len nudí²
stále pije² pivo
stále iba nadáva²
na tento hnusný ºivot
Sná¤ si nemyslí²
ºe nie£o zmení²
sná¤ si nemyslí²
ºe prídu premeny
Od ºivota ne£akaj
ni£ dobré
4x
2x
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✦?

Fuck o disco! (1991, 8.)

Pomaly je kaºdý oºratý
pomaly zábava kon£í
pomaly krá£ame domov
a ideme spa´ 2x
opicu prespa´ 2x

Totalita nahradila totalitu
?? nasadali ku korytu
nadávajú na Vasila Mohoritu
a neh©adia na sú£asnú realitu

Na£o sa budeme bi´
ke¤ si môºeme vypi´
ke¤ sa môºeme zabáva´
4x

Tri gro²e / Tri gro²e

Tak uº je to tu
a uº je to tu zas
3x
totalita zas 2x

✦ adca

o krútite hlavami
nad na²imi pies¬ami
ve¤ vy sami tvrdíte
ºe pravda vºdy zví´azí

Mastný papier (1993, 10.)

Je to krutá realita
´aºko sa to napraví
hlavne ke¤ tam hore u koryta
sedia tupé hlavy s prachami
2x
Totalita nahradila totalitu
?? nasadali ku korytu
nadávajú na Vasila Mohoritu
a neh©adia na sú£asnú realitu
Tak uº je to tu
a uº je to tu zas
3x
totalita zas 2x

✦?

Tri gro²e / Tri gro²e
Mastný papier (1993, 3.)

V£era ve£er na zábave
bolo to skôr dojímavé
dobre sme sa zabávali
predsa nepôjdeme spa´ 2x
?? sa zase mra£í
a ja márne zhá¬am Sparty
na hajzli zas ktosi kosí
predsa nepôjdeme spa´ 2x
Na£o sa budeme bi´
ke¤ si môºeme vypi´
ke¤ sa môºeme zabáva´
2x

Tri gro²e / Tri gro²e

Vo¬avé mesto
na konci sveta
pozna£ené dobou
ktorá ho zmieta
ostáva nám len dúfa´
alebo sa s´ahova´
O²arpané domy
a ²pinavé ulice
²trnás´ro£né matky
a ne£isté trenice
mladíci sedia v kr£mách
ktorých je tu akurát
dos´
Na mysli mám adcu
a jej pravú tvár
v²etci na ¬u ka²lú
a je uº hotová
2x
Betónové ²katule
a v nich plno ©udí
fetujúci ²koláci
ktorých ºivot nudí
a rodi£ia sú bezradní
£o majú robi´ so synmi
Samozvaní poslanci
zarábajú
ne£isté peniaze
za sprostý ©ud
a kaºdý myslí iba na seba
mesto ho nezaujíma
Na mysli mám adcu
a jej pravú tvár
v²etci na ¬u ka²lú
a je uº hotová
2x

Víno je zas octové
a baby sú tuctové
srandy je tu stále dos´
predsa nepôjdeme spa´ 2x

1270

✦ es´

£lovek £loveka vraºdí
a ni£ sa proti tomu nerobí?

Fuck o disco! (1991, 7.)

Stále sa tu hovorí
o nejakom svedomí
nikto si v²ak neprizná
kde sme vlastne dospeli

Tri gro²e / Tri gro²e

Prichádzame do ulíc
sú nás celé milióny
my sme národ punkový
my sme národ kanálový
Zostala nám £irokíza
pogo hrdos´ a £es´
zostala nám na²a sila
zostala nám anarchia
Hlavné je
aby si mal svoju £es´
ºivot ºi´
vºdy na vlastnú päs´
2x
Sami nevieme £o chceme
no vieme jak to dosiahneme
za slobodu bojujeme
politiku nezná²ame
Za názormi si stojíme
nikomu uº neveríme
do kostola nechodíme
na okolie neh©adíme
Hlavné je
aby si mal svoju £es´
ºivot ºi´
vºdy na vlastnú päs´
4x

✦ Juhoslávia

Tri gro²e / Tri gro²e
Mastný papier (1993, 9.)

Ja ja Juhoslávia...
Stále sa tu hovorí
o nejakom svedomí
nikto si v²ak neprizná
kde sme vlastne dospeli
Je to vôbec normálne
ºe v dvadsiatom storo£í
£lovek £loveka vraºdí
a ni£ sa proti tomu nerobí?
Ja ja Juhoslávia...
Znásil¬ovanie 2x
nevinných ºien 2x
vraºdenie starcov a detí detí
to dneska na Juhu letí letí
Je to vôbec normálne
ºe v dvadsiatom storo£í

Je to vôbec normálne
ºe v dvadsiatom storo£í
£lovek £loveka vraºdí
a ni£ sa proti tomu nerobí?

✦ Lojzo

Tri gro²e / Tri gro²e
Mastný papier (1993, 7.)

Lojzo kravy dopásol
a prasa nahnal do chlieva
slaniny si odrezal
a hodil si ju na seba
Tatko sedí zase v kr£me
a mamka je v kostole
smutný Dun£o sedí v búde
ke¤ mu Lojzo odíde
Lojzo Lojzo
zosta¬ pri kravách
Lojzo Lojzo
ve¤ ich má² tak rád
2x
Vo vlaku mu bolo zle
lep²ie mu vo voze
chudák Lojzo z dediny
ty£koval zo slaniny
Na zábave tancoval
pokia© mal dos´ síl
borovi£ky exoval
ale zle pochodil
Lojzo Lojzo
zosta¬ pri kravách
Lojzo Lojzo
ve¤ ich má² tak rád
2x
Pustil sa on do ??
s miestnymi gorilami
chudák Lojzo z dediny
pri²iel o ²tyri zuby
Nikdy tu uº nepríde
ostane na dedine
lebo si na²iel An£u
zo susedného ??
Lojzo Lojzo
zosta¬ pri kravách
Lojzo Lojzo
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ve¤ ich má² tak rád
4x

✦ Mastný papier
Tri gro²e / Tri gro²e

✷

Im owers punk (1990, 3.)
Mastný papier (1993, 11.)

Vyhodila mastný papier do ko²a
za²pinila blúzku si 2x
a je ²pinavá
Te²ila sa ºe pomôºe prírode
chcela chráni´ prírodu 2x
a je ²pinavá

Na vojne sú ©udia
s ve©kými hlavami
majú na nich £iapky
a pod nimi ni£
2x
Vojna lie£i hlavu
vojna lie£i telo
odtrhnú ti hlavu
odtrhnú ti telo
Po²lú domov hlavu
po²lú domov telo
na vojne je dobre
na vojne je skvelo

2x

M¬a na vojnu nedostanú
ja na vojnu nepôjdem
to si rad²ej hodím slu£ku
to sa rad²ej prekolem
2x

Nepomôºe papier v ko²i
nepomôºe tvojej kráse
tak si rad²ej nie£o za²i
potom bude² £istá zase
2x

Na vojne sú ©udia
s ve©kými hlavami
majú na nich £iapky
a pod nimi ni£
2x

Otvorili hranice
cho¤ sa ²pini´ za ne
a získame valuty
kúpi² si dve vane

Vojna lie£i hlavu
vojna lie£i telo
odtrhnú ti hlavu
odtrhnú ti telo

V jednej vani umyje² sa
a v tej druhej za²piní² sa
a bude² len ²´astná
aº do smrti

Po²lú domov hlavu
po²lú domov telo
na vojne je dobre
na vojne je skvelo

2x

✦ Neviem kerá bije

✦ M¬a na vojnu nedostanú

Tri gro²e / Tri gro²e

Tri gro²e / Tri gro²e

Fuck o disco! (1991, 3.)
M¬a na vojnu nedostanú
ja na vojnu nepôjdem
to si rad²ej hodím slu£ku
to sa rad²ej prekolem
2x
Na vojne sú ©udia
s ve©kými hlavami
majú na nich £iapky
a pod nimi ni£
2x
Moja mama povedala
kto je vojak ten je chlap
a ja som jej povedal
£o ti ²ibe?
2x

Mastný papier (1993, 4.)
Stáva sa ºe bývam bezradný
stáva sa ºe strácam zem pod nohami
nechápem okolitý svet
nechápem £o je dobré a £o zlé
Neviem kerá bije 3x
boha
2x
Odkedy ºijem na tomto svete
odvtedy vºdy si uºívam
nechápem £o sa to tu deje
nechápem z £oho mi to jebe
Neviem kerá bije 3x
boha
4x
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✦ Osemnás´ rokov
Tri gro²e / Tri gro²e

Fuck o disco! (1991, 2.)
Pokazená pípa
od sudu od piva
kaºdému poriadne
náladu skazila
V²ade sa rozpína
cigaretová clona
o£i ma dve ²típu
a e²te k tomu zima
Osemnás´ rokov
má² len raz v ºivote
preto musí² v ten de¬
vyzera´ ako prasa
Svojej matke musí²
náleºite dokáza´
ºe uº má v rodine
¤al²ieho chlapa
2x
Pípa sa spravila
náladu zlep²ila
pivo sa £apuje
kaºdý sa raduje
Nálada výborná
pijeme do rána
oslava za£ína
kaºdý sa zabáva
Osemnás´ rokov
má² len raz v ºivote
preto musí² v ten de¬
vyzera´ ako prasa
Svojej matke musí²
náleºite dokáza´
ºe uº má v rodine
¤al²ieho chlapa
3x
Osemnás´ rokov

priamo pri práci
robia si £o sa im zapá£i
uº sú tu panká£i
2x
Do rí²e záhad sa vypraví² s nimi
iste ti dajú aj svoje pivo
o chví©u spozná² ich odváºne £iny
tak aj ty bu¤ smelý a ser na ºivot
Panká£i
hne¤ ich spozná²
priamo pri práci
robia si £o sa im zapá£i
uº sú tu panká£i
2x

✦ Pomaly ¤alej zájde²
Tri gro²e / Tri gro²e

Fuck o disco! (1991, 6.)
Pomaly ¤alej zájde²
pomaly zomieraj
ve¤ ºije² iba raz
Pomaly ¤alej zájde²
naplno si uºívaj
kým má² e²te £as
Pomaly ¤alej zájde²
nau£ sa klama´ tieº
ve¤ ve¤ si sám
Pomaly ¤alej zájde²
do smrti má² e²te kus
tak kri£a´ vrieska´ skús
Tak to tu má²
ostal si sám
4x
Pomaly ¤alej zájde²
pomaly zomieraj
ve¤ ºije² iba raz
Pomaly ¤alej zájde²
naplno si uºívaj
kým má² e²te £as

✦ Panká£i

udia sú zvlá²tny národ
kaºdý sa rodí len raz
a kaºdý tu v²etko má

Fuck o disco! (1991, 10.)

A tak mi kúsok daj
kúsok mi poºi£aj
a pôjdeme do raja

Tri gro²e / Tri gro²e

Mocní a odváºni rýchli a smelí
bystrí a pevní to svet o nich vie
ºenú sa mestom a piese¬ im velí
punková piese¬ uº z¤aleka znie

Tak to tu má²
ostal si sám
4x

Panká£i
hne¤ ich spozná²
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✦ Serºantka Maria
Tri gro²e / Tri gro²e

bez teba ²´astie nenájdem
vrátim sa zas

✦ portom k trvalej invalidite

Mastný papier (1993, 1.)
Celý dvor je na ¬u hrdý
pretoºe je jediná
ona prácu berie váºne
dodrºuje pravidlá
Serºantka Mária
nebu¤ na nás taká zlá
2x
Po meste sa stále vlá£i
kontroluje poriadok
aj ke¤ sa nám to nepá£i
zaslúºi si pochvalu
Serºantka Mária
nebu¤ na nás taká zlá
2x
Svojho Janka ve©mi ©úbi
nemôºe bez neho ºi´
bu¤me teda v²etci slu²ní
môºe nám vylíza´ ri´
Serºantka Mária
nebu¤ na nás taká zlá
4x

✦ Slovenská rodná dedina

Tri gro²e / Tri gro²e

Mastný papier (1993, 2.)
Dneska v ²kole máme telocvik
dneska v ²kole budeme ²portova´
dneska si oble£ieme £ervené trenírky
dneska si obujeme smrad©avé tenisky
Raz dva tri ²tyri
²portom k trvalej invalidite 4x
Dneska v ²kole máme maturu
dneska v ²kole budeme maturova´
dneska si oble£ieme £ierne obleky
dneska si obujeme £ierne polobotky
Raz dva tri ²tyri
²kolou k trvalej invalidite 4x
Dneska v ²kole máme telocvik
dneska v ²kole budeme ²portova´
dneska si oble£ieme £ervené trenírky
dneska si obujeme smrad©avé tenisky
Raz dva tri ²tyri
²portom k trvalej invalidite...

✦ Vianoce

Tri gro²e / Tri gro²e

Tri gro²e / Tri gro²e

Fuck o disco! (1991, 5.)
Kaºdé ráno po£ujem
po£ujem v rádiu
kaºdé ráno po£ujem
iba piese¬ jedinú
2x
Slovenská rodná dedina
pod horami
si môjmu srdcu jediná
domov drahý
Tys bola mojim ºivotom
celu£ký £as
bez teba ²´astie nenájdem
vrátim sa zas

Fuck o disco! (1991, 9.)
Celý rok zbierame zvy²ky
do útrob na²ich bytov
£akáme na pár ²tedrých dní
£akáme na bielu jar
Mama ma zabila
tým ºe ma porodila
mama ma zabila
tým ºe som tu
2x

2x

Boli Vianoce
a bolo nám krásne
boli Vianoce
a bolo nám fajn

Slovenská rodná dedina
pod horami
si môjmu srdcu jediná
domov drahý

F©a²a má jedno dno
ja som ho nepoznal
f©a²a má jedno dno
a bolo nám fajn

Tys bola mojim ºivotom
celu£ký £as

2x
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Padal sneh a padali ©udia
padal sneh a vonku bol mráz
spadnuté hlb²ie uº nepadne
nový de¬ rodí sa v nás
Mama ma zabila
tým ºe ma porodila
Mama ma zabila
tým ºe som tu
2x
Boli Vianoce
a bolo nám krásne
boli Vianoce
a bolo nám fajn
F©a²a má jedno dno
ja som ho nepoznal
f©a²a má jedno dno
a bolo nám fajn

2x
Bude² si robi´ £o chce²
bude² vykrikova´
lebo si pochopil
ºe ºivot cenu nemá
V²etko je na hovno
iba v£ely na med
ale med je tieº na hovno
: 2x
✷ : 4x
: V²etko je na pi£u
iba v£ely na med
ale med je tieº na pi£u...
2x

Tri gro²e / Tri gro²e

✷

Fuck o disco! (1991, 13.)
Mastný papier (1993, 8.)

ivot je jeden posraný koloto£
£o sa len to£í aº z toho mo£ím
nikto ti nikdy nepríde na pomoc
stará sa o seba a o tebe ml£í
Zase som ty£koval ke¤ som ²iel po meste
a ke¤ som videl tú ²edú masu ©udí
£o sa furt vnucuje £o ma otravuje
£o sa pohor²uje nad mojimi zvykmi
Budem si robi´ £o chcem
budem vykrikova´
lebo som pochopil
ºe ºivot cenu nemá
V²etko je na hovno
iba v£ely na med
ale med je tieº na hovno
2x
ivot je ako rebrík do kurína
krátky a osratý ´aºký a ostnatý
ty ho raz rozláme² potom sa opije²
a zase pochopí² na £o tu ºije²
Bude² si robi´ £o chce²
bude² vykrikova´
lebo si pochopil
ºe ºivot cenu nemá
V²etko je na hovno
iba v£ely na med
ale med je tieº na hovno

❬✷②❪

T°etí doba
25 písní

3x

✦ V²etko je na hovno

✷✎
✎

? (5x)
(T°etí doba / T°etí doba)
Afrika
(T°etí doba / T°etí doba)
Anarchy
(T°etí doba / T°etí doba)
Dejchej
(T°etí doba / T°etí doba)
Dementní chlape£ek
(T°etí doba / T°etí doba)
Doteky
(T°etí doba / T°etí doba)
Ji°ina vorcová
(T°etí doba / T°etí doba)
Kondom
(T°etí doba / T°etí doba)
Mám rád...
(T°etí doba / T°etí doba)
Metamorfóza
(T°etí doba / T°etí doba)
Na ve°ejném záchodku
(T°etí doba / T°etí doba)
Na²e doba
(T°etí doba / T°etí doba)
Sadistická...
(T°etí doba / T°etí doba)
Sele
(T°etí doba / T°etí doba)
Strý£ku Adolfe!!
(T°etí doba / T°etí doba)
ibenice
(T°etí doba / T°etí doba)
vindl
(T°etí doba / T°etí doba)
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2♠

✦ Muº hovoriaci pravdu

T°etí doba
(T°etí doba / T°etí doba)
Válka
(T°etí doba / T°etí doba)
V£era ve£er u sila
(T°etí doba / T°etí doba)
Zví°ata
(T°etí doba / T°etí doba)

Vo©ný spád / -

Muº hovoriací pravdu (1989, 5.)
(instrumentální)

✦ Ovplyvnení tupci

✦ Metamorfóza

Vo©ný spád / Vo©ný spád

T°etí doba / T°etí doba

✷

Muº hovoriací pravdu (1989, 3.)

Live Chýnov u Tábora (1991, 6.)
Demo (1991, 17.)

Je to na²a vo©ba
tak a tomu ver
zbyto£ná a nepotrebná
je to ¤al²í klam

Stal jsem se zajatcem
mocné síly tajemné
ta kdyº si zamane
jsem chvíli prase chvíli ne

??
¤al²ia nová revolúcia
ktorá nikomu ni£ nepriná²a

Stále se otá£ím
ve velkých kruzích dokola
jak zví°e utíkám
kdyº mne ta síla zavolá

Háklivý na va²e re£i
ty nikdy ni£ si nechcel zmeni´
¤al²ie provokácie ??
??

2x

??
uloºené v hlave má²
a preto chce² ¤alej huláka´
¤al²ie frázy o slobode

Vo©ný spád
5 písní

al²ia obe´
(Vo©ný spád / Vo©ný spád)
Muº hovoriaci pravdu
(Vo©ný spád / -)
Ovplyvnení tupci
(Vo©ný spád / Vo©ný spád)
Som zúfalý
(Vo©ný spád / Vo©ný spád)
Sranda
(Vo©ný spád / Vo©ný spád)

Ovplyvnení tupci ste...

✦ Som zúfalý

♠
♠

Vo©ný spád / Vo©ný spád
Muº hovoriací pravdu (1989, 1.)

♠
♠
♠

Som totiº len £lovek
a neznesiem toho ve©a
som psychicky ni£ený
podlými svi¬ami

✦ al²ia obe´

Parazitmi
ktorý nás okrádajú
??
ale tým reºim nezmením

Muº hovoriací pravdu (1989, 4.)

My²lienky v hlave
ale ni£ nehovori´
viem je to zúfalé
je to ²ialené

Vo©ný spád / Vo©ný spád

Pochodujem po úrade
tvárim sa ?? slobode
nepoznám £o to je slabá inácia
to je prima
Si ¤al²ia obe´ okradnutá 4x
2x

Nezmení² to ale ani tým
ani strhávaním plagátov
ani ve©kým ??
aj ke¤ aj trochu áno
Aj ja viem
to £o si stále
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hovoril na ostatných ©udí

Násilí plodí násilí

♠

(Marek Jánský / Marek Jánský, Martin Ma°ák)
Nenávidím ©udí

Nechtej t¥ brát

som predsa £lovek

♠

(Lumír Mazal / Lumír Mazal, Vzor 60)

a neznesiem toho ve©a
som vycvi£ený po©nými svi¬ami

Nuda

♠

(Marek Jánský / Martin Ma°ák)
Nie nie nie uº viac nie

Padej co tu £umí²

zas mi p©uvli na tanier

♠

(Marek Jánský / Marek Jánský)

2x

Papír

✦ Sranda

♠

(Lumír Mazal / Lumír Mazal)
Pocity

♠

(Marek Jánský / Martin Ma°ák)

Vo©ný spád / Vo©ný spád

Punk a pivo

♠

(Marek Jánský / Marek Jánský, Martin Ma°ák)

Muº hovoriací pravdu (1989, 2.)

Ute£!

Nie ja nedostal som

♠

(Vzor 60 / Martin Ma°ák)

nový druh tovaru
nevysral sa na rodinu

V²ichni zdechnem

?? druhému

♠

(Lumír Mazal / Martin Ma°ák)
Za co?

Nemám ºiadne pravidlá

♠

(Marek Jánský / Marek Jánský)

zákony uº nemôºem
??

Zb¥silý sen

♠

(Lumír Mazal / Lumír Mazal, Martin Ma°ák)

✦ Agrese

Oni robia si srandu
stále robia si srandu
zo v²etkého srandu
serú na armádu

Marek Jánský / Martin Ma°ák

Nie ja nemám ani hrdos´

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 3.)

doklady ani uniformu
??

V£era ve£er vypukla agrese

Oni robia si srandu

Zem¥ je plná cizího vojska

stále robia si srandu

pole se £ernají vále£nými vozy

zo v²etkého srandu

jsou to lidé z národa bojovník·

serú na armádu

a jejich °e£i nikdo nerozumí

Vzor 60

Agrese

18 písní

V²ichni jsou zmatení a £ekají p°íkazy

v£era ve£er vypukla agrese

které nás sjednotí a proti nim postaví
Agrese

♠

(Marek Jánský / Martin Ma°ák)
AIDS

♠

(Lumír Mazal / Lumír Mazal)
Dejte mi pokoj

♠

(Marek Jánský / Martin Ma°ák)
Idiotskej den

v£era ve£er vypukla agrese
Vtrhli sem naprosto ne£ekan¥
bojují jako s pravdou na svý stran¥

♠

Agrese

♠

(Marek Jánský / Marek Jánský)
Narkoman

Agrese

jejich fanatismus je bezb°ehý

(Marek Jánský / Marek Jánský, Martin Ma°ák)
Kus davu

zu°ivé boje o kaºdý d·m

♠

(Marek Jánský / Martin Ma°ák)
Je mi z tebe nanic

vládce v²ak ml£í parlament také

z o£í jim £i²í p°í²tí vít¥zství

v£era ve£er vypukla agrese
títy od krve na²ich bojovník·
ºeny d¥ti napíchlé na k·lech

♠

(Lumír Mazal / Lumír Mazal, Martin Ma°ák)
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v²ichni bojujem o holé ºivoty
nad zemí duní války °ev
Agrese
v£era ve£er vypukla agrese
2x

✦ AIDS

Lumír Mazal / Lumír Mazal
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 8.)

D¥s 3x
na sv¥t te¤ p°i²la nová pohroma
hrozný 3x
te¤ je to uº i u nás doma

roztlu£ené hlavy
Dejte mi pokoj 2x
Je to jako z lmu
s nikotinem na plicích
ozbrojení chlapi
hledají m¥ v ulicích
Dejte mi pokoj 2x
Co mi zase cht¥jí
rychle m¥ním adresy
ni£ím v²echny stopy
pálím v²echny notesy
Dejte mi pokoj 2x

✦ Idiotskej den

Na sv¥t te¤ p°i²el
nový trest boºí
ned°ív to chytne²
pak t¥ to sloºí
No AIDS 2x
V Hamburku v Saint Pauli
nemají uº práci
jen na²e d¥vky
po°ád mají ²taci
No AIDS 2x
Proboha lidi
trochu p°emej²lejte
na na²e varovná
slova klidn¥ dejte

Marek Jánský / Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 5.)

Cesty co nikde nekon£í
dve°e co nikam nevedou
sv¥tla co nikde nesvítí
lidi co v·bec nevidí
Idiotskej den 2x
Kluci jsou v²ichni znud¥ní
hlavy tak hnusn¥ beztvaré
mozek opilý k zblázn¥ní
°et¥z co nikdy nechybí

No AIDS 2x

Idiotskej den 2x

Na sv¥t te¤ p°i²el
nový trest boºí
rad²i si kupujte
gumový zboºí

Piva co v²ude £epujou
holky co nikdy nedají
a dny tak stra²n¥ ²edivé
m¥sta co zejí prázdnotou

No AIDS 2x

Idiotskej den 2x

Nechci ho chytit 2x

Cesty co nikde nekon£í
dve°e co nikam nevedou
sv¥tla co nikde nesvítí
lidi co v·bec nevidí

✦ Dejte mi pokoj

Marek Jánský / Martin Ma°ák

Idiotskej den 2x

✦ Je mi z tebe nanic

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 16.)
Bodají m¥ o£i
mozky duní d°ev¥n¥
probíjím se m¥stem
k°i£ím hesla zd¥²en¥

Marek Jánský / Marek Jánský, Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 2.)

Dejte mi pokoj 2x

Je mi z tebe nanic 3x
je mi z tebe zle

V krabici se tla£í
agresivní davy
a po st¥nách te£ou

Myslí² ºe zná² v²echno kolem
nemá² o tom ani pojem
je mi z tebe nanic
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je mi z tebe zle
Mám uº dost tvých kec·
myslí² ºe jsi hv¥zda
co se musí² po°ád
do n¥£eho srát
Myslí² ºe jsi hv¥zda
ale to se mýlí²
tebe m·ºu leda
n¥kam nakopat
Táhni do hajzlu 4x
Uº t¥ nechci vid¥t
uº t¥ nechci sly²et
nejrad¥ji bych odtud
okamºit¥ vypad
Je mi z tebe ²patn¥
d¥laj se mi mºitky
nejrad¥j bych rozbil
ten tv·j hnusnej rypák
Kdy kone£n¥ pochopí²
ºe jsi mi na obtíº
je mi z tebe nanic
je mi z tebe zle
Je mi z tebe nanic 3x
je mi z tebe zle
Táhni do hajzlu 4x

✦ Kus davu

Marek Jánský / Marek Jánský
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 13.)

Má² dost uº toho co vidí²
má² o£i zav°ený
nevidí² uº ºádný lidi
ty ksichty zkurvený
A práv¥ te¤
práv¥ t¥ nezajímá sv¥t
nemá² v·bec nic
v hlav¥ m·ºou ti závid¥t

Nebude² nebude² ur£it¥ nebude²
nikdy kus toho davu
to by ti museli 2x
vym¥nit tvoji hlavu
Má² dost uº toho co vidí²
má² o£i zav°ený
nevidí² uº ºádný lidi
ty ksichty zkurvený
A práv¥ te¤
práv¥ t¥ nezajímá sv¥t
nemá² v·bec nic v hlav¥
m·ºou ti závid¥t
Prost¥ se ti nechce te¤
v·bec nad ni£ím p°emý²let
a práv¥ te¤ práv¥ má
v²echno správnej vzhled
O n¥co se porvat je ºivotní styl
nahrabat co nejvíc to je hlavní cíl
tisíce zákon· nelze p°ekro£it
citové projevy nesmí vybo£it
Velká kariéra zahýbe davem
vít¥zí siln¥j²í svým vlastním právem
v²ichni si vytvá°í um¥lé hodnoty
nejvíc nenávidí lidi jako ty
Nebude² nebude² ur£it¥ nebude²
nikdy kus toho davu
to by ti museli 2x
vym¥nit tvoji hlavu
Má² dost uº toho co vidí²
má² o£i zav°ený
nevidí² uº ºádný lidi
ty ksichty zkurvený
A práv¥ te¤
práv¥ t¥ nezajímá sv¥t
nemá² v·bec nic v hlav¥
m·ºou ti závid¥t
Prost¥ se ti nechce te¤
v·bec nad ni£ím p°emý²let
a práv¥ te¤ práv¥ má
v²echno správnej vzhled
2x

Prost¥ se ti nechce te¤
v·bec nad ni£ím p°emý²let
a práv¥ te¤ práv¥
má v²echno správnej vzhled

✦ Narkoman

Jedno hnusný ráno oby£ejnej den
spousta lidí kolem n¥kam sm¥°uje
honi£ka a stresy v²echny pozna£í
kam to asi vede p°iznat si nesta£í

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 12.)

Anonymní davy ²lapou si na hlavy
z kanál· se linou smrduté výpary
jen zsinalé zjevy do sebe vráºejí
vzadu n¥kdo k°i£í lidi ho míjejí

Lumír Mazal / Lumír Mazal, Martin Ma°ák

Jen peníze a peníze je to boºstvo
p°ed kterým denn¥ padá² na kolena
a tvou ºenu kterou tak miluje²
mrdá uº tolik let tv·j nejlep²í kamarád
A tvý vlastní d¥ti rostou
a ty jim p°estává² rozum¥t
a jen moc a peníze jsou tím opiem
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které t¥ má v rukou narkomane
Jehlu si vráºí do ºíly v podpaºí
st¥ny se bortí skute£nost proráºí
mozek se t°í²tí obrovskou detonací
ztrácí² se v de²ti nan£ních machinací
Ksichty bez výrazu co t¥ te¤ míjejí
deprese prorostla skrze tvou nad¥ji
bastard·m £asu zvrací² své sv¥domí
bodáky v o£ích ztrácejí v¥domí

P°íprava do války
modernizace arzenálu
a sluºba v armád¥
která t¥ napraví
A od ºivota
jenom rány do rypáku
hospodský kecy
tohle nikdy nespraví
Násilí plodí násilí 2x

Úzkost te¤ nem·ºe úto£it na tv·j sv¥t
pocity strachu z lebky chcou vylet¥t
krev která pulsuje tvou du²í prodanou
my²lenky sp°ádají obranu vylhanou

✦ Nechtej t¥ brát

ivot je dlouhý zborcené hodnoty
kolik je dal²ích podobných jako ty
uprost°ed lidí samota ubíjí
touha po moci je to co t¥ zabíjí

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 17.)

✦ Násilí plodí násilí

Marek Jánský / Marek Jánský, Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 11.)

Muziku garáºí
v²ichni dál odsuzují
jedinou odpov¥dí
dlouho bylo násilí
Na°kli nás z propagace
fa²istických idejí
lºi co rozbujely se
útok vedly zda°ilý
Násilí plodí násilí 2x
Nemáme ºádné vzory
ani je nehledáme
jsme sami s sebou
vzdorem semknutí

Lumír Mazal / Lumír Mazal, Vzor 60

Být neustále na o£ích
v²ech t¥ch vol·
a mít po°ád namále
a klesat stále dol·
Necht¥j t¥ brát 4x
Je ti to uº dáno
neute£e² tomu
po posledním pr·seru
vyhozený z domu a táhni
Necht¥j t¥ brát 4x
Má² to na háku
na v²echno sere²
v hospod¥ si sedí²
pivo jen hrne²
Necht¥j t¥ brát 4x
Být neustále na o£ích
v²ech t¥ch vol·
a mít po°ád namále
a klesat stále dol·
Necht¥j t¥ brát 4x

✦ Nuda

Ze sklep· se ozývá
punkový dun¥ní
z podzemí kde je
t¥sno k nehnutí
Násilí plodí násilí 2x
D¥dictví na²ich d¥d·
které nás dodnes doprovází
d¥dictví na²ich d¥d·
a my jsme jeho ovoce

Marek Jánský / Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 7.)

Nuda je ºena která plodí ne°est
nuda je jehla v ruce narkomana
nuda je opium chorobných ztracenc·
nuda je past z níº není návratu

T¥ºce poznamenané
jsou celé generace
v²ichni se nau£ili
dusit svoje emoce

Je to nuda
nuda která t¥ odrovná
je to nuda
nuda která t¥ ni£í
nuda...

Násilí plodí násilí 2x

Nuda je opilost kterou nevyzvrací²
nuda t¥ svírá v pevném sev°ení
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zku²en¥ svádí svý dal²í ob¥ti
nuda je d¥vka která nelení

t°eba novinama
to zas krve bude

Je to nuda
nuda která t¥ odrovná
je to nuda
nuda která t¥ ni£í
nuda...
2x

My chceme papír 2x

Nuda a beznad¥j dv¥ v¥rné sestry
a kdyº jim podlehne² jsi ztracený
a z jejich osidel je cesta jediná
ukon£it prázdnej ºivot ²ílený

My chceme papír 2x

Je to nuda
nuda která t¥ odrovná
je to nuda
nuda která t¥ ni£í
nuda...

✦ Padej co tu £umí²

Noviny jsou v hajzlu
taky se zprávama
ze sv¥ta i od nás
to bude pohana

lov¥k aby bál se
tiskem vyt°ít prdel
n¥kdo to uvidí
bude z toho pr·ser
My chceme papír 2x
A´ uº je to tady
a´ uº pracujeme
a´ se toho papíru
je²t¥ doºijeme

✦ Pocity

Marek Jánský / Marek Jánský
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 10.)
Tenhle barák
není ºádnej pr·cho¤ák
nemá² v·bec d·vod
se tu zdrºovat
Není mi moc jasný
co tu m·ºe² chtít
kdyº t¥ tady vidím
tak se mi chce blít
Tak padej padej
co tu £umí²
3x
Na to tvoje civ¥ní
a na pohled up°ený
na to tady te¤
není v·bec nikdo zv¥davý
Seber si svý v¥ci
b¥º si jinam hnít
kdybys z·stal doma
ud¥lal bys líp

Marek Jánský / Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 9.)
Má²
má²
má²
má²
2x

jako
jako
jako
jako

bys
bys
bys
bys

byl
byl
byl
byl

°ízen
svazován
n¥£ím otrokem
sledován

Chce² tomu utéct ale neví² £emu
chce² se toho zbavit ale neví² £eho
jak v stra²ným stra²ným snu to jse²
uº se z n¥j neprobere²
Má² pocit jako bys byl ovládán
a strach z n¥£eho po°ád má²
má² pocit jako by t¥ cht¥li odrovnat
£ekaj na tvou chybu a ty ji ud¥lá²
Chce² je zni£it neví² kudy úto£it
nejrad¥j bys je zabil ale neví² koho
jak v stra²ným stra²ným snu to jse²
uº se z n¥j neprobere²

✦ Punk a pivo

Tak padej padej
co tu £umí²
6x

✦ Papír

pocit
pocit
pocit
pocit

Marek Jánský / Marek Jánský, Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 18.)

Lumír Mazal / Lumír Mazal

Heja hou heja heja hou
Heja hou heja heja oi oi oi
2x

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 4.)

Punk a pivo

Nikde není papír
£ím si vyt°u prdel

ourá² se m¥stem £umí² do výklad·
£eká² ºe ti to trochu zvedne náladu
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ºít jak tví známí to t¥ v·bec nebaví
kope² do popelnic on je n¥kdo postaví

dob°e ví ºe to vyhraje
jinak to ani nem·ºe dopadnout

Heja hou heja heja hou
Heja hou heja heja oi oi oi
2x

✦

Punk a pivo 2x
V²echno furt bere² jako velkej ám
s lahvá£em v kapse nebude² nikdy sám
ºivotní problémy se n¥jak vy°e²í
sleduje² baby co jdou korzem pro p¥²í
Heja hou heja heja hou
Heja hou heja heja oi oi oi
2x
Punk a pivo 2x
Jeºatý hlavy °ádí te¤ na place
obuv vzor 60 rozbíjí dlaºdice
sepnutá ²pendlíkem tlama je v grimase
vid¥t t¥ tv·j fotr zmlátí t¥ jak prase

V²ichni zdechnem

Lumír Mazal / Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 15.)

M¥sta te¤ zvrací
zkroucená v k°e£ích
a hejna krys
co p°eºily exploze
V²ichni zdechnem v p°í²tí válce 4x
Spálená t¥la
v hromadách sutin
ná°ky co nikam
nedoletí
V²ichni zdechnem v p°í²tí válce 4x

Heja hou heja heja hou
Heja hou heja heja oi oi oi
2x

Jakou má² ²anci
za rovnováhy zbraní
kdo ti dá záruky
komu chce² v¥°it

Punk a pivo 2x

V²ichni zdechnem v p°í²tí válce

V£era lilo dnes je hezký po£así
a £ty°i d¥vky k nám dneska dohasí
budem je klátit no to je tutový
ve£erní program uº je dnes hotový

✦

Heja hou heja heja hou
Heja hou heja heja oi oi oi
2x

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 14.)

Punk a pivo 4x
Heja hou heja heja hou
Heja hou heja heja oi oi oi
3x
Punk a pivo 2x

✦

Ute£!

Vzor 60 / Martin Ma°ák

Za co?

Marek Jánský / Marek Jánský

ek mi jeden kámo²
a´ mu p·j£ím p¥t set
ºe mi ty prachy vrátí
prý co nevid¥t
Jenºe od tý doby
je²t¥ nep°i²el
°íkali mi
abych na n¥j zapomn¥l
Za co 2x
za co tohle je tohle je?
2x

Ute£

Byla p¥kná holka
kdyº k nám dom· ²la
byla hrozn¥ milá
sbalit se nechala

Nep°ítel z jedoucí tramvaje
£umí na tebe zlostnýma o£ima
dob°e ví ºe to vyhraje
jinak to ani nem·ºe dopadnout

Neº jsem se vzpamatoval
v byt¥ nebyla
zdrhla s kaze´ákem
ani mi nedala

Zdrhej pry£ neº rozbije ti rypák 2x

Za co 2x
za co tohle je tohle je?
4x

Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 1.)

Fízl z jedoucí tramvaje
£umí na tebe zlostnýma o£ima

1282

Volali uº z dálky
jestli bych moh jít
za nima jim pomoct
auto roztla£it
Jen co jsem tam p°i²el
na zem m¥ hodili
v²echno mi sebrali
a drºku rozbili
Za co 2x
za co tohle je tohle je?
2x
za co...
Tyhle lidský svin¥
nechci pochopit
kaºdej se jen snaºí
druhýho potopit
Já vám na to seru
vysta£ím si sám
kdo mi ale °ekne
za co tohle mám?
Za co 2x
za co tohle je tohle je?
4x

✦ Zb¥silý sen
Lumír Mazal / Lumír Mazal, Martin Ma°ák
Zb¥silý sen/Násilí plodí násilí (1989, 6.)
Zb¥silej sen

vále£ný b¥sn¥ní
Vále£ný prost°edí
místo m·z armádní stroje
RA zvedla praporec
na²la sv·j zp·sob boje
Zb¥silej sen
Istler Lorenc Kundera
Puchmertl Lacina Tikal
2x
Zb¥silej sen
(RA - skupina £eských surrealistických malí°·
p·sobících za druhé sv¥tové války)

Z ni£eho nic
23 písní

D¥vka
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Hra ºivot
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Hroznej £lov¥k
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Instrumental
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Jak se vám líbí
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Jsme kaºdej n¥kde jinde
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

Existen£ní nejistota
razie Gestapa
v²eobecný ohroºení
vále£ný b¥sn¥ní

Kariéra
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

Lev leºí na zemi
je spoután °et¥zy
zví°e je na koni
co na to um¥ní

Krásky z popelnic
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

Zb¥silej sen

MHD
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

Bylo jim p¥tadvacet
z hnusu se cht¥lo zvracet
pracovali ve dne v noci
pod plá²tíkem cizí moci
Surrealismus
je jejich prokletí
namísto kulomet·
²t¥tce a palety
Zb¥silej sen
Existen£ní nejistota
razie Gestapa
v²eobecný ohroºení

Kavárna
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

M¥sto v noci
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

♠

♠

♠

Na rodných lánech
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

♠

Pra£lov¥ci
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

♠

Pro dobrotu na ºebrotu
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

♠

Pro£
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

♠

Sen o Donu Quijotovi
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

♠

Snílek
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

♠
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Song o mám¥

✦ Kavárna

♠

(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
elma

Z ni£eho nic / Z ni£eho nic

♠

(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

Bahno (1991, 19.)

Uº nikdy!

Sedíme si v kavárn¥

(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Válka
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Widlácká (veselá)
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)
Záke°ná kamarádka
(Z ni£eho nic / Z ni£eho nic)

✦ Jsme kaºdej n¥kde jinde
Z ni£eho nic / Z ni£eho nic

♠

p°i stupidní muzice
s p°iblblejma lidma
ale bavíme se velice
ty°icátou cigaretu
a nejmí¬ ²estou colu
nucená zábava
u na²eho stolu
Nóbl kavárna
druhá cenová skupina
stojí to tu za hovno
v²echno tady usíná

Bahno (1991, 5.)

2x

Hned jak jsem t¥ spat°il

Pro£ se ti lidi

tak jsem t¥ moc cht¥l

drahým vínem opíjej

ale jak za£ít

pro£ nádhernou noc

tak to jsem nev¥d¥l

takhle blb¥ zabíjej?

Kdyº jsem se podíval

Nás uº tu nikdy neuvidí

do tvých modrých o£í

to rad²i do £tvrtý cenový skupiny

zdálo se ºe krásn¥

oby£ejnej £lov¥k se tu stydí

sv¥t se pro m¥ to£í

ºe není frajer z nóbl rodiny

já za£ínám tu²it

✦ M¥sto v noci

a ten m·j dojem sílí

Z ni£eho nic / Z ni£eho nic

e láska jako kaºdý cit

Bahno (1991, 4.)

Exploze na²í lásky
trvá krátkou chvíli

rychle upadá
kv¥tina na²í lásky

No£ní malom¥sto

pak rychle uvadá

smutnej obraz skýtá
nikde se nic ned¥je

Jsme kaºdej n¥kde jinde...

a v²ude je ?? ticha

A tak b¥ºí² nahoru

Na pusté k°iºovatce

a já b¥ºím dolu

semafor smutn¥ bliká

a to máme jeden cíl

ºádný auto neprojede

chceme ºít jen spolu

smysl mi uniká

Nemáme si co °íct

M¥sto m¥sto noci

a tak zticha jsme

není ti pomoci

p·sobí dost trapn¥

v·bec to není náhoda

to ticho úd¥sné

ºe zbyde ti jen hospoda

Takovejhle ºivot

Pod osam¥lou lampou

v·bec lehkej není

plouºí se stín

spí² mi to p°ipadá

z jediné hospody jdou

jak nás dvou utrpení

v hlav¥ mají klín

Nebudu t¥ prosit

Po prázdných ulicích

s rukama aº na zem

samota t¥ honí

tak to rad²i táhni

padly první kapky de²t¥

já nejsem ºádnej blázen

noc krásn¥ ??

Jsme kaºdej n¥kde jinde...

M¥sto m¥sto noci
není ti pomoci
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✦ Pra£lov¥ci

v·bec to není náhoda
ºe zbyde ti jen hospoda
Ráno potom vstává² s chutí
do práce t¥ cosi nutí
vidí² jenom peníze
ale k £emu ti budou?
M¥sto m¥sto noci
není ti pomoci
v·bec to není náhoda
ºe zbyde ti jen hospoda

✦ Na rodných lánech
Z ni£eho nic / Z ni£eho nic
Bahno (1991, 18.)
V klubu máme kníºky kino
chodíme tam na domino
Dnes sem p°i²li hosté s námi
celý kolchoz zasedá
te¤ k nám mluví v²em nám známý
strý£ek kos´a p°edseda
Obilí se urodilo ²iro²irý oceán
my te¤ dokon£íme dílo
sestavíme p°esný plán
jak ho sklidit
vymlátit a ani zrno neztratit
Postará se kaºdý z nás
aby práci skon£il v£as
z té leto²ní velké sklizn¥
neztratíme ani klas
Pak mluvila máma
po ní d¥da fedot z °ady vstal
tak rozhodlo shromáºd¥ní
neodkládat práci dál
Aby zítra jisto jist¥
byl uº kombajn na svém míst¥
j¥²t¥ d°ív neº slunce ranní
pozlatí nám lu£iny
vyjdou ºenci se ºne£kami
vyjdou v²echny skupiny

Z ni£eho nic / Z ni£eho nic
Bahno (1991, 14.)

Pra£lov¥ci to byli bestie
nevytáhli paty bez kyje
kv·li v¥stonické venu²i
mlátili se rovnou za u²i
pustili se rázn¥ do klání
bez pravidel nóbl chování
Pra£lov¥ci to byli bestie
nevytáhli paty bez kyje
myslíte ºe n¥kdo °ekl dost
kdyº se prali o mamutí kost
zamávali kyjem buch buch buch
a hned m¥li spole£enský ruch
Dnes uº dávno nejsme bestie
my se obejdeme bez kyje
máme efektivní metody
jak vyhladit celý národy
My jsme d¥ti osvícených dob
kam se na nás hrabe lidoop
2x

✦ Pro dobrotu na ºebrotu
Z ni£eho nic / Z ni£eho nic

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 4.)
Snaºím se být lep²í neº ty vostatní
ale pro£ je to zbyte£ný
dneska ti to stejn¥ nikdo nevrátí
m¥l by si v¥d¥t lidi jsou nevd¥£ní
2x
Ve svym snu se utopí²
a v davu rychle ztratí²
bylo nebylo bude nebude
a i dneska platí
2x
Pro dobrotu
na ºebrotu
2x

✦ Pro£

Z·stanete chvíli tady
p°edseda se host· ptá
zahrají vám na²i mladí
nebo mohou zazpívat
V sále ztichl hovor zatím
zpívá mládeº kolchozní
jako kdyº se jaro vrátí
jak kdyº slunce zemi zlatí
O Stalinu píse¬ zní...

Z ni£eho nic / Z ni£eho nic
Bahno (1991, 3.)

Vále£ná agónie
v troskách dom· se tu prochází smrt
a mnozí je²t¥ nev¥°í
ºe uº je to tady
Do boje pochodují
v první linii otroci svých zbraní
siréna je£í svou symfonii
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✦ Snílek

kdo asi naslouchá jejích ton·
iví zabíjejí ºivé
kovov¥ lesklými nástroji zabíjejí
i kdyº se bojí ºeny i d¥ti
pod plá²t¥m mlhy skrejvá se smrt
Pro£ lidi nep°emej²lí
i kdyº zvít¥zí tak kam se cht¥jí vrátit
v zoufalství za´atý p¥sti
a v²ude °ád umrl£í lebky
Pro£ zápach smrti
milióny malejch mrtvejch d¥tí
co doplatili na to
ºe jiní jsou tak hrozn¥ bezohlední
Na blankytné obloze
se z ni£eho nic objevil mrak
sná²í se a jeho obrys d¥sí
je to mrak který lidstvo zni£í

✦ Sen o Donu Quijotovi
Z ni£eho nic / Z ni£eho nic
Bahno (1991, 13.)

Z ni£eho nic / Z ni£eho nic
Bahno (1991, 10.)

Na ulici potká² se
s pohádkovou sta°enkou
na písku si staví hrad
moºná Jeník s Ma°enkou
A za pultem sn¥hurka
trpaslíky prodává
na radnici stojí princ
s princeznou se oddává
A v té rajské zahrad¥
zahradník je král
krása jako v pohádce
tak podívej se sám
Je jasný
ºe se ti to zdá
je krásný
ºe se ti to zdá
Neberte sny snílk·m
co ºijí kolem nás
na pam¥ti m¥jte
a probu¤te je v£as

Kdyº o podzim se °ízl
sad aº skoro do zlata
já zaslechl kulomety °vát
a vid¥l Dona Quijota

Nechte snít snílky
ve sv¥t¥ plným zla
vºdy´ i oby£ejná v¥c
m·ºe být kouzelná

Jak zem¥koulí kostnatou
dál táhne za svým snem
a´ z mlýny se te¤ jiní rvou
my na frontu te¤ jdem

2x

Tak probu¤te se ze sna
který je plný krve
a v¥£ný slávy v²ech Don· Quijot·
dnes uº v·bec nejde o v¥trný mlýny
dnes jsou totiº v sázce
stovky lidskejch ºivot·
e sv¥t je plný lºí
to teprve te¤ vidí
kdyº probere se z blouzn¥ní
tak jede st°ílet do lidí
Pro£ st°ílí do bezbranných
a neváºí si ºivota
pro£ sluha Sancho k°i£í
zast°elte Dona Quijota
Tak probu¤te se ze sna
který je plný krve
a v¥£ný slávy v²ech Don· Quijot·
dnes uº v·bec nejde o v¥trný mlýny
dnes jsou totiº v sázce
stovky lidskejch ºivot·

✦ Song o mám¥
Z ni£eho nic / Z ni£eho nic
Bahno (1991, 20.)
Mámo tak se vzpamatuj
a na to hlavní pamatuj
ze ²kolních lavic
uº jsem dávno pry£
já se k dosp¥losti snaºím
najít klí£ 2x
Uº nejsme ²kolou povinní
jsme rebelové rodiny
tak protestuj
za svým si st·j
a´ m·ºe² °íct
já jsem sv·j
Uº mi není totiº patnáct let
mámo já uº mám sv·j sv¥t
sed¥t s klukama v hospod¥ u piva
jít s buchétkou
no t°eba do kina práv¥ za£íná
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Uº nejsme ²kolou povinní
jsme rebelové rodiny
tak protestuj
za svým si st·j
a´ m·ºe² °íct
já jsem sv·j

Osam¥lá krajina
z bledejch výstup sn·
jde na nás n¥co volá 2x
na mozku nás drºí
hr·za je to olovo
hlas ve v¥tru který prosí 2x

Moºná aº mi do bot poprvý nate£e
vrhnu se zpátky do tvojí náru£e
mámo pro£ tedy ten smutnej plá£
já se vrátím
vºdy´ m¥ zná² 2x
mámo já se ti vrátím
vºdy´ m¥ zná²
snad m¥ zná²...

Za úsvitu smrt
smrt si brousí kosy
den nový den bolest nosí
a nový den bolest nosí
Válka zaryla své pa°áty
do nevinných lidských t¥l
ni£í touhu po ºivot¥
to je to co jsi cht¥l

✦ elma

Válka zaryla své pa°áty
do nevinných lidských t¥l
a malý k°i£í zastavte
nebude² vysly²en

Z ni£eho nic / Z ni£eho nic
Bahno (1991, 2.)

Zamrzlý mozky

Tvoje o£i hledí do dálky
z°eteln¥ z nich £i²í zlost
jde² do války zabíjet
z°ejm¥ jen tak pro radost

13 písní
tverák
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

V ruce má² kvér
a na hlav¥ helmu
uº nejsi £lov¥k
uº jsi krvela£ná ²elma
2x

Hol£i£ka
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)
Hvocovka
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

Tv·j výmluvný pohled do dálky
nic dobrýho nev¥stí
haldy mrtvejch ruiny dom·
zkrátka lidský ne²t¥stí

King Diamond T°írychlostní
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)
Neo
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

V ruce má² kvér
a na hlav¥ helmu
uº nejsi £lov¥k
uº jsi krvela£ná ²elma
2x

Régé
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)
Rock
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

Tvoje p°esv¥d£ení zabíjet
nenechat tu v·bec nic
lidi jako ²kodnou vyst°ílet
ud¥lat sv¥t bez hranic

Tango
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

V ruce má² kvér
a na hlav¥ helmu
uº nejsi £lov¥k
uº jsi krvela£ná ²elma
2x

Válka
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

Temelín
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

Voºralý
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)
Winnipeg
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

✦ Válka

Zamrzlý Mozky
(Zamrzlý mozky / Zamrzlý mozky)

Z ni£eho nic / Z ni£eho nic

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 5.)
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✦

Ze sklepa
23 písní

Mystikace (1992, 23.)

(end) intro part 1
(Ze sklepa / -)
(end) intro part 2
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Alkohol a drogy II
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Bez na²í v·le
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Bomby
(Ze sklepa / Ze sklepa)

♠

erná budoucnost
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Eine frakture
(Ze sklepa / Ze sklepa)
I love you OF
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Intro
(Ze sklepa / -)
Konec
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Mystikace
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Nám je úpln¥ ukradený...
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Ná² stát
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Nenávidím d¥vky
(Ze sklepa / Ze sklepa)
O zemi, kde......
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Obchod s bílým masem
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Parlament
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Svoboda
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Tma
(Ze sklepa / Ze sklepa)
Vítání ob£ánk·
(Ze sklepa / Ze sklepa)
V²em d¥dk·m pupká£·m
(Ze sklepa / Ze sklepa)
V²ude kolem nás
(Ze sklepa / Ze sklepa)

♠

ivot
(Ze sklepa / Ze sklepa)

(end) intro part 1

Ze sklepa / -

(instrumentální)

✦

♠
♠

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 24.)

♠
♠

Na²imi mozky prostupuje v kaºdém okamºiku
neuv¥°itelné mnoºství my²lenek ...

✦

♠

2♠
♠

♠

♠

Alkohol a drogy II

Ze sklepa / Ze sklepa

♠
♠

(end) intro part 2

Mystikace (1992, 17.)
Já piju
ty pije²
on pije
dobrej chlast
my pijeme
vy pijete
oni pijou
dobrej chlast
V²ichni máme rádi
dobrej chlast
2x
Mn¥ chutná
tob¥ chutná
jemu chutná
marihuana
nám chutná
vám chutná
jim chutná
marihuana

♠

Everybody smoking
marihuana
8x

♠

Marihuana 2x

✦
♠
♠
♠
♠

Bez na²í v·le

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 5.)

Bez na²í v·le
zav°eli nás do sklepa
bez na²eho v¥domí
ºili si jak prasata
Národ bude pracovat
a my se budem p°iºivovat
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národ bude pracovat
a my si budem ºít
Národ bude makat
a my se budem ákat
národ bude makat
a my si budem ºít
Po°ád se schovávali
za ty svoje ideje
vraºdili a zabíjeli
??
Národ bude pracovat
a my se budem p°iºivovat
národ bude pracovat
a my si budem ºít
Národ bude makat
a my se budem ákat
národ bude makat
a my si budem ºít
2x

✦ Bomby

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 13.)

Rozseli bomby
po celým stát¥
rozseli bomby
po ?? politik·m
Vyhodíme do vzduchu
co nám p°ijde pod ruku
vyhodíme do vzduchu
celou republiku
Bomby 2x
??
?? v²echny bol²eviky
zabránit dováºení
?? jejich ²pinavý prachy
Bomby 2x
Rozsejeme bomby
po celým stát¥
rozsejeme bomby
po ?? politik·m
Vyhodíme do vzduchu
co nám p°ijde pod ruku
vyhodíme do vzduchu
celou republiku
Pov¥síme prezidenta
post°ílíme vládu
roztrháme vlajky

a vypálíme vlast
Nastolíme bezvládí
rozpustíme armádu
potom uº nás v·bec nic
nebude srát
Jó to bude stát 2x
?? to bude stát
2x
Bomby 2x
No future for us
destroy

✦ erná budoucnost
Ze sklepa / Ze sklepa

Mystikace (1992, 3.)
Devastace mozku
devastace morálky
odcizení lásky
úlet cit· do dálky
Do dálky
ze které není uº návratu
2x
Zaprodanost sexu
zaprodanost násilí
pod°ízení davu
bezcitní a zb¥silí
Zb¥silí proto
ºe ztratili hodnotu
2x
Jednoduchost tvar·
jednoduchost my²lení
zamo°ení du²e
podv¥domé zd¥²ení
Zd¥²ení z toho
co potom v²em p°ijde
zd¥²ení z toho
co nejen tak vyjde
erná 4x
Stovky lidí v kotli
stolky lidí v ulicích
zkamen¥lá srdce
utopená v sklenicích
Odcizení lásky
pod°ízení davu
zamlºení du²e
zkamen¥lá srdce
A ve hv¥zdách je £erná 2x
£erná 2x
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✦ Eine frakture

✦ Mystikace

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 18.)

Eine frakture...

✦ I love you OF

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 12.)

V²echno je jinak
neº jsme si mysleli
v²echno je jinak
neº jsme cht¥li
V²echno je jinak
neº jste nám °íkali
v²echno m¥ sere
a nejvíc politika
??
stejn¥ jako v£era
dneska zas
Neve°ím vlád¥
jenom se áká
nev¥°ím politik·m
a jejich pravd¥
Nev¥°ím policii
??
nev¥°ím nikomu
??
??
S Ob£anským fórem
na v¥£ný £asy
z hlavy nám vypadnou
?? vlasy
S ob£anským fórem
na v¥£nej £as
stejn¥ jako v£era
dneska zas 4x

✦ Intro

Ze sklepa / Mystikace (1992, 1.)

(instrumentální)

Ze sklepa / Ze sklepa

✷

Mystikace (1992, 11.)
Mystikace (1992, 19.)

Sociální jistoty
?? kaºdej z nás
??
?? bez pen¥z
??
komou²i maj novou barvu
?? vodská£e
Poslanci ti mají platy
jaký steºí n¥kdy dostane²
jenºe my jsme blbej národ
t¥ºko proti tomu povstanem
Havla tohle nezajímá
tomu jde o prestiº ve sv¥t¥
?? politiky
??
Mystikace
celýho národa
mystikace
od vlády a od Fóra
ádná pravda
jenom kecy
jsou mn¥ hnusný
tyhle v¥ci
Samí lhaní
to je p°eci
mystikace
To je £lov¥k
tomu v¥°í
najdou se v²ak
lidi kte°í
eknou rovnou
to je jasná
mystikace
ádná pravda
mystikace
jenom kecy
mystikace
samí lhaní
mystikace 2x
?? mládí
mystikace
3x
mystikace
Mystikace
celýho národa
mystikace
od vlády a od Fóra
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aby uº toho nechali

2x

✦

Nám je úpln¥ ukradený...

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 16.)

ijem
ve velikým bordelu
a blijem
na okolní nádheru
pijem
abychom se opili
pak hnijem
aby ?? co p°eºili
Nám je úpln¥ ukradený
co si vo tom
3x
kdo bude myslet

✦

Nenávidím d¥vky

Ze sklepa / Ze sklepa

Nenávidim d¥vky
nenávidím je
2x
Pohledy úsm¥vy
posunky doteky
odchody z hospody
do postelí pod deky
Zep°edu zezadu
a je²t¥ nemá dost
má dobrou náladu
neskrývá svou radost
A´ je to ten £i ten
se kterým zalehne
jen kdyº si uºije
t°eba i v poledne
Je to tak ubohý
aº je to k smíchu
4x
Nenávidim d¥vky
nenávidím je
4x

✦

Mystikace (1992, 14.)
Nesná²ím d¥v£ata
co jsou v hospod¥
sedí a pijou o sto ²est
A pak mají dost
to uº se zavírá
domu chystá se chrápat
Tohle je morální
úpadek £lov¥ka
a je mi z toho na blití
Kdyº ?? uvidim
jak se jen usmívá
a £eká kdo ji odchytí
Nenávidim d¥vky
nenávidím je
2x
Nesná²ím tyhle d¥vky
co se jen usmívaj
a myslej p°i tom na postel
P°emý²lej pohlavím
ve svým ºivot¥
jsou na tom p¥kn¥ uboze
Jsou to jen zoufalý
ubohý bytosti
který mi za nic nestojí
e bych jim ty kundy
rozkopal s radostí

Obchod s bílým masem

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 10.)

Nabídnu jim práci
za výhodný prachy
jsou to blbý holky
??
Odvedu je od vás
do v²emoºnejch bar·
??
za pár blbejch ??
?? sliby
o luxusním bydlení
moc bych za to nedal
ºe jsou p¥kn¥ schovaný
Zato tihle hajzli
co je od nás vytáhli
mají t¥ºký prachy
který za n¥ dostali
Obchod s bílým masem 3x
hnusnej obchod s bílým masem
Musej hodn¥ makat
na to nemaj ruce
mají málo pen¥z
??
??
je to dobrej k²eft
potom sta£í málo
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a kurvy jsou z nich hned
Bílý maso na prodej
£erstvý maso na prodej
po°ádn¥ si zamrdej
neº vypadne² zapla´
2x
Obchod s bílým masem 3x
zkurvenej obchod s bílým masem

✦ Parlament

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 9.)

??
Humanista komunista 2x
humanista ??
Je to samej paradox
a je to úpln¥ normální
je to prost¥ ²pína
vysoce morální
??
Parlament 5x
Je to samej paradox 2x
a je to úpln¥ normální
je to prost¥ ²pína
vysoce morální
Je to samej blbec
a budou jenom sch·zovat
je to samej debil
a budou rozhodovat
??

Tak najdi zp·sob
jak ji dosáhne²
kdyº v²echny zni£í²
kdyº v²echny zabije²
Zabije² v²echny
v²echny lidi na zemi 2x
zabije² a zni£í²
Nikam se neschová²
to není svobodou
nikam se neschová²
to není pravdou
...
jsi úpln¥ jedinej
bude² si d¥lat
jen co t¥ napadne
Nikdo ti nebude lhát
nikdo ti nevynadá
nezbyde nic
jen v¥£ná rudá
Nikam se neschová²
to není svobodou
nikam se neschová²
to není pravdou
ivot je samej sport
ºivot jsou samý lidi
v·bec nic nenad¥lá²
v·bec nic nevymyslí²
ivot je samá leº
jeden podraz za druhým
v·bec nic nenad¥lá²
v·bec nic nevymyslí²
Nikam se neschová²
to není svobodou
nikam se neschová²
to není pravdou

✦ Vítání ob£ánk·

Parlament 5x

✦ Svoboda

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 15.)

??
to není sm·la
to není pravda

Ze sklepa / Ze sklepa

Mystikace (1992, 7.)
Ztrhaný tvá°e
a prázdný kapsy
zav°ený huby
a pohled do zem¥

Kterou zdá se jiº nikdy
tam kde jsou lidi

ekají zázrak
p°emý²lej o ºrádle
za t¥ch pár drobnejch
a trochu ??

Nikam se neschová²
to není svobodou
nikam se neschová²
to není pravdou

Nacpaný krabice
a teror v ulicích
bordel v politice
a prachy v palicích
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A prachy v palicích
v²ech lidí v republice
jednou pod¥kujem
Klausov¥ politice
Nafouklý huby
a plný banky
vypadlý xichty
dol· se nedívají
Tahleta doba
je pro n¥ dobrá
²pinavý miliony
v klidu si propírají
Nacpaný krabice
a teror v ulicích
bordel v politice
a prachy v palicích
A prachy v palicích
v²ech lidí v republice
jednou pod¥kujem
Klausov¥ politice
2x
Tak vítej v tomto stát¥
v tomto krásném stát¥
2x
Tak vítej v tomto státe 8x
v tomto krásném stát¥
kde domov m·j

✦ V²em d¥dk·m pupká£·m
Ze sklepa / Ze sklepa

Mystikace (1992, 4.)
Hnusí se mi pocit
ºe budu jednou jako vy
hnusí se mi pocit
ºe budu jednou starej
Hnusí se mi pocit
ºe budu pat°it tam jak vy
hnusí se mi pocit
ºe budu ºít jenom pro prachy
Hnusí se mi pocit
ºe budu jednou jako vy
hnusí se mi pocit
ºe budu jednou starej

zni£it v²echno celej stát
N¥co mám ni£it
a n¥co líbit
nebudu poslouchat
ty blbý kecy
Jen ni£it v²echno
jen zni£it
?? auta domy
i celej sv¥t
Ud¥lat co mn¥ °ekne druhej
nechci d¥lat ºe jsem rád
chci ni£it mám chu´ ni£it
v²echno celej stát

✦ V²ude kolem nás
Ze sklepa / Ze sklepa

Mystikace (1992, 2.)
Va²imi mozky prostupuje v kaºdém okamºiku neuv¥°itelné mnoºství my²lenek. Zhoubných mystikujících my²lenek. Jsou to my²lenky, které rozeºírají a rozkládají na²e nitra a na²e du²e.
My²lenky, kterými obelháváme sami sebe. My²lenky, kterými chceme obelhat druhé. A my²lenky, které nev¥domky p°ijímáme a jimiº jsme
obelháváni od druhých. Na²e du²e se rozkládají a k°i£í ze zoufalství, zcela pohlceny tímto
hnusným a zahnívajícím okolním sv¥tem. Sv¥tem mystikace, sv¥tem lºi, p°etvá°ky, sv¥tem
neskute£ného hnusu, politiky a pen¥z. A zatím,
co nás neviditelné nitky táhnou ?? ²pinavým
pa°átem politik·, smýkají z bahna do bahna, od
nejistoty k nejistot¥. A my jen ml£íme. A hledáme dal²í a dal²í my²lenky, jak obelhat své
vlastní du²e a namluvit jim, ºe práv¥ takhle je
to v po°ádku. A ml£íme. Ml£íme a o£ekáváme
okamºik, kdy denitivn¥ padnem s vypumpovanou hlavou, rozeºranou prohnilou zapáchající
du²í a zk°iveným h°betem.
V²ude kolem nás
i v nás
je leº
p°etvá°ka a hnus
3x
V²ude kolem nás
i v nás
je leº 3x
p°etvá°ka a hnus

✦ ivot

Hnusí se mi pocit
ºe budu pat°it tam jak vy
hnusí se mi pocit
z nadvlády pen¥z
Ud¥lat co mn¥ °ekne druhej
nechci d¥lat ºe jsem rád
chci ni£it mám chu´ ni£it

Ze sklepa / Ze sklepa
Mystikace (1992, 6.)

Divný schody
vedou n¥kam
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t°eba nahoru
a nebo dolu
Po t¥ch schodech po°ád
n¥kdo n¥kam sp¥chá
t°eba nahoru
a nebo dolu
Celej ºivot bych makal
zblbnul a um°el
4x
Divný schody
vedou n¥kam
t°eba nahoru
a nebo dolu
Po t¥ch schodech po°ád
n¥kdo n¥kam sp¥chá
t°eba nahoru
a nebo doprdele kam
Celej ºivot bych makal
zblbnul a um°el
4x
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Kapely a nahrávky
111. pivní peru´
3045 Mám t¥ rád Maru²ko
4 Promile
ANP
Asana£ní pásmo
Bohuna °ekla ºe jo
Cela pro Klárku
Cul de sac
D.S.H.
Diagnóza dávivá ºíze¬
Divize T
Drezína
Hlava XXII
Holomráz
Hotentoten
Kamilova ºena
Kladno
Last semtex for Saddam
Mauzoleum
Mocela Umbra
Mo band
Mozartovy parní válce
N²o i
Outcha pitcha
Pangeit
Pank tau
Proti proudu
Red Silas
Rudá brigáda
Rusko
Stalinovy ob¥ti
Stupid
T¥hotná vý£epní
Totální nasazení
Tupá parta
U.S.B.
Za 400 korún

✦ Live Praha

111. pivní peru´

♠▲
▲♠

1990 - 1993
Demo
Live
Live Praha
Demo

✦ Demo

Live | 1992

Praha
1990
?
1992
1992

Demo | 1990

Nahráno: listopadu 1990. Praha, zku²ebna kapely Tichá dohoda.
Martin Vilimek  voc
Michal Fexa  g
Karel Schwarz  bg
Tomá² Kon·pka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karel
Hymna
Vitamín C
tajnerka
?
Revoluce povedla se
V²echno je na beton
Elastická kráva
?

2:54
3:26
1:19
2:31
2:20
1:45
1:47
1:25
2:05

19:32

✦ Live
Live | ?

Martin Vilimek  voc
Michal Fexa  g
Karel Schwarz  bg
Tomá² Kon·pka  ds
111. pivní peru´
Revoluce povedla se
erná liga
Elastická kráva
V²echno je na beton
lapa£ky
Kondománie
tajnerka
Karel
Maru²ka
angy
Alkoholická
Optimisti
Jaderný elektrárny
Kryty
Peklo a ráj
Val£ík

Martin Vilimek  voc
Michal Fexa  g
Karel Schwarz  bg
Tomá² Kon·pka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1:47
1:59
2:16
1:46
2:12
2:40
3:29
2:43
3:12
2:39
2:23
3:02
1:47
3:04
2:44
2:09
3:27

43:19

Revoluce povedla se
V²echno je na beton
Jaderný elektrárny
Elastická kráva
Hymna
Karel
erná liga
tajnerka
lapa£ky
Vitamín C
Val£ík

0:57
2:16
3:18
1:50
3:46
3:38
3:21
2:51
2:34
1:40
2:33

28:44

✦ Demo

Demo | 1992

Nahráno: 1992.
Martin Vilimek  voc
Michal Fexa  g
Karel Schwarz  bg
Tomá² Kon·pka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nahráno: live ?.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nahráno: live 1992. Praha.

Maru²ka
angy
Alkoholická
Jaderný elektrárny
Kryty
Peklo a ráj
Val£ík

3045 Mám
ru²ko
asi 1990 - 1992
Je mi ²patn¥
Do Prahy
Poh°ební pochod

❧

✦ Je mi ²patn¥

2:09
2:12
2:31
3:06
2:47
1:50
2:24

16:59

t¥

rád

MaLitomy²l
1991
1991
1992

Ostatní | 1991

Nahráno: 1991. Praha. Nato£eno pro po°ad Studio B pro eskou televizi.

1297

Petr pinka  g, voc
Jan Pe¬áz  g, voc
Petr Kr£má°  bg, voc
Ivo² Bedná°  ds

1298

1. Je mi ²patn¥

✦ Do Prahy
Nahráno: 1991. Praha. Nato£eno pro po°ad
Rockmapa pro eskou televizi.
Petr pinka  g, voc
Jan Pe¬áz  g, voc
Petr Kr£má°  bg, voc
Ivo² Bedná°  ds
2:20

2:20

✦ Poh°ební pochod
Album | 1992

Nahráno: 1991 - 1992.
Vydáno:
(CD) - Bombaj, 2003. Vydání obsahuje je²t¥
dv¥ bonusové písn¥ Bombóny a Svitavák.
Petr pinka  g, voc
Jan Pe¬áz  g, voc
Petr Kr£má°  bg, voc
Ivo² Bedná°  ds
Petr Zavoral  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Do Prahy
Deprese
V kavárn¥ u stolku leccos se °ekne...
Rum smutn¥ pil pan °editel
Maru²ka
Fuck o army
Krasná blbá Maru²ka
Ka£ena
Perspektiva
Mlíko
Je mi ²patn¥
Na svatb¥

4 Promile
1990 - 1992

▲▲
♠▲
❧❝

Live
Live D¥£ín
Born in Kocourkov
Live Boºt¥tice
Rebelie III - Neopunk

Live | 1990

Nahráno: live 21. ledna 1990.

Ostatní | 1991

1. Do Prahy

✦ Live

2:00

2:00

Roman Jane£ka  voc
Tomá² Ha¬ka  g
Vojt¥ch Ha¬ka  g
Michal Pauli  bg
Tomá² Svoboda  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Seno sláma
Cestou nenásilí
Zelené peklo
Sk°ítek
Lidi jsou svin¥
Tonda a pioný°i
Timur
Sedm stoli£ných
Alkohol
P°ekvapení
Není nutno
Zdravotníci
Anarchy in the UK
Závislák

3:28
3:19
3:08
3:59
3:40
3:50
3:32
4:01
3:49
2:00
2:06
2:25
3:52
3:47

46:56

✦ Live D¥£ín
Live | 1990

Nahráno: live 1990. D¥£ín.
2:00
2:51
2:37
2:50
3:33
1:35
3:48
2:47
1:42
1:43
1:57
1:50

29:13

D¥£ín
1990
1990
1990
1990
1992

Roman Jane£ka  voc
Tomá² Ha¬ka  g
Vojt¥ch Ha¬ka  g
Michal Pauli  bg
Tomá² Svoboda  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1299

Sk°ítek
Tlustý pupky
Hrozi£
Seno sláma
Zdravotníci
Venkovský balíci
Max
Timur
Vzpoura celeru
Rock'n'Roll
Hospodská
D¥da mráz
Pov¥ry
Ivánek
Max
Dík

3:18
2:51
3:40
2:41
2:11
3:11
3:28
2:00
2:49
3:33
3:49
1:30
2:46
0:51
3:27
0:21

42:26

✦

5.
6.
7.
8.

Born in Kocourkov

Demo | 1990

Max
Sedm stoli£ných
Timur
Mikulá²ova pomsta

Nahráno: zá°í 1990.
Roman Jane£ka  voc
Vojt¥ch Ha¬ka  g
Tomá² Ha¬ka  g
Michal Pauli  bg
Tomá² Svoboda  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sk°ítek
Tlustý pupky
Hrozi£
Seno sláma
Zdravotníci
Vzpoura celeru
Rock'n'Roll
Cestou nenásilí
Zelené peklo
Lidi jsou svin¥
Tonda a pioný°i
Není nutno
Sedm stoli£ných
Alkohol

✦

ANP

kolem 1990

3:48
2:49
3:38
2:39
2:10
2:48
1:58
3:07
3:05
3:30
3:46
1:56
3:46
3:36

42:36

▲♠❝
✦

Live
Rock-session

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voják
Zastavte sv¥t
Pes
Sametová revoluce
?
Vysoký ²koly

✦

3:48
2:54
1:22
3:09
3:01
1:26

15:40

Rock-session

Demo, kompilace | 1991

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.

Nahráno: live 11. listopadu 1990. Boºt¥tice.
Roman Jane£ka  voc
Tomá² Ha¬ka  g
Vojt¥ch Ha¬ka  g
Michal Pauli  bg
Tomá² Svoboda  ds

✦

Live

Nahráno: live 1990.

Live Boºt¥tice

P°ekvapení
Cestou nenásilí
Max
Sk°ítek
Zelené peklo
Timur
Zdravotníci
Hospodská
Tlustý pupky
Závislák

1990
1991

Live | 1990

Live | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3:03
3:25
3:17
2:37

12:22

16. Voják
2:16
3:29
3:44
4:26
3:41
3:35
2:17
3:51
2:47
3:45

33:51

Rebelie III - Neopunk

Album, kompilace | 1992

Nahráno: 14. - 18. a 27. dubna 1992. St°íbrná
Skalice - Hradec, studio Propast.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1992.
(MC) - Monitor, 1992.
(CD) - Monitor, 1992.

Asana£ní pásmo
1990 - ??

♠▲
❧❝
✦

U Labe zebe
Live
Live Hlízov

3:42

3:42

Kolín
1990
?
1991

U Labe zebe

Demo | 1990

Nahráno: £ervenec 1990. Praha-Hostiva°, studio
Praha-Hostiva°.
Vydáno:
(*MC) - KAK Records, 1990.
Martin Pilát  g, voc
Jakub Pla²il  g, voc
Ji°í Karba¬  bg, voc
Ji°í usta  ds

1300

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dalekohled paní správcový
Vanilková
Salón
Zví°ata
Vojáci
U Labe zebe
Jestli chce²...
Nymfomanka
Nech toho
Míla
Pozdrav Vincentovi
V¥ºák
St°íka£
Temelín
Duch StB
M·j bi£
Asana£ní pásmo
Byli a budou
Pozdrav Vincentovi II.
Hymna
anarchistických
m¥sta Kolína

✦

brat°í

2:37
2:36
3:19
2:49
2:59
2:24
3:16
3:28
1:35
1:41
1:28
2:11
4:56
1:15
4:23
1:46
2:32
2:15
1:28
1:25

50:23

Live

Live | ?
Nahráno: live ?.
Martin Pilát  g, voc
Jakub Pla²il  g, voc
Ji°í Karba¬  bg, voc
Ji°í usta  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jsem stra²n¥ zlej
Já nejsem ºádnej impotent
?
Jsem v ní na hnoji
Hej pomilujte
Chceme
Temelín
V¥ºák
Vibrátory
Nymfomanka
?
Asana£ní pásmo
Aº m¥ jednou nechá² bejt

✦

5:56
2:01
1:36
2:57
2:43
1:48
1:07
2:15
2:57
3:27
2:06
2:48
2:06

33:47

Nahráno: live 16. b°ezna 1991. Hlízov.
Vydáno:
(*MC) - F.P.I., 1991.
(CD) - Falcon Products, 2007.
Asana£ní pásmo
Jsem stra²n¥ zlej
U Labe zebe
Aº m¥ jednou nechá² bejt

1. pol. 90. let

Hradec Králové

Demo

♠

✦

1991

Demo

Demo | 1991
Nahráno: 31. prosince 1991. Hradec Králové.
Radovan Rolek  voc
Petr Krejcar  g
Petr Tyrych  bg
Tomá² Krafka  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bohuna
City
V£era jsem se podíval dop°edu
Na st°e²e
Cvok
Telefon
Vrazím ti sólovku do hlavy
Praha - Moskva
P°esta¬te se hejbat
Pro£ taky
Musollini - Mastroiani
Zrcadlo
Stoletá
P°ekro£il jsem hranici my²lení

Cela pro Klárku
1990 - 1992

2:57
3:01
2:54
2:31
2:43
1:33
3:27
2:34
1:59
2:23
2:09
3:02
2:41
2:37

36:31

Strakonice

Cela pro Klárku

♠

✦

1991

Cela pro Klárku

Demo | 1991
Nahráno:
✂ (1) live zá°í 1990. Strakonice.
✂ (2-4) 1991. Zku²ebna. Soukromý výb¥r sestavil Ivan K°e²ni£ka.
Old°ich Smrkta  voc
Ivan K°e²ni£ka  g (1), bg (2-4), voc
Franti²ek ernoch  g
Martin Blaºek  g (2-4)
Marcel Vav°ík  bg (1)
Zden¥k Ryba  ds (1)
Petr Blaºek  ds (2-4)

Live Hlízov

Album, kompilace | 1991

1.
2.
3.
4.

Bohuna °ekla ºe jo

2:42
5:53
3:09
2:42

14:26

1.
2.
3.
4.

1301

Klára voºralá
Svin¥
100 jarních pivometr·
Zástupy lehkých ºen

2:53
2:06
2:26
2:26

9:51

❧

Cul de sac
kolem 1991

Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k

✦

✦

1991

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(EP) - Malarie Records, 1991.

♠

Válka v risku
Odmítni system
lov¥k je vinen
Punk as Fuck
V¥²tba
Tvé t¥lo - tvá volba

2:16
1:53
2:23
1:20
3:08
2:01

13:01

D.S.H.
asi 1992 - 1993

...aneb zásilka z Amstru uº dorazila

✦

Nahráno: live 1991. Plze¬.
Daniel N¥me£ek  voc
David Basl  g
Josef Míka  g
Tomá² Lhotka  bg, voc
Zden¥k Sv¥tlík  ds

Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k

Album | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1993

...aneb zásilka z Amstru uº dorazila

Demo | 1993

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nahráno: live prosinec 1992.
Vydáno:
(*MC) - CI6 rec., 1993.

Válka krys
?
Pedol
Prezidenti
Nihil
Dehet
Prezidenti
R·ºe z Texasu

▲▲
▲❧❝

Live Plze¬
Live Klatovy
Rebelie III - Neopunk
Live Klatovy

1:45
2:10
1:27
1:53
2:29
1:40
1:47
2:07
2:47
3:02
1:36
1:15
2:32
1:28
1:41
1:54
4:23
2:24
3:15
1:50
2:43
1:53
1:58
3:30

53:29

Live Klatovy

Live | 1991

1:33
1:07
2:48
1:36
2:12
2:47
1:32
1:03

14:38

Diagnóza dávivá ºíze¬

asi 1990 - 1992

Nechte m¥ ºít
D.D..
C.N.N.
Anarchie
Flora
Has-klub
Blondýna
Bu°tgulá²
Deprese £. 2
Antiskinhead
Skateboard alpa toxic
Panika
Práce ne
Never stop ox
Podivná
Armáda £. 1
Klaudius
Sedlák
peková
Mlíková
Barvi£ky
Policejní stát
Popelka
Mechanická hra£ka

✦

??  voc, g, bg, ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Live Plze¬

Live | 1991

Bohumín

Plze¬
1991
1991
1992
1992

Nahráno: live 1991. Klatovy.
Daniel N¥me£ek  voc
David Basl  g
Josef Míka  g
Tomá² Lhotka  bg, voc
Zden¥k Sv¥tlík  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1302

Klaudius
Anarchie
Podivná
C.N.N.
Deprese £. 2
Armáda £. 1
Loutkový divadlo
Nebudu
Skateboard alpa toxic
Proti válce
Deprese £. 1
B·£ek über alles
Armáda £. 2

1:34
1:37
1:37
1:49
2:15
2:16
2:52
2:22
1:47
1:53
2:27
3:22
3:53

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Metalová Boºena
Jako tele
Va²e hovno
Blondýna
O pivu
Lad¥ní
Policejní stát
Tráva
Sedlák
Pener sebevrah
Symbol nové doby
Fuck o faschos
Antiskinhead
O práci
Nechte m¥ ºít
Poºár mlýna
Never stop ox

✦

3:04
1:38
2:22
1:51
2:49
3:18
0:55
2:34
2:51
1:56
1:54
2:50
2:21
2:52
2:03
2:34
1:31

1:09:07

Rebelie III - Neopunk

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Album, kompilace | 1992

Nahráno: 14. - 18. a 27. dubna 1992. St°íbrná
Skalice - Hradec, studio Propast.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1992.
(MC) - Monitor, 1992.
(CD) - Monitor, 1992.
9.
10.
11.
12.

Sedlák
Metalová Boºena
B·£ek über alles
Fuck o faschos

✦

2:25
2:49
1:38
2:55

9:47

Divize T

❧❝
✦

Roll over Teplice

Live | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

D.D..
C.N.N.
Anarchie
Deprese £. 2
Podivná
Armáda £. 1
Skateboard alpa toxic
Loutkový divadlo
Armáda £. 2
Metalová Boºena
Jako tele
Tráva
Proti válce

▲
2:01
1:38
1:55
3:23
1:50
1:59
1:42
1:57
3:37
3:08
1:40
6:02
2:10

1991

Roll over Teplice

Nahráno: kv¥ten 1991. Studio Audio-Kokpit.
Vydáno:
(LP) - Anne Records, 1991.
(CD) - Anne Records, 1991.

Nahráno: live 1992. Klatovy.
Daniel N¥me£ek  voc
David Basl  g
Josef Míka  g
Tomá² Lhotka  bg, voc
Zden¥k Sv¥tlík  ds

2:49
3:00
2:27
2:57
1:45
2:38
4:24
2:00
1:20
2:29
2:35
2:25
4:00
1:39
1:59
3:22
1:58
2:28
2:16
2:50
1:58
1:25

1:27:46

Album, kompilace | 1991

11.
12.
13.
14.

Live Klatovy

Deprese £. 1
Fuck o faschos
Konzumní
Has-klub
Nikdy
Sedlák
peková
B·£ek über alles
Panika
Policejní stát
Va²e hovno
Pener sebevrah
Armáda £. 2
Schizofrenie
Nechte m¥ ºít
O práci
Blondýna
Antiskinhead
Poºár mlýna
Va²e hovno
Loutkový divadlo
Never stop ox

Je²t¥ nám zbejvá £as
Chce² poradit?
Potíºe
Nechci

Drezína

2:41
2:39
3:09
4:03

12:32

kolem 1990

Live Boºt¥tice

✦

?
1990

Live Boºt¥tice

Live | 1990

Nahráno: live 11. listopadu 1990. Boºt¥tice.
1.
2.
3.
4.
5.

1303

?
?
?
?
?

3:11
3:43
2:50
3:04
3:30

16:18

Hlava XXII
▲

??

Live

✦

✦

1993

Live

Live | 1993

P·by
Prachy
Zkurvený národ
Revoluce
U iºk·
Sra£ky
Kole£ko aneb balada o Stalinovi
Ma°enka
O ºivot¥
pína
Drºka
Armáda
Dít¥ ulice

2:56
1:40
1:54
1:44
3:42
1:29
2:50
1:37
2:26
2:43
2:38
2:14
3:08

31:01

1991
1991

Live Horní Stropnice

Live | 1991

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Písn¥ (8,9) byly za°azeny na kompilaci Rock
session.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

?
Prior
?
Arabi
ebrota
Rybárna
Balón
Polena
Pr·myslová revoluce
Stádo
Gloria
Jiho£eský m¥sto zem¥d¥lský m¥sto
Ma°eno, pozdravuj od m¥ Stravinskýho
14. Románek
15. Dívenka

1990 - 2012

♠♠
♠♠❝❝
✦

Smetný ko²
Ob¥´ systému
Live Hlinná
Plameny smrti

ilina
1990
1991
1993
1994

Smetný ko²

Demo | 1990

Svetozar Vlada°  g, voc
Pavol Hlávka  bg
Roman Ore²an  ds

kolem 1991

Live Horní Stropnice
Rock-session

Hotentoten

1:45
2:33

4:18

Nahráno: 1990.

Holomráz
▲♠❝
✦

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.
22. Polena
23. Pr·myslová revoluce

Nahráno: live 1993.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rock-session

Demo, kompilace | 1991

Otrokovice

3:46
2:41
1:18
1:55
3:05
2:20
1:36
2:09
2:30
1:38
2:38
2:02
3:05
2:19
1:59

35:01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Apatickí ©udia
Budujeme-Ni£íme
Chaos svet
Do kedy e²te
Kde to ºijeme
Na kúpalisku
Neverím vám
Neºná revolúcia
Nie
Ovocie a zelenina
lovek

✦

1:57
2:58
1:39
2:48
1:54
2:12
2:45
2:27
0:10
3:00
2:33

24:23

Ob¥´ systému

Demo | 1991

Nahráno: 1991.
Svetozar Vlada°  g, voc
Pavol Hlávka  bg
Roman Ore²an  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1304

Systémy
Stena
Zastavme svet
Vojna
Premente zbrane na pivo
Stojí kostol
Re£i

3:16
2:34
2:50
1:48
2:39
3:18
1:36

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Punk
Vrahovia
Obe´ systému
Pre£
Fikusy
Ovocie a zelenina
Drá£ik
Bavme sa
Sloboda
Nestarajte sa
Depresia

✦

2:38
2:08
6:20
1:36
1:02
2:08
1:59
2:23
1:34
2:37
2:49

45:15

Live Hlinná

Demo, kompilace | 1993

Nahráno: live 5. £ervna 1993. Hlinná u Litom¥°ic.
13.
14.
15.
16.
17.

Akorát
H.T.
Tukan
Psi
Lhostejnost

✦

2:07
1:48
2:23
1:30
3:56

11:44

Nahráno: 1991. Zku²ebna.
Karel Jordán  g, voc
Václav Arno²  bg, voc
Marek Matocha  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pivo
Rodinný zlo£in
Parohá£
Panke°i
Kdo za to m·ºe?
Jako v kleci
Sametová doba
ernej stát
Rakvi píse¬
Vlak
Kamil
Práce
Of£áci
Kamilova ºena

✦

2:24
2:33
3:07
3:06
2:39
3:32
3:12
3:02
1:46
1:16
1:52
3:05
1:56
3:27

36:57

... a sv¥t se to£í dál

Plameny smrti

Nahráno: 13. - 14. února 1993. Uherský Brod,
studio ASG.

Nahráno: 1990 - 1993. Jedná se o kompilaci,
která je vzpomínkou a v¥nováním Filipu Venclíkovi z kapely Rusko, který zem°el 5. zá°í 1993
na následky zran¥ní zp·sobené p°íznivcem krajní
pravice Petrem S. a také Davidu Procházkovi
z Ivan£ic u Brna, který tragicky zem°el na následky autonehody 21. listopadu 1991, oba ve
v¥ku nedoºitých 20 let.
Vydáno:
(*MC) - Canal Comp., 1994.
Slepí a mrtví
Reálna skuto£nos´
Já
Pre koho?

Kamilova ºena
1990 - 1994

♠♠

Paj²l

Demo | 1991

Demo | 1993

Demo, kompilace | 1994

7.
8.
9.
13.

✦

Paj²l
... a sv¥t se to£í dál

2:47
3:33
2:51
4:37

13:48

Karel Jordán  g, voc
Václav Arno²  bg, voc
Marek Matocha  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zuby
Ko²ile
...a sv¥t se to£í dál
Bílé my²ky
Ou, ou...
Chameleon
Chlast
Evropo !!!
Vlak
Pre Slovensko
Metellice
Azimut

Kladno

Moravský Písek
1991
1993

❙

1305

1990

Kladno

2:14
2:23
2:53
3:25
2:21
3:53
2:49
3:44
2:04
2:18
3:36
3:16

34:56

1990

✦ Kladno

✦ Lenin is not dead

Singl | 1990

Demo | 1991

Nahráno: 24. listopadu 1991. Hostiva°, studio
Zde¬ka iký°e.

Nahráno: 1990. Fire & bull studios.
Vydáno:
(*LP) - Help, 1991.
??  voc, g, bg, ds
1.
2.

Táhn¥te
Holoblb

2:01
3:00

5:01

Last semtex for Saddam

♠

1990 - 1992

Demo

✦ Demo

Brno

1990

Jaroslav pulák  bg, voc
??  g
Zden¥k Rampa  ds
d¥tský sbor  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Live | 1992

Nahráno: 1990. Zku²ebna.
Marek Jánský  g
Malec  r·zné
Kose  r·zné
Ji°an  r·zné
Wajoch  r·zné
Fazola  r·zné
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Mauzoleum

♠▲
♠

1990 - 1992

Lenin is not dead
Live astolovice
Máme z toho hovno

1:24
2:59
2:10
1:59
2:58
2:14
2:45
4:22
4:15

25:06

✦ Live astolovice

Demo | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gab£íkovo-Nagymáros
Ulice Nikola Tesly
Hydraulický lis
Nemám rád
?
Hovno
Sedí ºába na prameni
Bejby
Proti nám jedou tanky

Nahráno: live 1992. astolovice.

2:37
1:44
2:38
2:19
3:21
1:50
2:49
1:47
2:54
3:14
4:18
3:06

32:37

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Holárijó
Kdo nestaví...
D¥lali jsme krávu zep°edu i zezadu
Ulice Nikola Tesly
?
Hovno
?
Anarchy
Hydraulický lis
Namazali krávu
Sára
Kdyº jsem já slouºil
Holka modrooká
Pro£ ta sova tolik houkala
Co jste hasi£i
D¥lání

2:01
2:32
2:53
3:00
3:24
1:43
3:19
3:03
2:15
2:19
2:44
1:27
1:14
0:53
0:54
3:21

37:02

✦ Máme z toho hovno
Demo | 1992

Praha

1991
1992
1992

Nahráno: 1992. Hostiva°, studio Zde¬ka iký°e.
Jaroslav pulák  bg, voc
??  g
Zden¥k Rampa  ds
d¥tský sbor  sb
1.
2.
3.
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Holárijó
Kdo nestaví...
D¥lali jsme krávu zep°edu i zezadu

1:32
1:52
2:45

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hydraulický lis
?
Gab£íkovo-Nagymáros
Ulice Nikola Tesly
Hovno
Namazali krávu
Proti nám jedou tanky
Sedí ºába na prameni
Te£e pivo proudem
Nemám rád
Bejby
Sára

Mocela Umbra
1991 - 1993

♠❧❝

2:11
3:20
2:25
2:56
1:39
2:28
3:40
2:29
2:46
1:49
3:46
1:42

37:20

Plze¬

Demo
1992
Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus
1992

✦

Demo

Demo | 1992

Mo band

▲

1990 - ??

P°íbram

Live

✦

?

Live

Live | ?

Nahráno: live ?.
Michal vadlena  g, voc
??  bg, ds, sax
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

?
Uhelný prázdniny
Ranní blues
Veselá mumie
Binec
No£ní blues
Náv²t¥va
Mladý Ital
Pavu£ina
P°edseda
Deratizér
Cesta do Indie
Náv²t¥va pátera Konyá²e

2:25
2:40
2:33
5:12
2:24
3:27
2:26
2:12
4:31
2:01
3:19
2:43
4:14

40:07

Nahráno: 1992. Plze¬, zku²ebna kapely Znouzectnost.

Mozartovy parní válce

árka Jelenová  voc
Michal mola  g
Jakub teinfeld  bg
en¥k N¥mec  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

elva
Srde£ní koroze
Dada
Armáda
Bílý k°íºe
Totáln¥ spontánní song
P
Fuck o church
Gumídci
Mists
Hadi

✦

3:20
2:36
3:12
2:57
2:30
2:49
4:16
2:47
2:55
3:45
2:54

34:01

Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia BLA-BLA plus

Album, kompilace | 1992
Nahráno: 1992. Studio Avik.
Vydáno:
(MC) - Avik, 1992.
(CD) - Avik, 1992.
9. Nech ºít klikatej pás
10. Fuck o church

2:56
3:01

5:57

♠♠

asi 1990 - 1996
For funs
Live

✦

Kop°ivnice
1992
1996

For funs

Demo | 1992

Nahráno: live asi 1992. Krnov.
Iva Zlámalová  voc
??  bg, ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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?
Fu£ík
Ivan
?
Vánoce
Amnestie
?
Pec nám spadla
Dnes vám hráli
?
Ha²i²ácká
Bufet u Sida
oustání
Adam a Eva
Sex je ná²
Vykradený obchod (slovo)

1:33
1:29
1:29
1:19
2:14
0:44
2:09
1:02
0:58
2:12
3:51
0:43
1:27
2:26
1:35
0:53

26:04

✦

✦

Live

Demo | 1996

Nahráno: live 22. £ervna 1991. Dolní Lhota.

Nahráno: live 1996.
??  g, voc, bg, ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

?
?
Ha²i²ácká
?
?
?
Vánoce

N²o i
♠

1990 - *
Demo

✦

2:40
1:13
3:22
2:01
1:06
2:01
3:06

15:29

Pavel Knap  voc, g
Radek Jelínek  voc, g, hlas
Pavel Jordán  g, man
Vít Hanslian  bg
Michal im·nek  ds, tp

▲

1990

Live Dolní Lhota

?
Springstin
?
?
?
Táhn¥te dom·
?
?
?

Pangeit
♠

Nahráno: £erven - £ervenec 1991. SOU  VÚGPT, studio Stanislava Studeného.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1992.

Outcha pitcha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1991

Demo

Jaxi taxi
Prachy
Karla
Pampeli²ky
Zem¥koule
Moskvan
V²echno nejlep²í
lov¥k
Krajíc
Plazma
Honza
Good bye
Fu fu
Periferie

Rostislav Pet°ík  voc
Bo°ek Slezá£ek  g
Vít¥zslav Hr£ka  g
David orf  bg
Filip eporan  ds

Krom¥°íº

Demo | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Live Dolní Lhota

Live | 1991

kolem 1991

...na sra£ky!

✦

3:05
1:37
2:42
3:10
2:27
2:52
1:29
3:31
2:48

23:41

Lenora
1991

...na sra£ky!

Demo | 1991

Nahráno: 26. prosince 1991. Lenora, sokolovna.
M. Pecka  g, ks, voc
M. P°edota  ks, harm
L. Ko²atka  bg, g, voc
L. Sko£ný  ds, tria, zvon, voc
V. Novotný  sax

3:10
2:04
2:27
4:17
0:00
2:47
2:40
2:11
3:54
3:00
3:01
2:37
3:16
2:29

37:53

Ostrava
1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

▲
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Festival
Mariána
Dnes p·jdu do hospody
Nepouºívejte I
Múra STB
Lída
Ponorková nemoc
Sd¥lení
Neboºtíkovky
Punková holka
Máma
Krupicová ka²e
Venku je zima
Balada o £erstv¥ nat°ené lavi£ce
Píse¬ sebevraha

Pank tau
1990 - 1992
Live

2:38
2:19
1:31
2:39
4:23
1:42
3:50
0:05
2:12
2:07
2:37
2:32
2:27
2:20
2:01

35:23

Ostrava
1991

✦ Live

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Live | 1991

Nahráno: live 1991.
Tomá² Arvai  g, voc
Petr Kaderka  g, voc
Miroslav Sva£ina  bg
Martin Kantor  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A já jsem já
D¥da
Mam splín
Michale Davide
N¥jaký blues
Osel
Rukavice
Svin¥
ivá voda

Proti proudu

▲▲
▲

1992 - 1994

Live Boskovice
Live Brno
Live Brno

✦ Live Boskovice

2:22
2:07
2:36
1:47
3:02
1:32
10:18
1:59
1:57

27:40

Brno

Live | 1993

Nahráno: live 1993. Brno, klub K°enová.
Marcela Nováková  voc
Jaroslav Opálka  voc
Martin P°ikryl  g
Leo² Rakovi£  bg
David Dimitrov  ds

Nahráno: live 1994. Brno, klub Topaz.
Marcela Nováková  voc
Jaroslav Opálka  voc
Martin P°ikryl  g
Leo² Rakovi£  bg
David Dimitrov  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Kritická situace
íºala
Systém
O armád¥ part II.
Uniforma

Red Silas
1990 - 1992

▲♠❝
▲
✦ Live Horní Stropnice
Live Horní Stropnice
Rock-session
Live Praha

Marcela Nováková  voc
Jaroslav Opálka  voc
Martin P°ikryl  g
Leo² Rakovi£  bg
David Dimitrov  ds

✦ Live Brno

Live | 1994

?
1993
1994

Nahráno: live ?. Boskovice.

Politická kariéra
Tahle vláda
Kolem nás
Revoluce
Cesta do Evropy
O armád¥

2:39
2:37
2:04
1:29
1:37
1:08

11:34

✦ Live Brno

Live | ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolem nás
O armád¥
Revoluce
Kurva
Instr. ob¥ti války
Cesta do Evropy

1:35
1:22
1:51
3:07
1:34

9:29

Praha
1991
1991
1992

Live | 1991

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
1:53
1:51
2:22
2:00
1:26
2:50

12:22

Jaroslav Vydrºel  voc
Ji°í Jaurys  g
Radim Hobzík  bg
Vladimír ervený  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1309

Poslouchej
Atomová nad¥je
Fuck o nazi punk
Punká£
Sbohem
Loutka
Zkurvený oi
Sociální cirkus
Vrah
Zni£
Vivisekce
Ty musí² do armády
Nedej náck·m ºádnou ²anci

1:04
2:08
2:01
1:26
3:25
3:03
1:57
2:19
2:22
3:20
6:14
2:05
2:19

33:43

✦

Rock-session

Demo, kompilace | 1991
Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.
11. Atomová nad¥je
12. Zkurvený oi
13. Ty musí² do armády

1:57
1:44
2:01

5:42

1.
2.
3.
4.
5.

Rudá brigáda
Budoucnost
A´ ºije armáda
Jak se máme
Song for poor

Rusko

1991 - 1993
Plameny smrti
Holiday in the Russia

♠❝
♠

✦
✦

Live Praha

Nahráno: live 1992. Praha.
Jaroslav Vydrºel  voc
Ji°í Jaurys  g
Radim Hobzík  bg
Vladimír ervený  ds
Poslouchej
Policejní teror
Atomová nad¥je
Zkurvený oi
Nedej náck·m ºádnou ²anci
Ty musí² do armády
Punká£
Vivisekce
Mrtvá zem¥
istej ²tít
Punká£
Zni£

Rudá brigáda
1990 - 1993
♠❝

Prost¥jovská scéna II

✦

Praha
1994
1995

Plameny smrti

Demo, kompilace | 1994

Live | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0:37
1:33
2:30
2:14
3:11

10:05

0:22
2:20
1:58
1:40
2:01
2:14
1:34
2:05
2:36
3:04
2:06
4:11

26:11

Prost¥jov
1993

Prost¥jovská scéna II

Demo, kompilace | 1993
Nahráno:
✂ (1-5,11-18) live 2. února 1991. Krom¥°íº.
✂ (6-10) prosinec 1988. Zku²ebna.
✂ (19-26) live 14. prosince 1991. Prost¥jov.
Vydáno:
(*MC) - Luminaria, 1993. Obal kazety pravd¥podobn¥ chybn¥ uvádí písn¥ (22,23) jako nahrané v Krom¥°íºi. Ob¥ písn¥, stejn¥ jako neuvedené (25,26), jsou z koncertu z Prost¥jova.

Nahráno: 1990 - 1993. Jedná se o kompilaci,
která je vzpomínkou a v¥nováním Filipu Venclíkovi z kapely Rusko, který zem°el 5. zá°í 1993
na následky zran¥ní zp·sobené p°íznivcem krajní
pravice Petrem S. a také Davidu Procházkovi
z Ivan£ic u Brna, který tragicky zem°el na následky autonehody 21. listopadu 1991, oba ve
v¥ku nedoºitých 20 let.
Vydáno:
(*MC) - Canal Comp., 1994.
1.
2.
3.
4.

Voló¤a
O£ista
Je vydlabanej
Dobytci

✦

3:04
2:06
2:11
3:10

10:31

Holiday in the Russia

Demo | 1995
Nahráno:
✂ live 1992. Praha, klub Delta.
✂ live 1992. Praha, klub 007 Strahov.
Vydáno:
(*MC) - Canal Comp., 1995.
Václav Vlk  g, voc
Filip Venclík  bg, voc
Filip imek  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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101
Tuktvor
O£ista
Na nic
The good-natured policie
Tutti frutti
Nad
Requiem
Je vydlabanej
Strangulace
er¬ák

3:46
1:56
2:21
2:04
1:44
1:54
2:05
2:07
2:29
1:47
1:34

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sverdlovsk II
Dobytci
Funus
The decay
U zuba°e
Nejlep²í ze v²ech
Voló¤a
Holiday in the Russia

2:22
3:26
0:57
1:54
0:16
2:14
2:55
2:48

40:39

▲♠

Live
Stalinovy ob¥ti

♠

1990
Demo

✦ Demo

Demo | 1990

?
1991

1.
2.
3.
4.

Nepotrebujem teba ani nikoho
Uº dos´!
Drogová závislos´
Louie Louie

Live | ?

Filip Horá£ek  g, voc
Jan kvor  g
Vojt¥ch Javorský  bg
Marek Kopecký  ds

▲
2:59
4:39
2:25
1:56

11:59

✦ Stalinovy ob¥ti
Demo | 1991

Nahráno: 1991.
Filip Horá£ek  g, voc
Jan kvor  g
Vojt¥ch Javorský  bg
Marek Kopecký  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Punkovice
Karný tábor
Krysy
Sekyra
Sametová revoluce
Punkománie
Budem dál
Do hoven
Já uº jsem takovej
Stalinovy ob¥ti
My jiný nebudem
Fuck OF
No Future

3:01
3:18
1:40
2:03

10:02

T¥hotná vý£epní

Nahráno: live ?.

?
Marihuana
?
Stalinovy ob¥ti

1990

Du²an Palko  bg, voc
Jan£i Rebro  g
Martin tevko  ds

Praha

✦ Live

1.
2.
3.
4.

Bratislava

Nahráno: 1990.

Stalinovy ob¥ti
za£átek 90. let

Stupid

asi 1990 - 1992
Live

?

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live ?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

?
?
?
?
?
?
?
?
?

Totální nasazení
2:26
1:59
2:03
5:34
2:52
3:25
2:39
1:54
3:32
2:19
2:13
2:56
2:42

36:34

Haví°ov

♠♠

1990 - *

Wiktorovy ostatky
Dneska má svátek Marie

✦ Wiktorovy ostatky
Demo | 1991

Nahráno: 1991. Zku²ebna.
Martin Janda  g, voc
Svatopluk váb  bg, voc
Pavel Pospí²il  ds
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1:17
1:51
2:24
1:27
1:51
0:50
2:05
2:11
1:10

15:06

Slaný
1991
1992

1.
2.
3.
4.
5.

Odborové svazy
Fernet
Saddáme Husajne
Ob£an
Nem·ºou

✦ Dneska má svátek Marie

3:00
2:12
1:53
1:56
1:57

10:58

▲

Martin Janda  g, voc
Svatopluk váb  bg, voc
Pavel Pe²ata  g
Pavel Pospí²il  ds
2:47
2:12
1:40
2:44
2:24
3:03
3:16
2:35
2:37
2:11
1:46
2:52

30:07

♠

Demo

✦ Demo

Jablonec nad Nisou
?

Demo | ?

Nahráno: ?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

1993

✦ Live Teplice

1.
2.
3.
4.
5.

▲

Dneska ve£er
Láska je bez citu
Beznad¥jná
Páte£ní mejdan
Váºn¥ na to maj

Za 400 korún
1. pol. 90. let

Live Betliar

✦ Live Betliar

2:09
2:35
3:32
2:25
2:54

13:35

Roº¬ava
1993

Live | 1993

Nahráno: live 21. srpna 1993. Betliar, fotbalový
stadion.

Tupá parta

asi 1991 - 1994

Live Teplice

Nahráno: live 12. b°ezna 1993. Teplice.

Nahráno: 1992. Zku²ebna.

Lví podíl
Bohatým
Stres
Dr. Mamlas
Co sis posral
Marjána
Anarchie
Doga
Apatie
Tob¥ ne
Mám t¥ holka
Kanálník

Teplice

Live | 1993

Demo | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

U.S.B.
1991 - ??

2:21
1:59
1:56
1:22
0:14
1:34
2:42
3:03
1:49
1:45
1:15
2:20
2:39
2:28
2:45
1:26
1:45

33:23

Roman Andoga  voc
Marek ák  g
uso Deme  bg
Marián Baláº  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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o ak raz
Odpálený
I love you polícia
Marilyn Monroe
V ºivot¥ ni£ neznamená²
Ochrana prírody
Z Kentucky do Tenesee
Hlavn¥ nenápadn¥
No army
Bachratá
i a nechaj ºi´
Závislos´
Punks not dead

2:20
4:03
2:08
3:26
3:57
2:59
3:50
3:27
6:18
3:04
2:51
3:04
4:21

45:48

Textová kritika
111. pivní peru´
3045 Mám t¥ rád Maru²ko
4 Promile
ANP
Asana£ní pásmo
Bohuna °ekla ºe jo
Cela pro Klárku
Cul de sac
D.S.H.
Diagnóza dávivá ºíze¬
Divize T
Drezína
Hlava XXII
Holomráz
Hotentoten
Kamilova ºena
Kladno
Last semtex for Saddam
Mauzoleum
Mocela Umbra
Mo band
Mozartovy parní válce
N²o i
Outcha pitcha
Pangeit
Pank tau
Proti proudu
Red Silas
Rudá brigáda
Rusko
Stalinovy ob¥ti
Stupid
T¥hotná vý£epní
Totální nasazení
Tupá parta
U.S.B.
Za 400 korún

nalí£ený hlasatelky
lºou nám do o£í

111. pivní peru´
21 písní
? (2x)
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

♠

111. pivní peru´
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

♠

Alkoholická
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ♠

erná liga
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ❧

Elastická kráva
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

3 ♠

Hymna
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ♠

Jaderný elektrárny
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

3 ❧

Karel
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

3 ♠

Kondománie
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

♠

Kryty
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ❧

Maru²ka
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ♠

Optimisti
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

♠

Peklo a ráj
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ♠

Revoluce povedla se
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

3 ❧

lapa£ky
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ♠

tajnerka
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

3 ♠

Val£ík
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

3 ♠

Vitamín C
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ♠

V²echno je na beton
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

3 ♠

angy
(111. pivní peru´ / 111. pivní peru´)

2 ♠

✦?

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Demo (1990, 9.)

Kaºdej den se z televize
novou blbost dozvídáme

My jsme slabý povahy
a v·bec nic s tím ned¥láme
nám n¥jspí² svobodu
jednou n¥kdo oto£í
Ná² stát drºí pohromad¥
nikdo se tu nebou°í
v obchodech je levný ºrádlo
z komín· se nekou°í
Policejní jednotky
te¤ fungujou skv¥le
spí² by se v²ak hodily
do pohádkový °í²e
Vºdycky kdyº je zavolá²
p°ijedou hned ti²e
vadí tomu jen okolnost
ºe uº má² kudlu v b°i²e
Ná² stát drºí pohromad¥
nikdo se tu nebou°í
v obchodech je levný ºrádlo
z komín· se nekou°í
Jsme tu krásn¥ v bezpe£í
asi jako ve lví kleci
kdyº se li²í² vizáºí
maj na tebe v²ichni kecy
Dne²ní nejnov¥j²í zbraní
je vzduch co venku vane
nadýchne² se SO dv¥
a pak hádej co se stane
Ná² stát drºí pohromad¥
nikdo se tu nebou°í
v obchodech je levný ºrádlo
z komín· se nekou°í
2x

✦?

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Demo (1990, 5.)

Pocit ²t¥stí je jak
imigrace ºárlivosti
poh°bený ideály
a velký mali£kosti
Zbyte£nej proslov
kterej nikdo nepolouchá
dopadnem v²ichni stejn¥
£asu uº je jen trocha
Obrna mozku
je sou£asná epidemie
stejn¥ jako £lov¥k
i jeho vlastní mozek blije
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Tohle je doktrýna
na²í zbylí spole£nosti
která má základ
??
Poh°ebi²t¥ ºivota
se rozr·stá jak lidská bolest
?? z tisíce
se poda°í cenz·rou prolézt
Nebezpe£í ºivota
uº hrozí jen pár lidem
jak lvové bijem o m°íºe
ale uº je nikdy nerozbijem

✦

111. pivní peru´

tak ten bude tuhej
Alkohol je metla lidstva
to my dob°e víme
stejn¥ ale je²t¥ dneska
v²echny láhve vyprázdníme
2x
A kdyº v²echno pivo dojde
nový se koupí hbyt¥
a pak se vypije
ra£i n¥kde vskryt¥
Alkohol je metla lidstva
to my dob°e víme
stejn¥ ale je²t¥ dneska
v²echny láhve vyprázdníme
4x

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

✦

Live (?, 1.)

erná liga

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

No tak uº jsme tady
a n¥co zahrajem
sto jedenáctá pivní peru´
tak se jmenujem

✷ Live Praha (1992, 7.)

Zahrajem to nejlep²í
co se v·bec zná
my se v²ichni vrhneme
do skv¥lýho poga

Ty n¥mecký £·ráci
zkus se na n¥ podívat
fa²isti a nacisti
to m¥li by je zavírat

Koºenýho k°iváka
a £íro na hlav¥
punk pivo a pogo
to se rýmuje

??
ºe je bílá nejlep²í
ten kdo si to váºn¥ myslí
a´ mi nejde na o£i

Nejlep²í muzika
no to jsme prost¥ my
??
my jsme punkový

✦

Alkoholická

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Live (?, 12.)

✷ Demo (1992, 3.)
Podívej se kolem
kolik toho ??
vºdy´ to není moºný
blije² kam se podívá²
Alkohol je metla lidstva
to my dob°e víme
stejn¥ ale je²t¥ dneska
v²echny láhve vyprázdníme
2x
Tady leºí jeden ??
támhle leºí druhej
ten kdo tohle vypije

Live (?, 3.)

erná liga
je £erná rudá
furt n¥koho mlátit
to musí bejt nuda
Bílá liga
je bílá a shnilá
vy£isti si boty
a´ je vid¥t ²pína
v tob¥
Po ulicích klidn¥ chod¥j
a ve°ejn¥ hajlujou
hakenkrajcy na ramenou
lidi jim tolerujou
Zapome¬ na toleranci
vzpome¬ si na nenávist
ty skinheadi jsou £·ráci
je to lidskej bílej hnid
erná liga
je £erná rudá
furt n¥koho mlátit
to musí bejt nuda
Bílá liga
je bílá a shnilá
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✦ Hymna

vy£isti si boty
a´ je vid¥t ²pína
v tob¥
: ??
d¥laj ºe jsou tvrdý kluci
jenom si koledujou
Serou t¥ ºe bys je zabil
a pak se t¥ za£nou bát
??
nebo na n¥ za£ít srát

✷ : ...

Bílá liga
je bílá a shnilá
vy£isti si boty
a´ je vid¥t ²pína
v tob¥

✦ Elastická kráva

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Demo (1990, 8.)

✷ Live (?, 4.)
✸ Live Praha (1992, 4.)
Jedna holka
myslim ºe se jmenovala R·ºena
kaºdej den se modlila
no byla váºn¥ pra²t¥ná
Dneska se zas modlila
jako vºdycky
aby m¥la v²ecko elastický
Raz dva t°i £ty°i
elastická kráva 2x
Kdyº uº m¥l pán b·h
dost tý její prózy
ud¥lal jí dokonce
i elastický kozy
to holka vid¥la
do ruky provaz
i ten byl taky elastický
ºije R·ºa dodnes

Raz dva t°i £ty°i
elastická kráva...
2x

Demo (1990, 2.)

✷ Live Praha (1992, 5.)
❬✷✎❪

❬ ✎❪

erná liga
je £erná rudá
furt n¥koho mlátit
to musí bejt nuda

Kdyº
vzala
jenºe
a tak

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

❬✷✎❪

Zakázaný m¥sto
je jako ná² sv¥t
vyjde² do ulice
a se² mrtvej hned
Zelená kobilka
je p°emnoºenej tvor
na lidech se projevuje
jak zelenej mor
Tenhle mor v²ak nezahubí
nikoho z nás
ztratí hlavu ztratí smysl
panova£nej hlas
Kobilky vyhynou
pom·ºe jim £as
vlasy k·ºe °et¥zi
budou vládnout nám
Chrobáci v²ak vít¥zej
s nima jejich prachy
jestli budem v hospod¥ pít pivo
nebo t°ást se strachy
Jestli budem nadávat
a p°itom se bát
neboudou se na²e d¥ti
nikdy uº smát

✦ Jaderný elektrárny
111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Live (?, 14.)

✷ Live Praha (1992, 3.)
✸ Demo (1992, 4.)
ekn¥te mi lidi
co je to za století
dneska uº jsou války
jenom jaderný
Uº to není jako d°ív
kdyº si vzal do ruky klacek
a nebo si p°ed hospodou
dostal tak pár facek

❀✷ : Pro£ je tady ten velkej ºár
✸ : Pro£ je tady velkej ºár

a pro£ náhle z£ernalo nebe
i s tou válkou jadernou
s tou táhn¥te do prdele
Tam za atomovým h°ibem
tam si d°ív d¥ti hrály
ted uº nemaj pro£

1318

✸✍
✁✷✍

pro£ by se na sv¥t smály
te¤ uº nemaj na koho
na koho by se zasmály

✷ : Dvacátý století

❬ ✁✸②❪

Karel se p°ehoup
a p°ipadá si jak vor
ale uº je tu komisa°
a policejní sbor

jaderný elektrárny
ekn¥te mi lidi
co je to za století
dneska uº jsou elektrárny
jenom jaderný
Jedu kolem temelína
a tu náhle ejhle
: vidim jak v²ichni lidi

✷ ❀✸ : vidim jak tu v²ichni lidi

✷✁✸✍
✍

nosej £erný brejle

❀✷ : Teme Teme Temelín a
✸ : Teme Teme Temelín

Tu²i Tu²i Tu²imice
a tenhleten ernobyl
nechci poznat nikdy více
2x

✦ Karel

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

Hostinský pochopil
ºe je to ²´ára
utíká za ním
jak ºíznivá £ára

✸✍
✁✷✍

Komisa° Karla
pomalu zvedá
nadává
ale Karel se nedá
V punkový hospod¥
tam je ºivo
kou°í se tam tráva
a pije se tam dobrý pivo
Nenechám si radit
od takovýho dacena
°ekl si Karel
a vrazil mu facana
Komisa° odlétá
s razítkem na tvá°i
polyká pí²´alku
na stoly naráºí

✷ Live (?, 9.)
✸ Live Praha (1992, 6.)

Karel se sm¥je
jak sládkovi vy£inil
zezadu policajt
bouli mu u£inil

Karel dnes jako vºdy
u piva sedí
je je²t¥ st°ízlivej
??

Uº za dva roky
Karel je svodobnej
v kapse má p¥t stovek
zpívá si je mu hej

Kdyº si v²ak vypije
tu svoji hladinku
za£íná vzpomínat
na jistou cizinku

V punkový hospod¥
tam je ºivo
kou°í se tam tráva
a pije se tam dobrý pivo

Ve svý hlav¥
milenku probírá
popadne pulitr
tenhle tu umírá

Já se v²ak nezm¥nim
²u²ká si pod vousy
druhej den zase
do hospody zabrousí

Demo (1990, 1.)

Hostinský ve zmatku
uchopil ºidli
a celý hostinec
v mºiku se midlí
V punkový hospod¥
tam je ºivo
kou°í se tam tráva
a pije se tam dobrý pivo

Druhej den zase
u piva sedí
je je²t¥ st°ízlivej
??
V punkový hospod¥
tam je ºivo
kou°í se tam tráva
a pije se tam dobrý pivo
2x

Ostrý zvuk pí²´alky
vzduchem prolétl
hostinec se vyprázdnil
jako by ho vymetl
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✦ Kondománie

Hiro²imu a Nagasaki. Lidé umírali po statisících
a následky atomového zá°ení p°evládají u japon✷✍
ského lidu dodnes.
✷ : 6. a 9. srpna roku 1945 svrhly americké bojové jednotky dv¥ atomové pumy na japonská
m¥sta Hiro²imu a Nagasaki. Lidé umírali po statisících a následky atomového zá°ení p°evládají
✍
u japonského ...

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Live (?, 7.)

Kondománie
to je ten pravej ráj
v týhle zemi v²ichni lidi
v²echno skv¥le znaj

Hurá zpátky do krytu

Tady se nerozli²ujou
b¥lo²i a ºidy
jak tu skv¥le ºijou
jak gumový lidi

??
a pokorn¥ zpívaj
lidi co se ??
po sob¥ se dívaj

Kondománie

P°emej²lej co tenhle d¥lá
a kolik má d¥tí
jestli má doma £isto
nebo pokoj plnej smetí

Kapavka a sylys
to tady v·bec není
slovo AIDS tu nemá
v·bec ºádný zn¥ní

Hurá hurá vem kryty sme£í
hurá hurá potkáváme ??
hurá hurá dal²í £lov¥k chcípnul
hurá hurá aniº n¥kdo pípnul

Ptáte se m¥
jak se dostat
do týhletý zem¥
musel bys bejt gumovej...

Panika
✷ : nenávist
sobectví
bezhlavost
: ...

Kondománie
Lidi tu maj jména
jako ??
samoz°ejm¥ °íkají
??

✦ Maru²ka

A kdyº guma praskne
jde její du²e do ráje
??

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

✷

Kondománie

✦ Kryty

Kaºdý m¥síc Maru²ka
stejný problém mívá
vºdycky kdyº to na ní p°ijde
vyvádí jak divá

Live (?, 15.)
Demo (1992, 5.)

Nem·ºe se v¥novat
rozko²nému sexu
nezbývá neº povolat
léka°e z ??

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

✷

Live (?, 10.)
Demo (1992, 1.)

Snaºíte se ??
to budou hrozný reklamy
který hlásí v²echno moºný
jen ne to co chceme my

Holka co má vobchody
nem·ºe jít do vody
4x

Vítr fouká odpadky
z popelnice aº do bytu
za£íná novej den
tak hurá zpátky do krytu

Léka° ??
tak tohle nejsou fámy
uº to teda p°i²lo
má² opravdový krámy

Hurá hurá vem kryty sme£í
hurá hurá potkáváme ??
hurá hurá dal²í £lov¥k chcípnul
hurá hurá aniº n¥kdo pípnul

Maru²ka se raduje
ºe kone£n¥ je dosp¥lá
na to ºe jí je uº dvacet
ani si nevzpomn¥la

: 6. a 9. srpna roku 1945 svrhly americké bojové
jednotky dv¥ atomové pumy na japonská m¥sta

Holka co má vobchody
nem·ºe jít do vody
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②
✷②

4x

do záhuby °ítí

✦ Optimisti

Revoluce povedla se
m·ºem ²´astní být
nezbejvá neº rezignace
jestliºe chce² ºít a pivo pít

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Live (?, 13.)

Poslanci sed¥j v parlament¥
plnym hluku
zeptá²-li se kdo je pro
tak jenom zvednou ruku

Optimista s orientací
co se je²t¥ ºiví prací
optimista s orientací
co se dom· s cizí vrací

Jak jde ºivot kousek sejra
hádají se o platy
mají starostlivý tvá°e
a b°icha kulatý

✦ Peklo a ráj

Revoluce povedla se
m·ºem ²´astní býti
ná² národ se ruku v ruce
do záhuby °ítí

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Live (?, 16.)

✷ Demo (1992, 6.)

Revoluce povedla se
m·ºem ²´astní být
nezbejvá neº rezignace
jestliºe chce² ºít a pivo pít

Ten kdo krade ??
nedo£ká se vd¥ku lidí
ten kdo krade ??
není chytrý ale hloupý

✦ lapa£ky

Sotva n¥co ukradne
aº mu ruka upadne
?? pacholek
dá mu hlavu na ²palek

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

Ten kdo se dal do podvodu
ten kdo druhým kalí vodu
kdo se cizím pe°ím chlubí
sám se ºene do záhuby

Live (?, 6.)

✷ Live Praha (1992, 9.)
Na²e milé ²lapa£ky
pro£ nemakáte za ka£ky
bez práce nejsou kolá£e
ale ani dolá£e

??
Peklo a ráj...

Nadranýho poláka
popadnete za kapsu
a kdyº v ní má hodn¥ pen¥z
??

✦ Revoluce povedla se
111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

Hol£i£ky ko£i£ky
mají krásný sukni£ky
??
²lapou z plnejch plic

Demo (1990, 6.)
✷ Live (?, 2.)
✸ Live Praha (1992, 1.)
: První den jsme vybouchli

✷ : První den jsem vybouchli
❀✷ : i ten ná² novej stát

❬✸②❪ ✷✍
✍

vzali jsme si vítr z plachet
nezbejvá neº krást

Neví² kdy t¥ na ulici
n¥kdo p°epadne
z boucha£kou a noºem v ruce
za bílího dne
Revoluce povedla se
m·ºem ²´astní býti
ná² národ se ruku v ruce

lapa£ky chodníku
jeden z na²ich podnik·
mají v¥t²í plat
neºli celej stát

❬✸②❪

Kdyº zato£í kabelkou
kaºdej správnej chlap uº u ní
tahle holka pochoduje
aº to duní

❬✸②❪

Je to krásnej pohled
na pochodující armádu
velký kozy dop°edu
a prdele dozadu
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❬✸②❪

Hol£i£ky ko£i£ky
mají krásný sukni£ky
??
²lapou z plnejch plic
lapa£ky chodníku
jeden z na²ich podnik·
mají v¥t²í plat
neºli celej stát
3x

✦ tajnerka
111. pivní peru´ / 111. pivní peru´

nás zklamali
Sem dosp¥l k názoru
ºe se v·bec nezm¥nili
ºe kurvy jsou policie
tady jsou fízláci
Jak si to ob£ané
jak si to p°edstavujete
ºe máte ob£anku
v takovymhle stavu
Vy si snad myslíte
ºe se z vás posereme
kdyº vám n¥jakej grázl
rozbil v parku tlamu

✦ Val£ík

Demo (1990, 4.)

✷ Live (?, 8.)
✸ Live Praha (1992, 8.)
Ti zelení panáci
co nemaj nic na práci
jenom lidi buzerujou
a ºivot jim otravujou
Jednou jsme tam p°isli
a meli drºky zmlácený
a oni se nám vysmáli
pak si vzali ty svý protokoly
pro nový ob£anky nás poslali
Jak si to ob£ané
jak si to p°edstavujete
ºe máte ob£anku
v takovymhle stavu
Vy si snad myslíte
ºe se z vás posereme
kdyº vám n¥jakej grázl
rozbil v parku tlamu
Já vím ºe takovýhle
nejsou v²ichni
ale ??
Nikdy jsem nepocítil
ºádný jiný zm¥ny
neºli nový uniformy
a nápisy na auta
Jak si to ob£ané
jak si to p°edstavujete
ºe máte ob£anku
v takovymhle stavu
Vy si snad myslíte
ºe se z vás posereme
kdyº vám n¥jakej grázl
rozbil v parku tlamu

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Live (?, 17.)

✷ Live Praha (1992, 11.)
✸ Demo (1992, 7.)
Táta m¥ budí milá£ku
máma m¥ hladí milá£ku
v²ichni m¥ serou milá£ku
já uº toho v²eho mám dost
Já uº tady kon£ím
jo za chvíli sejdem se v ráji
já uº tady kon£ím
tenhle sv¥t je pro m¥ v háji
V²ichni °íkaj jak jsem sv¥lej
jak se budu v ºivot¥ mít
na tyhle kecy já seru
já uº chci mít sv·j boºí klid
Já uº tady kon£ím
jo za chvíli sejdem se v ráji
já uº tady kon£ím
tenhle sv¥t je pro m¥ v háji
Kapelo zahraj tu mojí
a´ se mi pochoduje líp
n¥který rány se hojí
ale tady ??
Já uº tady kon£ím
jo za chvíli sejdem se v ráji
já uº tady kon£ím
tenhle sv¥t je pro m¥ v háji
Já uº tady kon£ím
jo za chvíli sejdem se v ráji
já uº tady kon£ím
Kurva kam jsem dal tu ºiletku

A po t¥hle neblahejch
zku²enostech
ochránci po°ádku
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✦ Vitamín C

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Demo (1990, 3.)

✷ Live Praha (1992, 10.)
Vºdycky kdyº p°ijdu domu z práce
lékárni£ku otvírám
hrabu se v malejch krabi£kách
vitamín C hledám
Vitamín C
ten je dobrej
pomáhá zdraví
jak návod jak návod praví
Vysypu si celou tubu do huby
a hned mi je líp
bez mýho vitamínu C
já nemohu já nemohu ºít
Vitamín C
ten je dobrej
pomáhá zdraví
jak návod jak návod praví

✦ V²echno je na beton

Betonový m¥sta
a betonový lidi
betonový o£i
betonov¥ vidí
Místo krve malta
a místo mozku kámen
jestliºe se rozkouká²
je s tebou ámen
Aº úpln¥ vymizí
ta takzvaná p°íroda
a nahrad¥j jí
betonový stromy
Budem se koukat
na sv¥t zespoda
budem mít krásný
asfaltový hroby
Betonový m¥sta
a betonový lidi
betonový o£i
betonov¥ vidí
Místo krve malta
a místo mozku kámen
jestliºe se rozkouká²
je s tebou ámen

✦ angy

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Demo (1990, 7.)

✷ Live (?, 5.)
✸ Live Praha (1992, 2.)
Toulám se ve£er
po betovym m¥st¥
koukám se do oken
va²ich ºivot·
V²echno je dnes na beton
a v¥r tomu
ºe jednou budou dokonce
i lidi z betonu
Betonový m¥sta
a betonový lidi
betonový o£i
betonov¥ vidí
Místo krve malta
a místo mozku kámen
jestliºe se rozkouká²
je s tebou ámen
Jednou lidi postav¥j
obrovskej pomník
a budou k n¥mu nosit
kamenný r·ºe
Bude tam krásnej
asfaltovej nápis
kdo chce hodit kamenem
ten m·ºe

111. pivní peru´ / 111. pivní peru´
Live (?, 11.)

✷ Demo (1992, 2.)
angy vstávej
jdeme do rachoty
angy vstávej
jdeme do rachoty
musíme taky vyd¥lávat
Potom p·jdem
t°eba do hospody
tam se m·ºem krásn¥ voºrat
angy vstávej
jdeme do rachoty
4x
Po°ád jenom taky
v hospod¥ sedíme
u p·llitra piva
v²emu se divíme
Po dvacátým piv¥
angy uº vodpad
druhej den se snaºí
zp¥t k ºivotu prodrat
angy vstávej
jdeme do rachoty
4x

1323

3045 Mám
ru²ko
12 písní

t¥

rád

kde se nudit budu
tak tam holt nepudu
2x

Ma-

Deprese
♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
Do Prahy
2♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
Fuck o army
♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
Je mi ²patn¥
2❧
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
♠
Ka£ena
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
Krasná blbá Maru²ka
♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
Maru²ka
♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
♠
Mlíko
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
♠
Na svatb¥
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko)
Perspektiva
♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / Franti²ek Gellner)
Rum smutn¥ pil pan °editel
♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / Franti²ek Gellner)
V kavárn¥ u stolku leccos se °ekne...
♠
(3045 Mám t¥ rád Maru²ko / Franti²ek Gellner)

✦ Deprese

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
Poh°ební pochod (1992, 2.)

Nerozbíjím okna
jen tak pro nic za nic
okno uº je na hadry
je²t¥ kámen navíc
Nenávidím starý báby
jen tak pro legraci
v ºivot¥ to nerozchod¥j
mám rád £istou práci
S velikou parádou
z cesty smetu nudu

Nep°evracím popelnice
n¥komu pro srandu
v²echno ale nestíhám
zaloºím si bandu
Copak je to za chlápka
co se do nás sere
my si jen tak hrajeme
ob£as se poperem
S velikou parádou
z cesty smetu nudu
kde se nudit budu
tak tam holt nepudu
4x

✦ Do Prahy

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko

✷

Do Prahy (1991, 1.)
Poh°ební pochod (1992, 1.)

Zejtra bych cht¥l podívat se
s milou do Prahy
k tomu ale pot°ebuju
spoustu odvahy
Nakoupíme kasry
noºe boxer hv¥zdice
uº nám nejsou nebezpe£ný
praºský ulice
P°ed cikánem neucouvnu
jenom ºádný strachy
stejnak bych mu nebyl platnej
nemám ºádný prachy
Skoro b·ra za mhd
je nádherném dárek
nem·ºu ºrát nemám ani
na v rohlíku párek
Zejtra jedem do Prahy
my jsme silný povahy
nemáme strach z policajt·
nemáme strach z róm·
hlavn¥ kdyº nás v²ichni
pust¥j p¥kn¥ dom·
U²et°íme za cigára
kou°e mají v Praze dost
z toho m¥sta dejchat nechaj
jsem tu p°ece jenom host
U²et°íme za cigára
na cikánech ale ne
aº p·jdeme na Václavák
£ekám kdo nás p°epadne
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U nás doma za barákem
máme p¥knej les
tam m¥ nikdy neukousne
ani vzteklej pes

Nemusím být v²ude první
sta£í kdyº jsem vzadu
nedostanu tak tak do drºky
ale dobrou radu

Tam si chodím na cigáro
p¥kn¥ po ránu
pak si zajdu na párek
k nám do krámu

V hospod¥ jsme závodili
kdo sjede víc piva
já jsem zase jednou vyhrál
a to byla chyba

Zejtra jedem do Prahy
my jsme silný povahy
nemáme strach z policajt·
nemáme strach z róm·
hlavn¥ kdyº nás v²ichni
pust¥j p¥kn¥ dom·
2x

Má milá m¥ konej²ila
celej den jsem zvracel
na to hrozný probuzení
v vzpomínkách se vracel

✦ Fuck o army

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
Poh°ební pochod (1992, 6.)

íká se ºe zelená uklid¬uje
mn¥ ale tahle barva p¥kn¥ sere
lampasácký hv¥zdy tupý a blbý
ºe jsem prý tenhle reºim bránit m¥l
Strakatý mundur a kver na zádech
zkaºené konzervy s bromovým £ajem
orosené pivo dlouho jsem nevid¥l
²·rovák v kout¥ na m¥ se ²klebil
Fuck o army na vojnu uº nep·jdu
fuck o army nechci d¥lat vola
fuck o army nebudu se pod°izovat
fuck o army na armádu seru
Dva roky jsem na vojn¥ smrd¥l
dva roky jsem nemohl ºít
zelená magorie s bodákem v zádech
uº by m¥ tam nedostali
vºdy´ já nejsem debil

Nemusím být v²ude první
sta£í kdyº jsem t°etí
na to ºe bych t°eba vyhrál
te¤ uº nenaletím
Mn¥ je ²patn¥
v ºivot¥ se neopiju
mn¥ je ²patn¥
: já nechlastám
✷ : já uº nechlastám
2x
Nemusím být v²ude první
sta£í kdyº jsem vzadu
nedostanu tak tak do drºky
ale dobrou radu
Nemusím být v²ude první
ra£i vzadu budu
kdybych zase n¥co vyhrál
dal bych si na hubu
Mn¥ je ²patn¥
v ºivot¥ se neopiju
mn¥ je ²patn¥
: já nechlastám
✷ : já uº nechlastám
4x

✦ Ka£ena

Fuck o army na vojnu uº nep·jdu
fuck o army nechci d¥lat vola
fuck o army na armádu seru
Fuck o army na vojnu uº nep·jdu
fuck o army nechci d¥lat vola
fuck o army nebudu se pod°izovat
fuck o army na armádu seru

✦ Je mi ²patn¥

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko

✷

Je mi ²patn¥ (1991, 1.)
Poh°ební pochod (1992, 11.)

✷✍
✍

✷✍
✍

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
Poh°ební pochod (1992, 8.)

D¥lník
Brzo ráno vstávat musim
sva£inu si v ta²ce nosim
budík se mi nedávno rozbil
a tak £ekám kdy zas zaspim
Ranní ranní odpolední
potom volno pak mám no£ní
2x
kolu tu jsem musel nechat
ne²lo mn¥ to do hlavy do hlavy
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tak jsem teda za£al d¥lat
a te¤ d¥lám jenom na sm¥ny
Ranní ranní odpolední
potom volno pak mám no£ní
2x
Ka£ena v plavkách
ka£ena v plavkách no to snad ne
ka£ena v plavkách ?? s ní jde
kam se tak kouká co si myslí
asi je hloupá ty své smysly
Ka£ena 2x
smaºená pe£ená
4x
Sluchátka na u²ích to uº je moc
muziku nesly²í jak ji pomoct
?? je jako ?? co tu d¥lá
pro£ ale po°ád dál na m¥ kouká
Ka£ena 2x
smaºená pe£ená
4x

✦ Krasná blbá Maru²ka

tady Maru²ka
Jednou jsem ²el na exkurzi
k nim se podívat
vid¥l jsem jí u mrtvoly
musel jsem se smát
P°ipadla mi stra²n¥ n¥ºná
krásn¥ bezbranná
mám t¥ rád Maru²ko
a °íkal jsem to do rána
A tak volám t°icet £ty°icet p¥t
mám t¥ rád Maru²ko
2x
Tady chci být zam¥stnaný
jdu hned za vedoucím
vedoucí se nerozmý²lel
dostal jsem hned práci
Uº nemusím dopoledne
to£it t°icet £ty°icet p¥t
Maru²ce se m·ºu vyznat
u mrtvoly hned
Uº nevolám t°icet £ty°icet p¥t
mám t¥ rád Maru²ko 2x

✦ Maru²ka

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko

Poh°ební pochod (1992, 7.)
Mám rád svoji dívku
i p°es její práci
má podivnou práci
£asto p°i ní zvrací
Divil jsem se její mám¥
ºe jí tohle dovolí
je v poh°ební sluºb¥
oblíká tam mrtvoly
Mám rád svojí dívku
a kdo by to byl do ní °ek
ºe má svoji práci ráda
je to její koní£ek
Je jí ov²em £asto smutno
tak na rozum jí p°i²lo
ºe bych jí moh ob£as volat
dala mi svý £íslo
A tak volám t°icet £ty°icet p¥t
mám t¥ rád Maru²ko
2x

Poh°ební pochod (1992, 5.)
Maru²ka je krásná holka
ale trochu blbá je blbá
²aty nosí jenom módní
ale trochu blbá je blbá
blbá je
Parfémy má od Diora
ale trochu blbá je
samý zlato samý perly
ale trochu blbá je
Blbá je blbá je blbá
i kdyº jenom trochu
blbá je blbá je blbá
na tu se vyka²li hochu
Blbá je blbá je blbá
i kdyº jenom trochu
blbá je blbá je blbá
tu pus´ z hlavy bejby

Kaºdý den vºdy dopoledne
to£ím t°icet £ty°icet p¥t
ochotn¥ mi seºenou jí
seºenou jí hned

Nohy dlouhý jak ºirafa
ale trochu blbá je blbá
krásnej ksichtík krásný vlasy
ale trochu blbá je blbá
blbá je

Já se vºdycky hrozn¥ t¥²ím
aº do sluchátka za²u²ká
tak a uº jsem tady haló

T¥lo ²tíhlý jako la¬ka
ale trochu blbá je
kouká jí to p°ímo z o£í
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✦ Na svatb¥

ºe jen trochu blbá je

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko

Blbá je blbá je blbá
i kdyº jenom trochu
blbá je blbá je blbá
na tu se vyka²li hochu
Blbá je blbá je blbá
i kdyº jenom trochu
blbá je blbá je blbá
tu pus´ z hlavy bejby
2x
I love you Mary

✦ Mlíko

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
Poh°ební pochod (1992, 10.)

Na pasece za barákem
pase se nám tur
bude maso bude mlíko
zbavil m¥ v²ech chmur
Kaºdé ráno podojím
mlíko budu mít
na ja°e i v lét¥
já ho budu pít
Opat°ím ji kamaráda
telátko bude
prodám maso prodám mlíko
je²t¥ mi zbude
Budu d¥lat £erstvý máslo
výhodn¥ ho prodávat
p°ední zadní a sví£ková
prachy za to brát
Mlíko mlíko mí
jenom jednou jsem to mlíko vypila
mlíko nádherný
stra²n¥ ráda bych to mlíko zvrátila
Na ja°e a v celém roce
já piju mlíko
vylejvat ho do záchoda
p°ijde mi líto

Poh°ební pochod (1992, 12.)
Hájení mlá¤átek zejtra kon£í
V£era jsem byl na svatb¥
m·j kámo² se mi ºenil
nev¥stu jsem mezi hosty
nikde neobjevil
Ne£ekal jsem krasavici
oble£enou v bílým
za²el jsem na radnici
snad ji tam uvidim
Je²t¥ nikdy co sem ºivej
jsem stra²idlo nevid¥l
kámo² ten je p¥kn¥ sjetej
jinak by se zastyd¥l
Snad nechce² abych se bál
no tebe abych se bál
co sis to vzal já bych se bál
a tak jdu od tebe rad¥ji dál
Hájení mlá¤átek zejtra kon£í
V£era jsem byl na poh°bu
m·j kámo² mi um°el
já jen ohlásil
ºe ud¥lal dob°e
Jeho ºena stála sama
nikdo u ní nebyl
kámo² mi radil abych k ní ²el
jenºe nejsem debil
Já mám pro strach ud¥láno
jenºe to je moc
kamaráde promi¬ mi to
je ²eredná jak noc
Snad nechce² abych se bál
no tebe abych se bál
co sis to vzal já bych se bál
a tak jdu od tebe rad¥ji dál
3x

✦ Perspektiva

Z mlíka je mi na zvracení
zkrátka cht¥l bych blít
prodám tury
a za vodu podu se opít
Mlíko mlíko mí
jenom jednou jsem to mlíko vypila
mlíko nádherný
stra²n¥ ráda bych to mlíko zvrátila
4x

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / Franti²ek Gellner
Poh°ební pochod (1992, 9.)
Má milá rozmilá neplakej 2x
ºivot uº je jinakej
dnes budem je²t¥ veselý
v na²í bílé posteli
Zejtra co zejtra kdoºpak ví
zejtra si lehnem lehnem

1327

do rakví

Trochu se vraºdilo
trochu se kradlo
pereme 2x
²pinavý prádlo

Jó holka to si musí² vytrp¥t 2x
2x

✦

Rum smutn¥ pil pan °editel

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / Franti²ek Gellner

Slova jsou slova
a mladost je mladost
genitálie si p°ejí
svou radost

Poh°ební pochod (1992, 4.)
Rum smutn¥ pil pan °iditel
já srkal £ernou kávu
on d°ev¥ný jiº jazyk m¥l
a já m¥l t¥ºkou hlavu

Trochu se vraºdilo
trochu se kradlo
pereme 2x
²pinavý prádlo

as utíkal a utíkal
a v rozespalé ticho
pan °iditel si na°íkal
ºe se mu ztrácí b°icho

Ve zraku holek
plá nemilá tklivost
hostinských zmáhá se
netrp¥livost

A st¥ºoval si v slovech zlých
na nevd¥k obecenstva
na tvrdá srdce hostinských
na hlad a ºíze¬ £lenstva

Trochu se vraºdilo
trochu se kradlo
pereme 2x
²pinavý prádlo

Nejlep²í je pra²tit um¥ním
a jít se ob¥sit
hled¥la na¬ s porozum¥ním
jeho první milovnice

Pereme 2x
tralalala prádlo
a ve £tvrtek taky
a v pátek ráno

Ta pohled m¥la truchlivý
do dálek roztouºený
obli£ej d¥tský bázlivý
a sladké t¥lo ºeny

V kavárn¥ u stolku
leccos se °ekne
srdce se zachv¥je
srdce se lekne

Kdyº ode²la já ²el za ní 4x
ve sn¥hu a ²lép¥jích
pojednou se rozesmutn¥l 4x
nad mladou krásou její

✦

V kavárn¥
°ekne...

u

stolku

Pereme 2x
tralalala prádlo
a ve £tvrtek taky
a v pátek ráno

Trochu se vraºdilo
trochu se kradlo
pereme 2x
²pinavý prádlo
leccos

se

4 Promile

3045 Mám t¥ rád Maru²ko / Franti²ek Gellner

26 písní

Poh°ební pochod (1992, 3.)
V kavárn¥ u stolku
leccos se °ekne
srdce se zachv¥je
srdce se lekne

Alkohol
(4 Promile / 4 Promile)
Anarchy in the UK
(4 Promile / 4 Promile)

♠

Trochu se vraºdilo
trochu se kradlo
pereme 2x
²pinavý prádlo

Cestou nenásilí
(4 Promile / 4 Promile)

3 ❧

D¥da mráz
(4 Promile / 4 Promile)

♠

Dík
(4 Promile / 4 Promile)

♠

Hospodská
(4 Promile / 4 Promile)

2 ❧

Otec tv·j poslední
prodal jiº krávu
matku b·h povolal
ve svoji slávu

1328

Hrozi£

2

✦ Cestou nenásilí

♠

(4 Promile / 4 Promile)

(4 Promile / 4 Promile)
Lidi jsou svin¥

2

♠

(4 Promile / 4 Promile)
Max

4

❧

(4 Promile / 4 Promile)

♠

Mikulá²ova pomsta
(4 Promile / 4 Promile)
Není nutno

❧
♠

Pov¥ry
(4 Promile / 4 Promile)

❧

2

♠

(4 Promile / 4 Promile)
Sedm stoli£ných

3

❧

3

❧

(4 Promile / 4 Promile)
Sk°ítek

4

❧

(4 Promile / 4 Promile)
Timur

4

3

Hrají dál

jejich krev je utrejch

✸:

2x

❀✷ :

Zaho¤ rozkaz mezi hadry

❬ ✁✷✎❪
❬✸✎❪

kdyº uº nejsi v pat°e

prásk a mozek na zdi

2

♠

Po£kej brat°e nedodrºels

2

♠

4

♠

3

❧

2x

na²í normu platnou

❀✷ : bratr bratru hubu zav°e
✸ : bratr bratru tipec zav°e

✸✍
✁✷✍

neº ti tipec zatnou
Poj¤te v²ichni rozhodovat
pravdu vyv¥síme
a ti co cht¥li totalitu
p¥kn¥ pov¥síme

❀✸ :

Po£kej brat°e nedodrºels

❬✷✎❪

na²í normu platnou
bratr bratru tipec zav°e
neº ti tipec zatnou

✷:

2x

❀✸ :

Poj¤te v²ichni rozhodovat

pravdu vyv¥síme
... (svahil²tina)

❬✸✎❪
✷✍
✍

Jestli chce² bejt brutální

(4 Promile / 4 Promile)

Live (1990, 13.)

✷ : ale krví t¥ch druhejch
❀✷ : maj rozdílný p°esv¥d£ení

♠

(4 Promile / 4 Promile)

4 Promile / 4 Promile

Nenásilí nastolíme

brázda brázdu brázdí

(4 Promile / 4 Promile)

✦ Anarchy in the UK

❀✷ :

Nenásilí

(4 Promile / 4 Promile)

(4 Promile / 4 Promile)

kdyº uº nejsi v pat°e

z p°esv¥d£ení

Venkovský balíci

Zelené peklo

ºe ses na n¥j koukal z patra

♠

(4 Promile / 4 Promile)

Zdravotníci

✷✍
✁✸✍

Zaho¤ rozkaz mezi hadry

ºe ses na n¥j koukal z patra

Tonda a pioný°i

Závislák

krev je utrejch
je utrejch

❧

(4 Promile / 4 Promile)

Vzpoura celeru

❀✸ : ale jejich
✷ : jejich krev

✸✎
✁✷✎
✸✍
✁✷✍

neº t¥ n¥kdo nat°e

(4 Promile / 4 Promile)
Tlustý pupky

Live Boºt¥tice (1990, 2.)

❀✷ : ...
✸ : Nenásilí nastolíme
❀✷ : krví t¥ch druhejch
✸ : ale krví t¥ch druhejch

: krví t¥ch druhejch

(4 Promile / 4 Promile)
Seno sláma

Born in Kocourkov (1990, 8.)

neº t¥ n¥kdo nat°e
2

(4 Promile / 4 Promile)
Rock'n'Roll

Live (1990, 2.)

✷
✸

maj rozdílný p°esv¥d£ení
2

(4 Promile / 4 Promile)

P°ekvapení

4 Promile / 4 Promile

♠

Ivánek

: a ti co cht¥li totalitu

✸:

1329

a ti co cht¥li brutalitu

❬ ✁✸✎❪
❬✷✎❪
✸✍
✍

❀✸ : p¥kn¥ pov¥síme

scény vnesl prvky emerického meneºingu.
Dík

Nenásilí
z p°esv¥d£ení
brázda brázdu brázdí

✦ Hospodská

Jestli chce² bejt brutální
prásk a mozek na zdi
2x

4 Promile / 4 Promile
Live D¥£ín (1990, 11.)

✷ Live Boºt¥tice (1990, 8.)

Cestou nenásilí vzh·ru jdem
v²echny nep°átele pobijem
4x

Já jenom p¥tku v kapse m¥l
a desítky jsem se napít cht¥l
: a kdyº do levný jsem £ty°ky ²el

✦ D¥da mráz

✷ : a tak do levný jsem £ty°ky ²el

✷✍
✍

Tam osmnácka nalejvá
a jedni£kou m¥ nazejvá
a v prsou skoro stovku má
tam se chlastat dá 2x

4 Promile / 4 Promile
Live D¥£ín (1990, 12.)

Santa Claus 2x
??

A neº bys °ekl jedna dv¥
uº desítka tu pro m¥ jedna
a s ním i moje nad¥je

D¥da Mráz 2x
p°i²el mezi nás...

Já desátý se za£al bát
ºe odejde jak uº kolikrát
ona je £íslo chce m¥ znát
já mám £ísla rád 2x

D¥da Mráz
p°i²el k nám
o vánocích
p°i²el sám

Já jenom p¥tku v kapse m¥l
a desítky jsem se napít cht¥l
: a kdyº do levný jsem £ty°ky ²el

P°i²el k nám
D¥da mráz
??
p°i²el k nám

✷ : a tak do levný jsem £ty°ky ²el

Tam osmnácka nalejvá
a jedni£kou m¥ nazejvá
a v prsou skoro stovku má
tam se chlastat dá 2x

D¥da Mráz 2x
p°i²el mezi nás
4x

✦ Hrozi£

Já jsem nikdy nev¥°il
ºe v·bec m·ºe být
pak se ale objevil
a vykrad celej byt

4 Promile / 4 Promile
Live D¥£ín (1990, 3.)

✷ Born in Kocourkov (1990, 3.)

D¥da Mráz 2x
p°i²el mezi nás
3x

On tvrdý pohled m¥l
a velmi ostré rysy
on satanista byl
hlavu plnou duch·

D¥da Mráz 2x
p°i²el nepozván

K°íºe vzh·ru nohama
pentagramy m¥l
na krku na £ele
v nose i v uchu

✦ Dík

4 Promile / 4 Promile

(mluvené slovo)

Jen tvrdý black
bylo jeho hobby
a v²echno ostatní
bylo m¥kký

Je tady n¥kde manaºer R·ºi£ka? Takºe manaºerovy R·ºi£kovi hrajeme poslední písni£ku a bude
to pod¥kování. Za to, ºe do na²í £eské hudební

Kompromis neznal
názor m¥l pevnej
co nebylo £erný

Live D¥£ín (1990, 16.)
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✷✍
✍

✦ Ivánek

nebylo hezký
Six...
die...
kill...
death...
Pak se to stalo
satan se mu zjevil
ve tmavý ulici
za rohem v noci
Stra²n¥ se vyd¥sil
zb¥sile utekl
cestou mu do kalhot
padalo cosi

4 Promile / 4 Promile
Live D¥£ín (1990, 14.)

Ivánku ná²
copak d¥lá²
d¥ti jdou do ²koly
ty leºí² v posteli
co to d¥lá²?
Hovno...

✦ Lidi jsou svin¥
4 Promile / 4 Promile

Nad¥lal si do kalhot...

Live (1990, 5.)

V²ude kde pro²el
zanechal stopy
k°íºe vzh·ru nohama
na zdech on tvo°il

✷ Born in Kocourkov (1990, 10.)

V kostele vybíjel
kamenem okna
a kdyby moh
celej by ho zbo°il

?? pohlíºím
ze strany na stranu
jak lidi t¥²í

S ¤áblem byl kámo²
on nebyl m¥kkej
na pam¥´ zv¥£nil
smrtku a kosu
Kdyº krá£el ulicí
tvá°il se tvrd¥
zapomn¥l ut°ít
nudli si z nosu
Six...
die...
kill...
death...
Pak se to stalo
satan se mu zjevil
ve tmavý ulici
za rohem v noci
Stra²n¥ se vyd¥sil
zb¥sile utekl
cestou mu do kalhot
padalo cosi
Nad¥lal si do kalhot...
2x
Se posral

??

Kdyº m·ºou ublíºit
n¥komu druhýmu
lidi se v¥²í
D¥da se
d¥da se usmívá
na oko dobrák je
O£ima
o£ima si m¥
na²tvan¥ m¥°í
??
na rány na p¥sti
na facky
??
?? pohlíºím
ze strany na stranu
jak lidi t¥²í
Kdyº m·ºou ublíºit
n¥komu druhýmu
lidi se v¥²í
Lidi jsou svin¥
jsou zlí a kradou
sv¥t maj takovej
jakej cht¥j
ivot má² zkurvenej
stejn¥ jak oni
svin¥ se² krade²
a se² zlej
??
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??
lidi jsou zlí
a podobaj se sup·m

Kdo tu byl
o v²echno nás p°ipravil
a pro£ jen kosti jsou
v míst¥ kde spal pes Ajax?

?? pohlíºím
ze strany na stranu
jak lidi t¥²í

Je jeden ºrout
co nám tohle zp·sobil
a to je hladovej Max...

Kdyº m·ºou ublíºit
n¥komu druhýmu
lidi se v¥²í

U nás doma v²echno seºral
a te¤ je²t¥ ºíze¬ má
tet¥ Kv¥t¥ auto sebral
a chce vypít co se dá

Lidi jsou svin¥
jsou zlí a kradou
sv¥t maj takovej
jakej cht¥j

Snad ho je²t¥ dostihneme
neº se zpije jako Dán
kdyº ne tak ho zabijeme
hor²í je jen uragán

ivot má² zkurvenej
stejn¥ jak oni
svin¥ se² krade²
a se² zlej

Po silnici °ítíme se
vztek chvílema st°ídá strach
stihneme tu pijavici
nebo nás tak stihne krach

2x
Lidi jsou svin¥...

Uº jsme tady vyskakujem
d·m má dve°e doko°án
v úºasu jen sledujeme
kdo tu byl p°ed chvílí pán

✦ Max

4 Promile / 4 Promile

Kam zmizelo v²echno pivo
sudy prázdný jsou
vodky rumy becherovky
²ampón s okenou

Live D¥£ín (1990, 7.)

✷ Live D¥£ín (1990, 15.)
✸ Live Boºt¥tice (1990, 3.)
✹ Rebelie III - Neopunk (1992, 5.)

Kde to je
mizí i ta nad¥je
ºe zapomn¥l
❀✷ ❀✸ : aspo¬ na bavoráckej ²naps

Dneska u nás bude ºivo
bude to tu samej host
pít se bude hlavn¥ pivo
i tvrdýho máme dost

✹ : na bavoráckej ²naps

Vypitá je
i nádrº oleje
a kde je opilej Max...

P°ijel i strejc Maxmilián
známej jako d¥snej ºrout
opilec a je²t¥ n¥co
musí se na n¥j dohlídnout

✦ Mikulá²ova pomsta

Naºerem se u nás doma
voºerem se u Franty
jedem s Karlem k n¥mu dom·
dát spát na²e haranty

4 Promile / 4 Promile
Rebelie III - Neopunk (1992, 8.)

Kdyº se vracím zpátky k sob¥
za£ímám mít divnej strach
kam zmizel strejc Maxmilián
rozplynul se v no£ních tmách?

❀✸ ❀✹ : Kam zmizely v²echny dorty
salámy a sejr
kompoty nejlep²í sorty
koukám jako vejr
✷ : Kam zmizely v²echny dorty
...
koukám jako vejr

❬✷✎❪

❬ ✁✸✁✹✎❪

Zasn¥ºenou ulicí
hezky vedle sebe
krá£ejí £ert s Mikulá²em
s and¥lem jak z nebe
Zamí°ili k sídli²ti
tam kde d¥ti bydlí
tro²i£ku se potáceli
m¥li ji jak z vidlí
Zasn¥ºenou ulicí
²li ke ²t¥drým lidem
za nadílku nalejou jim
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✹✍
✁✷✁✸✍

to co pán·m zbyde
Hodným dárky nad¥lí
nehodné £ert zmlátí
Mikulá² se raduje
vºdy´ se jim to vrátí
Uº se blíºí ulicí
Mikulá²
bílé vousy
bílá h·l
bílej plá²´
S £ertem se mu snad
nic nem·ºe stát
vºdy´ to jsou jen d¥ti
pro£ se bát
Zasn¥ºenou ulicí
krá£ejí dál k m¥stu
kdyº v tom náhle parta d¥tí
zastoupí jim cestu
Mikulá² a and¥l stojí
£ert °et¥zem to£í
kdyº v tom ostrá palba z kasru
zasáhla jim o£i
Zasn¥ºenou ulicí
and¥l s £ertem b¥ºí
bez roh· a bez k°ídel
popadaj dech st¥ºí
Drobné d¥tské ru£i£ky
trhaj bílé vousy
Mikulá²e bez nadílky
u patníku rdousí
Uº se blíºí ulicí
Mikulá²
bílé vousy
bílá h·l
bílej plá²´
S £ertem se mu snad
nic nem·ºe stát
vºdy´ to jsou jen d¥ti
pro£ se bát
Zasn¥ºenou ulicí
p°esn¥ jako loni
krá£eli £ert s Mikulá²em
byli to zas voni

vºdy´ to byly jenom d¥ti
pro£ si lámat hlavu
Uº se blíºí ulicí
Mikulá²
bílé vousy
bílá h·l
bílej plá²´
S £ertem se mu snad
nic nem·ºe stát
vºdy´ to jsou jen d¥ti
pro£ se bát
Vºdy´ to byly d¥ti
pro£ se bát

✦ Není nutno

4 Promile / 4 Promile
Live (1990, 11.)

✷ Born in Kocourkov (1990, 12.)
Není nutno 2x
aby bylo p°ímo veselo
hlavn¥ nesmí býti smutno
natoº aby se bre£elo
Chce²-li trap se
ºe ti v kapse
zlaté mince nech°estí
nemít ºádné kamarády
tomu já °íkám ne²t¥stí
Nemít prachy nevadí
nemít srdce nevadí
zaºít krachy nevadí
: zaºít nudu to vadí
✷ : zaºít nudu nevadí
Není nutno 2x
aby bylo p°ímo veselo
hlavn¥ nesmí býti smutno
natoº aby se bre£elo
Chce²-li trap se
ºe ti v kapse
zlaté mince nech°estí
nemít ºádné kamarády
tomu já °íkám ne²t¥stí

✦ Pov¥ry

Bez and¥la bez nadílky
op¥t mí°í k m¥stu
kdyº v tom zas ta parta
zastoupí jim cestu

4 Promile / 4 Promile
Live D¥£ín (1990, 13.)

Zasn¥ºenou ulicí
²el Mikulá² s £ertem
mrtvolky v kaluºích
nebyly v²ak ºertem

Cht¥l jsi poznat
jak vypadá ²t¥stí
poznals v²ak
jak chutná rána p¥stí

Automaty za²t¥kaly
do d¥tskýho davu

Za ²áhnutí
zaplatil jsi draze
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✷✍
✍

bude dále ºít

na tvá°i má²
mod°iny a saze

Rock'n'roll...

Pov¥ry se nevyplácí

✦

v realit¥ platnost ztrácí
k cest¥ zpátky síly hnací
3x

Sedm stoli£ných

4 Promile / 4 Promile

Pov¥ry se nevyplácí

✦

✷
✸

Live (1990, 8.)
Born in Kocourkov (1990, 13.)
Rebelie III - Neopunk (1992, 6.)

P°ekvapení
Prérie tam pod kopyty duní

4 Promile / 4 Promile

pro mrtvoly není vid¥t zem
ºelezný o° na kolejích funí

✷

Live (1990, 10.)

kdyº ohnivou vodu veze sem

Live Boºt¥tice (1990, 1.)
Tam kde bzu£ej buky svi²t¥j ²ípy

Leze nahej po koberci

?? zatá£í

k posteli se plazí

tam stojej pípy a v kaºdé z té pípy

Má¬a bude p°ekvapená

kdyº denn¥ chlastaj rudý chlasta£i

p°íjemn¥ ho mrazí
Orlí péro In£u£una nosí
N¥co chladný jako ocel

symbol v·dce dal mu Manit·

chladí ho stále níº

te¤ u stanu mu d¥ti ²avle kosí

n¥co klaplo hroznej výk°ik

je to Rumana a Vypit·

v pasti není my²

✷:

Co to asi bylo?...

❬ ②❪

Rumana se na úsvitu vdává
Peprmint ji navºdy °ekne yes
a Bumbalo Bill sv¥dek jak si ºádá

✦

Rock'n'Roll

4 Promile / 4 Promile

❀✷ : sv¥dek von byl voºra ... b¥s
✸ : sv¥dek von byl voºralej jako b¥s

✸✍
✁✷✍

Rumana se vdává
Peprmint se ºení

✷

Live D¥£ín (1990, 10.)
Born in Kocourkov (1990, 7.)

Já sly²el jsem
?? nespo£et
a punke°i reggae styl
nejvíc v²ak rock'n'roll
jsem si oblíbil
??
rock'n'roll budem hrál
a v jeho rytmu budem
celou noc tancovat
Rock'n'roll je m·j
ºivot i smrt
a dokud bude hrát
tak já budu ²´astnej
budu se neustále smát
Aº um°u
nechci ºádnej funus band
nechci plá£ a bol
jen nad hrobem zahrajte mi
naposled m·j rock'n'roll

kaºdej host nasává
a pivo krásn¥ p¥ní 2x
Uº nastal den a slunce dávno pálí
na páre£ek stihnou vypít ??
ze samotky Sam t¥ºkej soudek valí
a chce se taky ??
O Peprmint se ²vagrem i tchánem
s Bumbalo Billem Samem vodchycen
cht¥j zapít ²t¥stí co uº za£lo s ránem
?? se v£as °ítí sem
Nesu ²patné zprávy n¥kde vidím
ajavové chystaj ¬ákou lest
vodky ?? není zbytí
kdo nepije zradí moji £est
ajavové prý by soudek dali
je to soudek vodky stoli£ný
p°ipijou si pak se na zem svalí
zde leºí mrtvých sedm nete£ných

❀✷ : Sedm nete£ných
✸ : Sedm nete£ných
sedm state£ných

?? aº budu v zemi spát

sedm stoli£ných 4x

a moje t¥lo bude hnít
ºe rock'n'roll naho°e
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2x

✸✍
✁✷✍
✁✷②

✦ Seno sláma

✦ Sk°ítek

4 Promile / 4 Promile

✷
✸

4 Promile / 4 Promile

Live (1990, 1.)
Live D¥£ín (1990, 4.)
Born in Kocourkov (1990, 4.)

✷ ❀✸ :

Vojáci
je va²í svatou ctí
poloºit ºivot za ?? vládce
p°ipravte si zbran¥
a pochodem levá pravá
seno sláma
za mnou

❬ ②❪

✷
✸
✹

Live (1990, 4.)
Live D¥£ín (1990, 1.)
Born in Kocourkov (1990, 1.)
Live Boºt¥tice (1990, 4.)

❀✸ ❀✹ : Sk°ítku milý sk°ítku
kam stále pospíchá²
sk°ítku milý sk°ítku
ze sn· t¥ znám
✷:

... uº t¥ tu mám

❀✸ ❀✹ : Sk°ítku milý sk°ítku
poj¤ blíº a je²t¥ blíº
sk°ítku milý sk°ítku
já uº t¥ mám...

Vytáhli m¥ verbí°i
z mo£·vky a hnoje
tak tady má² intu
ta bude te¤ jen tvoje

❬✷✎❪

Uº t¥ mám ty trpaslíku
kam jsi to cht¥l po°ád jít
te¤ mi musí² v²echna p°ání
honem rychle vyplnit

Moºná budu generálem
uº nejsem pouhým ??
kde pohnul jsem jen s volem
te¤ budu hejbat sv¥tem

❀✷ ❀✸ : A jestli je nevyplní²
rozmá£knu t¥ ve dlani
a jestli je nevyplní²
budou t¥ ºrát potkani

Jsem hrdý na svý poslání
ºe zrodil jsem se v dob¥
kdyº moje t¥lo neshnije
ve ²pinavým hrob¥

✹:

Seno sláma 4x

A jestli m¥ neposlechne²
ter£ si z tebe ud¥lám
je²t¥ men²í trpaslíky
potom z tebe nad¥lám

?? zajdem dále
pro jinýho krále
nechápu pro£ ale
kdyº kaprál mu dal vale

Vy£aruj mi nový kolo
po£íta£ a zmrzlinu
vy£aruj mi velký svaly
a´ maj v²ichni mod°inu

Jsme pod praporem cti a slávy
to tak jí °íkal kaprál
jen po°ád nevím p°esn¥
pro£ d¥láme ten kravál

A jestli m¥ neposlechne²
ter£ si z tebe ud¥lám
je²t¥ men²í trpaslíky
potom z tebe nad¥lám

Pro£ musím mít tu dlouhou kudlu
p°itáhnutou k rou°e
pro£ jsou tady v²ude mrtví
a v²ude plno kou°e

Po£kej sk°ítku kam jsi zmizel
v dlani ses mi rozplynul
bylo to tvý vlastní kouzlo
nebos prost¥ uhynul

: Dost v¥cí tady nechápu
Víc v¥cí tady nechápu
nechápat je ²t¥stí
já se zase t¥²ím
na dal²í vít¥zství

❬ ✁✸✁✹✎❪

Trpaslíku

Prej budu ²lapat po boji²ti
se slávou mezi t¥li
to ?? mý nohy
zvyklý ²lapat jen zelí

✷ ❀✸ :

❬✷✎❪

✷✁✸✍
✍

Po£kej sk°ítku aº t¥ chytím
pozná² co je dít¥ zlé
p°ijde²-li k nám je²t¥ n¥kdy
pozná² co je TNT

✦ Timur

Seno sláma...

4 Promile / 4 Promile

✷
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Live (1990, 7.)
Live D¥£ín (1990, 8.)

❬✹✎❪

❬ ✁✷✁✸✎❪

✦ Tlustý pupky

✸ Live Boºt¥tice (1990, 6.)
✹ Rebelie III - Neopunk (1992, 7.)

4 Promile / 4 Promile

Planoucí pohledy
temn¥ rudý ret
rubá²ka modravá
chlapec jako kv¥t
to je Timur 2x

Live D¥£ín (1990, 2.)

✷ Born in Kocourkov (1990, 2.)
✸ Live Boºt¥tice (1990, 9.)
Tlustý pupky ty se tvá°ej
kaºdou chvíli jinak
dneska maj t¥ za svatýho
zejtra bude² svi¬ák

Na dlaních mozoly
v hlav¥ jasný plán
svým smyslem pro £estnost
za spln¥ním hnán

Nad²ením ti budou tleskat
tvoje slova chválit
zejtra budou tvoje knihy
na hranici pálit 2x

Timure pomoz
Timure nanos
Timure zahroz
v²em zrádným Kvakin·m

Kaºdou chvíli m¥ní kabát
jak se jim to hodí
koho v£era pov¥sili
s kytkou mu na hrob chodí

A jejich lidem
na stráºi s tebou
Timure stát
v²ichni budem

Tlustý pupky nemaj tvá°e
i sv¥domí ztratí
vºdycky rad²i podaj ruku
tomu kdo víc platí 2x

P°ipraven odhodlán
cestou pravdy jít
pomáhat budovat
nep°ítele bít
to je Timur 2x

✦ Venkovský balíci
4 Promile / 4 Promile

Mocného národa
skv¥lí bystrý syn
nemá rád ozdoby
jeho zdobí £in

Live D¥£ín (1990, 6.)
Venkovský balíci
chlastali 2x
a kdyº se oºrali
potom se porvali

Timure pomoz
Timure nanos
Timure zahroz
v²em zrádným Kvakin·m

V hospod¥ na rohu
tak jako kaºdej den
ºidle a p·llitry
let¥ly z okna ven

A jejich lidem
na stráºi s tebou
Timure stát
v²ichni budem

V²em hlavám
vep°ovým
v²em hlavám
tak málo ke ²t¥stí sta£í

Timure...
Ob£ane vstávejte
ty ses ale zlil
Timure £lov¥£e
kdo t¥ takhle zbil?

Naºrat se
oºrat se
porvat se
sko£it na starou
tak o£ tu krá£í

Timure

A k tomu cirkusu
hrála jim z vesela
plechová kapela

Se² ¬ákej zarostlej
to se mi snad zdá
pro£ ten n·º? peníze?
nebodej m¥
au

❀✷ ❀✸ : Timure...
✹ : Timure

❬✹✎❪
❬ ✁✷✁✸✎❪

Prokoplej buben
se narychlo opraví
jen a´ se chasníci
zejtra zas pobaví
V²em hlavám
vep°ovým
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v²em hlavám
tak málo ke ²t¥stí sta£í

ta celerová vzpoura
mi v²echny plány bourá

Naºrat se
oºrat se
porvat se
sko£it na starou
tak o£ tu krá£í

Pro£ vzbou°il se mi celer
uº není v zemi celer
zaslouºí si trestu
ran od dvaceti ke stu
2x

2x

Kde je celer...
zasranej celer...
zkurvenej celer...

A kdyº se vidláci
dom· se vracejí
rozkopnou dve°e
a naská£ou na ºeny
Ráno se probouzí
a hlava jim skota£í
ve£er zas v hospod¥
pípa se roztá£í
V²em hlavám
vep°ovým
v²em hlavám
tak málo ke ²t¥stí sta£í
Naºrat se
oºrat se
porvat se
sko£it na starou
tak o£ tu krá£í

✦ Vzpoura celeru
4 Promile / 4 Promile
Live D¥£ín (1990, 9.)

✷ Born in Kocourkov (1990, 6.)
Tak je tu zase ráno
vlastn¥ uº poledne
hlad kru£í zpod ko²ile
nahlas a d·sledn¥
V lednici pusto prázdno
ve ²pajzu ticho tma
je²t¥ ºe na zahrádce
plodiny zralé mám
V²ude hledám celer
na bobek sedám celer
není tu chybí celer
prosby a sliby
2x
Kde je celer...
Celere kam jsi zmizel
jak rád bych t¥ dnes sklízel
zahrál bys role nový
v polívce celerový
Ty dopustil ses zrady
a já umírám hlady

Snad kv·li politice
kv·li ekonomice
snad kv·li zne£i²t¥ní
uº na zahrádce není
Celere nejsi tady
a já umírám hlady
já jsem ti tolik v¥°il
a ty ses mi zpronev¥°il...

✦ Závislák

4 Promile / 4 Promile
Live (1990, 14.)

✷ Live Boºt¥tice (1990, 10.)
Pivo pivo vodka
fernet pivo rum
becherem to zazdím
a uº ji mám jak d·m
Vrchní se mnou t°ese
abych dom· ²el
jenºe nohy nejdou
i kdyº já bych cht¥l
Padám n¥kam do tmy
a snad se mi to zdá
jak n¥kdo volá z dálky
bu¤ m·j já budu tvá
Te¤ leºím nahej vedle ºenský
je tlustá a má knír
tak honem pry£ to je hezký
no hlavn¥ ºe je mír
2x
2x
Tak tohle nechci zaºít
uº ani jedenkrát
pro jednou to snad sta£í
uº chci si pozor dát
A to ºe jsem jí utek
se musí oslavit
dnes p·jdu chlastat jinam
nechci bejt zas bit
Já vybral jsem si knajpu
kde ºenský nesed¥j
chlast tu te£e proudem
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a uº je mi zas hej
Te¤ leºím nahej vedle chlapa
je tlustej a má knír
tak honem pry£ on po mn¥ ch¬apá
no hlavn¥ ºe je mír
2x

✦ Zdravotníci

Zkurvená voda
zkurvenej oblek
zkurvená postel
zkurvenej mozek
Zkurvená ohrada
ostnatej drát
zelenej ºivot
nikdy nem¥l rád
: 2x

4 Promile / 4 Promile

ANP

Live (1990, 12.)

✷ Live D¥£ín (1990, 5.)
✸ Born in Kocourkov (1990, 5.)
✹ Live Boºt¥tice (1990, 7.)
Skupina zdravotník·
uklouzla na chodníku
hromadn¥ podcenili
stálou zemskou tíº
zpod válce jim nepom·ºe
ani £ervený k°íº
2x

✦ Zelené peklo
4 Promile / 4 Promile
Live (1990, 3.)

✷ Born in Kocourkov (1990, 9.)
✸ Live Boºt¥tice (1990, 5.)

6 písní
?

Zelená voda
zelenej oblek
zelená postel
zelenej mozek
Zelená ohrada
ostnatej drát
zelenej ºivot
vºdycky m¥l tak rád
Má te¤ novou milenku
jmenuje se samopal
ta ho nikdy nezradí
vºdycky jen o ní stál
Velitel je správnej chlap
jak vlastní d¥ti má je rád
on je v²emu nau£í
cht¥j muºem jak on se stát

(ANP / ANP)

♠

Pes
(ANP / ANP)

♠

Sametová revoluce
(ANP / ANP)

♠

Voják
(ANP / ANP)

2 ♠

Vysoký ²koly
(ANP / ANP)

♠

Zastavte sv¥t
(ANP / ANP)

♠

✦?

ANP / ANP

Kdyº na sebe natáhnou
ten slu²ivý ²at vojenský
zmocní se jich pocit slasti
nemyslí uº na ºenský
Vysoký maj boty
obutý v nich ho°í
ve vedrech i mrazu
dlaºbu s nima bo°í

❬✷✁✸②❪

Live (1990, 5.)
Tak co tu je²t¥ hledá²
si celá v £erveným
zadarmo mi nedá²
se² pro m¥ jenom chtí£
Já uº t¥ nechci znát
jse² jenom kurva
táhne s tebe po°ád chlast
??
Na chodníku stojí²
drºku má² naho°e
kdyº kolem tebe projdu
ruka se mi sev°e
Já uº t¥ nechci znát
jse² jenom kurva
táhne s tebe po°ád chlast
??
?? svoje city
chce se mi blít
chod¥j v²echny tak jako ty
ty d¥vko ??
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Já uº t¥ nechci znát
jse² jenom kurva
táhne s tebe po°ád chlast
??

✦ Pes

ANP / ANP
Live (1990, 3.)

Musí² být pomatený
a nemít ºádnou víru
musí² být i ve spánku
po°ád ve st°ehu
Kdyº vyrazí² do ulic
musí² najít ºrádlo
se zav°enejma o£ima
i kdyby t¥ to ºivot stálo
ºivot stálo

Sametová revoluce
velkorysý hesla
máme jenom holý ruce
a voni mají k°esla
Na hrad¥ a v podhradí
Havel si s tím poradí
kdo se áká neh°e²í
Havel to n¥jak vy°e²í 2x
Sametová revoluce
velkorysý hesla
máme jenom holý ruce
a voni mají k°esla

✦ Voják

ANP / ANP

✷

Live (1990, 1.)
Rock-session (1991, 16.)

Jsi pes 3x
jsi jenom pes
jsi pes 2x
jsi jenom pes

N¥kdo se k nám
p°es noc vkrad
v ulici zmizely
v²echny stromy

A za chvíli na to
uº se musí² hlásit
pod°ídit se holi
a stisku ruky

Z·stal po n¥m akorát
hroznej smrad
a rozbo°ený domy

N¥mí pohled v o£ích
a ochotný úsm¥v
£lov¥k to je v¥t²í zví°e
do ksichtu ti plivne 2x
Jsi pes 3x
jsi jenom pes
jsi pes 2x
jsi jenom pes
pes

✦ Sametová revoluce
ANP / ANP

Live (1990, 4.)
Sametová revoluce
i od shora i odspod
ale nás to nezajímá
zalezeme do hospod 2x
Sametová revoluce
velkorysý hesla
máme jenom holý ruce
a voni mají k°esla
Uº jsi sta£il p°evlíct kabát
a koupit si trikoloru
t°eba ºe jsi byl estébák
jsi v Ob£anskym Fóru 2x

M¥ do toho netahejte
já nikam nepudu
jinýho vojáka si hledejte
já vál£it nebudu nebudu
Vyjdu ven a v²ude
vidim jenom paniku
na obloze vidí²
£erný mraky
Mrtvý t¥la leºí
na chodníku
za chvíli tam
budu leºet taky
M¥ do toho netahejte
já nikam nepudu
jinýho vojáka si hledejte
já vál£it nebudu nebudu
?? zbytky t¥l
já nechci je²t¥ um°ít
dal²í letoun sem p°ilet¥l
já si chci je²t¥ uºít
M¥ do toho netahejte
já nikam nepudu
jinýho vojáka si hledejte
já vál£it nebudu
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✦ Vysoký ²koly

Dalekohled paní správcový
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Live (1990, 6.)

Duch StB
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Hej pomilujte
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Hymna anarchistických brat°í m¥sta Kolína
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Chceme
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Já nejsem ºádnej impotent
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Jestli chce²...
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Jsem stra²n¥ zlej
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

2♠

Jsem v ní na hnoji
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Míla
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

M·j bi£
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Nech toho
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Nymfomanka
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

2♠

Pozdrav Vincentovi
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Pozdrav Vincentovi II.
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Salón
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

St°íka£
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

Temelín
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

2❧

U Labe zebe
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

2♠

Vanilková
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

♠

V¥ºák
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

2♠

3♠

Vibrátory
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

2♠

Vojáci
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

♠

Zví°ata
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)

♠

ANP / ANP

Povídá v·l kráv¥
vystudoval jsem VUML práv¥
kráva na to praví
a co se tím spraví?
diplom dostane²
ale volem z·stane²

✦ Zastavte sv¥t
ANP / ANP

Live (1990, 2.)
V hodpod¥ sedí²
nemá² kam jít
do p·litru hledí²
nechce² jinej být
a °ve²
Zastavte sv¥t
já chci vystoupit
6x
V²ude t¥ vyhazujou
ºe £íro má²
ºe prej se jenom áká²
a nic ned¥lá²
a °ve²
Zastavte sv¥t
já chci vystoupit
6x
A ºe jsi punká£
padá² z rytmu
ale taky nejse² áka£
a nechce² nacizmus
a °ve²
Zastavte sv¥t
já chci vystoupit
4x

Asana£ní pásmo
29 písní

? (2x)
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)
Asana£ní pásmo
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)
Aº m¥ jednou nechá² bejt
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)
Byli a budou
(Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo)
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✦?

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
Live (?, 11.)

??
ivo£i²ný pot°eby a sny
??
iluze a promarn¥ný dny
nikdo se m¥ na to nezeptá
??
P°ed hotelem stojí dáma
?? jestli nekecám
onanie ºádná chmura
sám si radost ud¥lám
ivo£i²ný pot°eby a sny
??
iluze a promarn¥ný dny
nikdo se m¥ na to nezeptá
??

✦?

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
Live (?, 3.)

M·j táta je úderník
ví² ty co to je je
hned se pustí do práce
s vervou do toho je je
2x

Tohle to je asana£ní pásmo
tady ºijem
4x
Najdeme si práci
v ²atech zelených
vzh·ru jako ptáci
pózy vzne²ený
Neúsp¥²ný lovci
kytky °ezaný
dobrý k asanaci
??
Tohle to je asana£ní pásmo
tady ºijem
8x

✦ Aº m¥ jednou nechá² bejt
Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
Live (?, 13.)

✷ Live Hlízov (1991, 4.)
Aº m¥ jednou nechá² bejt
p°e£tu v kníºkách jak na to jít
aº m¥ jednou nechá² bejt
budu se muset zast°elit
Tak pod bradu pistoli
a dopis na rozlou£enou
ne uº m¥ nic nebolí
uº t¥ mám p°e£tenou
3x
Aº m¥ jednou nechá² bejt

✦ Byli a budou

Své úkoly do budoucna znám
svého ta´ku v práci p°ekonám
2x

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

2x

✦ Asana£ní pásmo
Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 17.)

✷ Live (?, 12.)
✸ Live Hlízov (1991, 1.)
Nesu sem vám v¥ci
z hlavy vybraný
po°ád stejný kecy
maso zkaºený
V ponorkový kleci
pravdy loºený
??
lásky uhnaný

U Labe zebe (1990, 18.)
Stará dobrá krysa
ta ti vºdycky podrºí
s otev°eným poklopcem
od hadi£ky k nádrºi
Pepa má zvlá²tní úkoly
práce jako kaºdá jiná
Pepa má zvlá²tní úkoly
po ve£erech hlavy stíná
la armáda krys
ta co v noci vylejzá
je jich stále víc
slunce ledu podlejzá
Pepa má zvlá²tní úkoly
práce jako kaºdá jiná
Pepa má zvlá²tní úkoly
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✦ Hej pomilujte

po ve£erech hlavy stíná
2x

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

Byli a budou...

Live (?, 5.)

✦ Dalekohled paní správcový

edý ksichty zuºený
nev¥d¥ly jak z tý krize ven
£ert ví koho napadlo
koupit ¬ákej ?? ek a jít se pobavit

U Labe zebe (1990, 1.)

?? má v zemi plesnivý
periferní d¥vy svle£ený
n¥kdo v rohu pou²tí muziku
stejnou jako ??

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

Já a Patrik
na balkon¥ leºíme
a pijeme pívo
a na lidi ??
Co ta ºenská vlastn¥ cht¥la
vo£umovat na²e t¥la
4x
chlupatý
Hloupý jdou do práce
a my se tu válíme
aº nás n¥kdo nahlásí
tak tady skon£íme
Co ta ºenská vlastn¥ cht¥la
vo£umovat na²e t¥la
4x
chlupatý
2x

✦ Duch StB

Hej napíjej se ??
Hej pomiluj se
pomiluj se po²pásuj se
hej pomiluj se
edý ksichty zúºený
nev¥d¥ly jak z tý krize ven
£ert ví koho napadlo
koupit ¬ákej ?? a jít se pobavit
²ílená je jízda na koních
periferní d¥vy svle£ený
n¥kdo v rohu pou²tí muziku
stejnou jako ??
Hej napíjej se ??
Hej pomiluj se
Hej pomiluj se pomiluj se po²pásuj se
hej pomiluj se
2x

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

anarchistických
✦m¥staHymna
Kolína

U Labe zebe (1990, 15.)
Pod sochou Lenina
te¤ mo£ej ptáci
není to kravina
mám trochu strach
Podivní pánové
podivní hlasy
je to duch STB
zakyslej prach
Mí mám¥ se o tom zdálo
ºe mn¥ ti chlapy seberou
nechápu pro£ jí to vzalo
vºdy´ p°ece mrtvý neberou
2x

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 20.)

Pistole po stole do postele...
Vyndej bombu Martine
já to tady roz²vihám cárárá
2x
Podminujem host·m zadky
aº polet¥j do nebe
uº tu není cesty zpátky
zvuk maj na²e pistole...
2x

✦ Chceme

Mí mám¥ se o tom zdálo
ºe mn¥ ti chlapy seberou
nechápu pro£ jí to vzalo
vºdy´ p°ece mrtvý neberou
2x

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
Live (?, 6.)
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brat°í

??
A boty od Bati
a nový kalhoty
?? a £epici
?? jen £í

Jestli chce² tak si °ekni
jestli chce² tak si °ekni oi oi oi
2x
Jestli chce² tak si °ekni...

✦

Chceme to a hned 2x
te¤ hned 2x
2x
Ve válce ??
ne£um jen tak ho ber
radikálním ko²t¥tem
tob¥ cestu zametem
Chceme to a hned 2x
te¤ hned 2x
2x

✦

Já nejsem ºádnej impotent

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
Live (?, 2.)

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

✷

S Janou to bylo fajn
neº na²la pana doktora
hnátu jak z kamene
drºí mu nána pitomá
Já nejsem ºádnej impotent 4x
Ven £umim zchrbenej
vºdycky spí² víc neº akorát
v·bec se nedivim
ºe mi to v noci nechce stát
Já nejsem ºádnej impotent 2x

✦

Jsem stra²n¥ zlej 4x
??
v cizí zemi klid z £erstvý kytky
n¥co se mi zdálo ¬áký blbý barvy
na podlaze hnijou v£erej²í zbytky
Jsem stra²n¥ zlej 4x

✦

Live (?, 4.)
Má²a nadrºená furt n¥co chce
Má²a nadrºená nedá pokoje
?? panzerfaustem ²iju do ní dál
láska balí kufry jízda pekelná
Jsem v ní na hnoji 8x
Ná°ek deviant· perverzní sbor
dívka osam¥lá masturbuje
?? na videu a co já s tím
Má²u ??
Jsem v ní na hnoji 8x

✦

Jestli chce² tak si °ekni 4x
jestli chce² tak si °ekni oi oi oi 4x
Dej si na m¥ ra£i majzla
??

Míla

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

Vypadá² jak malá holka
??

Jsem v ní na hnoji

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

Jestli chce²...

U Labe zebe (1990, 7.)

Live (?, 1.)
Live Hlízov (1991, 2.)

Te¤ pomalinku sranda kon£í
p°estanou se smát ??
??
p°idu²enej a modrej jak ??

Ven £umim zchrbenej
vºdycky spí² víc neº akorát
v·bec se nedivim
ºe mi to v noci nechce stát
Já nejsem ºádnej impotent 2x

Jsem stra²n¥ zlej

U Labe zebe (1990, 10.)
Do fabriky nejdu
do fabriky nejedu
p·jdu ra£i za Mílou
tam to p¥kn¥ rozjedu
Míla s tou se dob°e pa°í
Míla zase jenom svá°í
4x
2x

1343

✦

M·j bi£

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 16.)

Tohle je bi£
záda ohýbej
klidn¥ si k°i£
??
??
já jsem cynickej
zabitý lásky
??
To je bi£...

✦

Ve výtahu v garáºi
nebo n¥kde na pláºi
zase bude² chtít 2x
ty svoje hry
T¥lo po t¥le ??
d¥láme to ve van¥
a ty zase chce² 2x
ty svoje hry
Ve výtahu v garáºi
nebo n¥kde na pláºi
zase bude² chtít 2x
ty svoje hry
Milá£ku milá£ku poj¤
ty svoje hry
4x

✦

Nech toho

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 9.)

M·ºe² na ?? vlézt
m·ºe² z ní i skákat
m·ºe² p°ipaºit
podlíst a pak se ákat
Dva kroky ??
a je²t¥ lakomej
nepu£í na rohlík
ani na telefon
Pá°it se
no to je síla
nech toho
n¥kdo se dívá
4x
erná káva nad m¥stem
letíme si k blbostem
hrdinové mají strach
cití divnej pach
Pán a paní koupili v·z
zejtra n¥kam pojedou
ty má² ²t¥stí malej kus
oni n¥kam dojedou
Pá°it se
no to je síla
nech toho
n¥kdo se dívá
4x

✦

Nymfomanka

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

✷

U Labe zebe (1990, 8.)
Live (?, 10.)

Pozdrav Vincentovi

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 11.)

Zachra¬ se kdo m·ºe² Vincent p°ichází
zachra¬ se kdo m·ºe²
Jeºí² Kristus
zachra¬ se kdo m·ºe²...

✦

Pozdrav Vincentovi II.

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 19.)

Zachra¬ se kdo m·ºe² Vincent p°ichází
zachra¬ se kdo m·ºe²
Jeºí² Kristus
zachra¬ se kdo m·ºe²...

✦

Salón

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 3.)

Dob°e si to namaº
hlavn¥ abys m¥la úsp¥ch
pán·m zuby ukaº
??
Tak málo sta£í
ráno z tebe bude hv¥zda
bu¤ trochu vlídná
na chlápka z fo´ákem
2x
Salón 4x
krásný lidi
krásný holky
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✦ U Labe zebe

??
ned¥lej to se mnou z lásky
??
a ze tvých vlas·

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 6.)

✷ Live Hlízov (1991, 3.)

Pro£ na to myslí²
v béºovým au´áku
má² nový ??
svoje tvá°e na plakátech

V divným m¥st¥ divný lidi
opoºd¥ný vlak
mrtvá ºena na kolejích
£erná budoucnost

Salón 4x
krásný lidi
krásný holky

Co hledáme na smeti²ti
£asy ztracený
milujem se na leti²ti
t¥la zpocený

✦ St°íka£

U Labe zebe
kaºdej má tu svou
??
2x

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 13.)

Na nám¥stí chlap si n¥co brouká
policejní v·z za zády mu houká
dav £umící na to v²echno kouká
a ten ºlu´ák krásn¥ si te¤ brouká

P°evlíkne² se realitou
a bude ti fajn
rudá zá°e ztratila se
snad nebude² sám

Milo² st°íká st°íka£kou st°íka£kou 4x

Koukni támhle velký zví°e
velký peníze
snad se válí rychle jede
p·jde za m°íºe

Uº je nás víc kaºdej si te¤ brouká
neboj se hnout voda není horká
plá²t¥nku mám já i moje holka
a ten ºlu´ák krásn¥ si te¤ brouká

U Labe zebe
kaºdej má tu svou
??
2x

Milo² st°íká st°íka£kou st°íka£kou 4x

✦ Temelín

✦ Vanilková

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo

U Labe zebe (1990, 14.)
✷ Live (?, 7.)

U Labe zebe (1990, 2.)

Nezam¥stnaní montáºníci jedou
z temelíne£ka vlakem na Kolín
: A´ ºije KS 2x
koryta 2x

❬✷②❪

Uprost°ed Prahy
opu²t¥ná noc
Slovanský d·m
a nálada opilá

Temelín 2x
jedem vlakem na Kolín
smrdí nám z huby
chleba s cibulí

Tvoje smutný o£i
láhev plná slz
dech z drahejch cigár
tahá² nad¥ji

Temelín 2x
jedem vlakem na Kolín
maºeme karty
a ºerem ²kvarky

Z bytu ráno
jedem si to tramvají
a tvoje jméno
je mi vlastn¥ fuk

Temelín 2x
jedem vlakem na Kolín
peníze nemáme
u nás nic nemáme

My dva jsme z t¥ch
co nikoho nemají
namísto slov
jen velkom¥stký hluk

2x

Holka vanilková
zakou°ený bar
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uº to máme za sebou
zítra budem kaºdý sám
2x
Uprost°ed Prahy
opu²t¥ná noc
Slovanský d·m
a nálada opilá
Tvoje smutný o£i
láhev plná slz
dech z drahejch cigár
tahá² nad¥ji
Holka vanilková
zakou°ený bar
uº to máme za sebou
zítra budem kaºdý sám
2x

✦ V¥ºák

ani ºádný prá²ky
??
Hej kup si pána docela malýho
hej kup si pána gumovýho
2x
Jedna star²í dáma
sama si tam dává
Robertovu hlavu
mezi nohy
Hej kup si pána docela malýho
hej kup si pána gumovýho
5x

✦ Vojáci
Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 5.)

✷ Live (?, 8.)

P°es spáleni²t¥
p°es krvavé °eky
pluk za plukem jde
neochv¥jn¥ dál

Táta kouká do bedny
pije pivo máma spí
t°etí program zapnutý
to je dobrý to se smí

Na na²í stran¥
srdce právo v¥ky
jdem vp°ed
jak £as pomsty hrozný val

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 12.)

Krize prá²ky na spaní
mo°e problém·
p·j£ka auto na splátky
lidé bez zájmu
Poj¤ sko£íme z v¥ºáku
p°ímo dolu na beton
2x
??
zmrzlej jako vy
asi nemá pon¥tí
stejn¥ jako my
Nahlas uº nic ne°íkám
??
?? si utíkám
chce to ¬ákej £in
Poj¤ sko£íme z v¥ºáku
p°ímo dolu na beton
8x

✦ Vibrátory
Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
Live (?, 9.)
Sedí² doma sama
hlavn¥ ºádný drama

Jdou vojáci jdou
hezky za sebou
jako blbci
2x
Jdou vojáci jdou
vojensky za sebou
jako blbci
2x
P°ed plotem a za plotem
nikdo nesmí stát
drº krok a hubu
p°esta¬ se hned ptát
Dv¥ svázaný hv¥zdy
co to znamená
nemá² v·bec ²anci
zví°e bez jména
Jdou vojáci jdou
hezky za sebou
jako blbci
2x
Jdou vojáci jdou
vojensky za sebou
jako blbci
2x
??
stojíme v pozoru
?? boky
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tupých major·
Pivo a d·chod
musíme zase mít
??
Jdou vojáci jdou
hezky za sebou
jako blbci
2x
Jdou vojáci jdou
vojensky za sebou
jako blbci
2x

✦ Zví°ata

Asana£ní pásmo / Asana£ní pásmo
U Labe zebe (1990, 4.)

Unud¥ná situace
za²la pro klí£ do recepce
pak noblesní skv¥lá akce
bez závoje prachy lehce

Na st°e²e
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Praha - Moskva
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Pro£ taky
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

P°ekro£il jsem hranici my²lení
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

P°esta¬te se hejbat
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Stoletá
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Telefon
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

V£era jsem se podíval dop°edu
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Vrazím ti sólovku do hlavy
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Zrcadlo
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

✦ Bohuna

Co to je za zví°ata
co to je
2x

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 1.)

Velký párny v nový base
hogo fogo honorace
lehla Klára na madrace
pot¥²ila pány sladce

Bohuna °ekla ºe jo
já kejvnul
2x
Tak m¥ to nau£ila
jen kejvat
2x

Co to je za zví°ata
co to je
2x

3x

Unud¥ná situace
za²la pro klí£ do recepce
pak noblesní skv¥lá akce
bez závoje prachy lehce

Kejvat...
Bohuna °ekla ºe jo...

✦ City

Co to je za zví°ata
co to je
2x

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo

Bohuna °ekla ºe jo

Demo (1991, 2.)

14 písní
Bohuna
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

City
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Cvok
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Musollini - Mastroiani
(Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo)

♠

Obrnila se nepropustnou hradbou
tvý city prost¥ nep·dou ven
má² strach ale vlastn¥ neví² z £eho
ale se² si tím tak jistá
Obrnila se nepropustnou hradbou
no nic to je taky °e²ení
v¥£ný £ekání ani neví² na co
ale uº jen pro ten pocit
P°istup blíº podíváme se na to
neboj se
uvidíme co se dá d¥lat
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rozebereme to v²echno
Fantazie ti meze klást nebude
vymý²lej si krásný konce
v hloubi du²e v²ak netu²í²
ºe jednou ºe jednou bude pozd¥
P°istup blíº podíváme se na to
neboj se
uvidíme co se dá d¥lat
rozebereme to v²echno...

✦

Cvok

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo

Jsem to já
a moje paranoia
jsme te¤ dva
d¥lá² ze m¥ magora
°ekn¥te m¥ pro£ to je
pro£ m¥ po°ád sleduje
Mussoliny Mastroiani...
Kdo to je
ºe mi nedá pokoje
kdo to je
ºe m¥ po°ád sleduje
nic jinýho uº neumí
a s lidma si nerozumí
Mussoliny Mastroiani...

Demo (1991, 5.)

✦

Celej tejden honí² cvoka
stejn¥ ho nechytí²
celej m¥síc honí² cvoka
ani ho nespat°í²
Celý m¥sto honí cvoka
a von ani netu²í
ºe upocení chlapi v parku
mu v²ichni slibujou
Cvoku 3x
jen se t¥²
A cvok zatím doma u televize
neud¥lá ani krok
dostat cvoka to je ²pice
tak moºná nap°esrok

Na st°e²e

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 4.)

Kdyº svítí p·lm¥síc
hrajeme na st°echách
m¥sto zhaslo
pijem jeho zá°
a hrajem na barel...
Zdravíme vás ze st°echy
sedíme na va²ich bytech
a máme vás p¥kn¥ v dohledu
chlapi jdou z práce
a nadávaj na fotbal...

Hej aº cvoka uvidí²
upocenejm chlap·m hnedka pi²
na trubku signál zatroubí²

To se ví
co je nám po nich
to se ví jedem dál
jedem dál a po°ád líp 2x

Chlapi aº zprávu obdrºí
na paty se mu hned pov¥sí
2x

2x

✦

Jenºe cvokovi paty to je pech
nikdo je nespat°il uº dv¥ st¥ let
2x

✦

Praha - Moskva

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 8.)

Musollini - Mastroiani

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 11.)

Kdo to je
ºe mi nedá pokoje
kdo to je
ºe m¥ po°ád sleduje
o£kem po m¥ hází
za zády se plazí
Mussoliny Mastroiani...

Moskevská a Ruská
a Bejkalská a Tallinská
a Voron¥ºská a Ukrajinská
Moskva?
vºdy´ jsme v Praze
2x
Sov¥tská a Amurská
a Leningradská a Kaza²ská
a Kyjevská a B¥loruská
Moskva?
vºdy´ jsme v Praze
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2x
A´ se snaºím
jak se snaºím
nevím...

✦ Pro£ taky
Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 10.)

nem·ºe² se spojit s lidma
co p°i²li k nám
Co bude te¤ co bude dál
a co pak
m·ºete mi vzít t°eba míru
na spacák
P°ekro£il jsem hranici my²lení
a h°íchu
nezlob se na m¥
p·jdu asi
v tom tichu

Uv¥domuje² si ty v¥ci okolo
a nic s tím ned¥lá²
co bys taky
Sed¥t to je taky ºivot
sem tam t¥ n¥co napadne
uv¥domí² si
a nic s tím ned¥lá²
pro£ taky
Sedí² ve vlaku se spoustou lidí
v²ichni si povídaj
nadechce² se
a ra£i se podívá² z okna
Sedí² v hospod¥ se spoustou lidí
v²ichni si povídaj
nadechne² se
ale ra£i si dá² dal²í pivo
Uv¥domoje² si ty v¥ci okolo
a nic s tím ned¥lá²
pro£ taky

✦ P°esta¬te se hejbat
Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 9.)
P°esta¬te se hejbat
p°esta¬te p°esta¬te se snaºit
d¥lejte co chcete
d¥lejte pokud to jde
Dost k°e£e dost tý k°e£e
sta£í °íct kaºdý slovo
snad ani to ne
Se¤ v klid
nenech se vzru²it
nechci t¥ dostat
vo to nejde
3x

✦ Stoletá

2x

✦ P°ekro£il jsem hranici my²lení
Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 14.)
Mám dobrý sny a dobrý touhy
a co ty
ºe mi to ¬ák nejde
nechce² pochopit

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 13.)

Hurá do Stoletý
v²ichni se tam vejdem
jedno pivo za druhým
páre£ek aº za tejden
Jedenáct aº dvacet dva
na Silvestra do £ty°ech 2x
a dom· p¥kn¥ po £ty°ech

Skute£nost mi utíká
pod prstama
v²echno co bylo d°ív dobrý
je uº za náma

Jeden fernet jeden rum
vosum pade a sedum
jeden fernet jeden rum
m·ºem se smát ²tamgast·m

P°ekro£il jsem hranici my²lení
a h°íchu
nezlob se na m¥
p·jdu asi
v tom tichu
2x

Hurá do Stoletý
pan Fi²er uº nás vítá
kule£ník je za rohem
pár chlap· se válí pod stolem

Pro£ se to tak stalo
ºe chce² bejt sám

Stoletá je p°ece jen ráj
pro pách hoch· all right...
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✦ Telefon

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 6.)

T°icet sedm sto £trnáct
to je Krafk·v byt
zved to starej Augustýn
Tomík není zrovna t
Martin je hotovej
ale jsou to v¥ci který nejdou
Sere na to
je mu to jedno
4x
Ká´a ta si uºívá
a d¥da Krafka cosi brumlá
nervozita zatím není
i kdyº by mohla bejt a veliká
a Tyrych nevolá
nevolá a nevolá
Sere na to
je mu to jedno...

Nep°estanu t¥ mít rád
ale nestojím vo to bejt s tebou
kdyº zapadá slunce za obzor
lezu lezu s kytarou na zádech
na panelák
Elektrický dráty na rukách
pomalovanej vále£nou barvou
a napojenej na kosmickej zdroj
zdravím vás v²echny ze st°echy
signálem kterej vám vypere mozky
2x

✦ Zrcadlo

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 12.)

Já dostal chu´
vrazit p¥st do toho obrazu
rozmlátit ho na kusy
roz²lapat ho na prach

✦ V£era jsem se podíval dop°edu

S milým úsm¥vem na rtech
abych moh taky nastavit zrcadlo
abychom mohli do nekone£na k°ep£it
ve sv¥t¥ imaginace

Demo (1991, 3.)

Kde je v²e v²ím a nic ni£ím
kde láska soup¥°í s nenávistí
tam jsem já sám sebou
tam jsem já tebou a ty mnou

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo

V£era jsem se podíval dop°edu
dnes se dívám zpátky
nenechat mozek v poklidu
takovej je m·j sv¥t
Proudící chaos nesmysl·
chci ho °e²it hned
snad vím jak to bude dál
boºe dej abych se splet
boºe dej abych se zved

Nosí² n¥kde v sob¥ zrcadlo
nale²t¥ný svou nevinností
n¥ºným gestem jsi mi ho vrazila
p°ed tvá° abych se podíval
A já se podíval a vid¥l...
2x

Není to tak hrozný
prost¥ to není tak zlý
ºe sv¥t se bortí
vºdy´ jsem to já 3x
2x

✦ Vrazím ti sólovku do hlavy

Bohuna °ekla ºe jo / Bohuna °ekla ºe jo
Demo (1991, 7.)

Vrazím ti sólovku do hlavy
chci abys znala mí pocity
rozsah mejch emocí je úºasnej
vzpamatuj se
napí²u ti to zbíje£kou na záda

Cela pro Klárku
4 písní

100 jarních pivometr·
(Cela pro Klárku / Ivan K°e²ni£ka)
Klára voºralá
(Cela pro Klárku / Martin t¥pánek)
Svin¥
(Cela pro Klárku / Ivan K°e²ni£ka)
Zástupy lehkých ºen
(Cela pro Klárku / Ivan K°e²ni£ka)
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♠
♠
♠
♠

✦ 100 jarních pivometr·

Cela pro Klárku / Ivan K°e²ni£ka

undro vy°ízená
2x

✦ Svin¥

Cela pro Klárku (1991, 3.)
První jarní den
uº to za£íná
za£alo m¥ volat
??
Tak jeden metr piv
??
...

✦ Klára voºralá

Cela pro Klárku / Martin t¥pánek
Cela pro Klárku (1991, 1.)

P°i²el sem za tebou na mejdan
byla si d¥sn¥ voºralá
tak sem t¥ kopnul do hlavy
nev¥d¥l sem ºes tak pitomá
Co si mi to ud¥lala
ºe ses tolik podnapila
necht¥la si na m¥ £ekat
a te¤ m·ºe² jenom vzlykat
2x
Dostala si £ty°i za u²i
pro holku se chlastat neslu²í
si celá n¥jaká zelená
podlamujou se ti kolena
Co si mi to ud¥lala
ºe ses tolik podnapila
necht¥la si na m¥ £ekat
a te¤ m·ºe² jenom vzlykat
2x
Padej 2x
uº nejsem tvuj mladej
padej 2x
undro vy°ízená
2x
Nechceme uº holky voºralý
sou celý n¥jaký zelený
pot°ebujou kopnout do hlavy
kdyº mají tak blbý nápady
Co si mi to ud¥lala
ºe ses tolik podnapila
necht¥la si na m¥ £ekat
a te¤ m·ºe² jenom vzlykat
2x
Padej 2x
uº nejsem tvuj mladej
padej 2x

Cela pro Klárku / Ivan K°e²ni£ka
Cela pro Klárku (1991, 2.)

Te¤ kdyº je svoboda
tak votvíráme huby
a ti²e doufáme
ºe nep°ídem vo zuby
Lidi sou svin¥
svin¥ budou svin¥ byly
svin¥ nad poctivostí
vºdycky zvít¥zily
svin¥ jsou lidi
co se v politice serou
??
Kdo v£as nepochopil
co se vlastn¥ d¥je
vo koryto p°i²el
te¤ druhej se mu sm¥je
Lidi sou svin¥
svin¥ budou svin¥ byly
svin¥ nad poctivostí
vºdycky zvít¥zily
svin¥ jsou lidi
co se v politice serou
??
U koryt jen leºí
p°eºvykujou lín¥
fóristi a komunisti
v²echno stejný svin¥
Vyser se na politiku
??
a zazpívej si s námi
a´ ºije anarchie
Lidi sou svin¥
svin¥ budou svin¥ byly
svin¥ nad poctivostí
vºdycky zvít¥zily
svin¥ jsou lidi
co se v politice serou
??

✦ Zástupy lehkých ºen

Cela pro Klárku / Ivan K°e²ni£ka
Cela pro Klárku (1991, 4.)

Dokud jim t¥la slouºí
dokud to krásný ºenský sou
dokud hubou nebudou leºet v louºi
tak chodník po²lapou 2x
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✦ lov¥k je vinen

Zástupy lehkých ºen
uº ¬adra odkrývají
zástupy lehkých ºen
se valí na mou nevinnost

Cul de sac / Cul de sac
Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k (1991, 3.)

Zástupy lehkých ºen
bortí mé ideály
zástupy lehkých ºen
prosím vás o milost

Ty jsi tou p°í£inou
hladov¥jících d¥tí
tak ty jsi tou p°í£ínou
tisíc· ob¥tí

Je to jejich v¥£ný úd¥l
je to jejich jediná tvá°
mají na to glejt od ¤ábla
nepat°í jim svatozá° 2x

Konzumací zví°at
zabíjí² i lidi
a p°ece si myslí²
ºe t¥ nevidí

Zástupy lehkých ºen
uº ¬adra odkrývají
zástupy lehkých ºen
se valí na mou nevinnost

Ml£ky se díváme
na kácení les·
ml£ky sledujeme
týrání zví°at

Zástupy lehkých ºen
bortí mé ideály
zástupy lehkých ºen
prosím vás o milost

Ml£ky se díváme
jak okrádáme d¥ti
o jejich zdraví
které jim pat°í

Dokud jim t¥la slouºí
dokud to krásný ºenský sou
dokud hubou nebudou leºet v louºi
tak chodník po²lapou 2x

Chlubí² se násilím
krvavým konzumem
lovení zví°at
to je tvým koní£kem

Zástupy lehkých ºen
uº ¬adra odkrývají
zástupy lehkých ºen
se valí na mou nevinnost

Hubu má² od krve
tak se klidn¥ sm¥j
ale nám se rad¥ji
zdaleka vyhýbej

Zástupy lehkých ºen
bortí mé ideály
zástupy lehkých ºen
prosím vás o milost

✦ Odmítni system
Cul de sac / Cul de sac

Cul de sac

Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k (1991, 2.)

6 písní

lov¥k je vinen
(Cul de sac / Cul de sac)

♠

Odmítni system
(Cul de sac / Cul de sac)

♠

Punk as Fuck
(Cul de sac / Cul de sac)

♠

Tvé t¥lo - tvá volba
(Cul de sac / Cul de sac)

♠

Válka v risku
(Cul de sac / Cul de sac)

♠

V¥²tba
(Cul de sac / Cul de sac)

♠

Nem·ºe² být zticha
nemarni uº £as
kdyº chce² zm¥nit systém
za£ni p°emý²let
Otev°i své srdce
posly² jeho hlas
svoboda je tvoje právo
je nejvy²²í £as
Odmítni systém
pomáhej bezmocným
odmítni systém
°ekni ne otroctví
Nevzdávej se v boji
nejsi tady sám
je zde je²t¥ stále £as
neignorovat
Nenávist je na²e prohra
nesmí být v nás
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✦

bu¤me tedy jednotní
bojujme za rovnost
Odmítni systém
pomáhej bezmocným
odmítni systém
°ekni ne otroctví
2x

✦

Punk as Fuck

Cul de sac / Cul de sac
Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k (1991, 4.)

Není to jednota
ale mnohotvárnost
není to idea
ale individualita
Punk as fuck 6x
Kdekoliv jakýkoliv
odsouzeno pokrytectví
to není zákon 2x
Punk as fuck 6x
Nic v tom nehledej
sám si stanov
co je to punk 2x

Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k (1991, 1.)
Válka v risku
válka v extrémech
válka v risku
Tak k°i£ s nasazením ºivota
raº sv·j symbol do zdi
a otvírej ze ²iroka
své nemohoucné o£i
Válka v risku
válka v extrémech
válka v risku
Tak b¥º £asu
kdyº koná² v
a ví² ºe cesta
a ví² ºe cesta

✦

Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k (1991, 6.)
Dost tvého planého kázání
obhajoba ve jménu p°irozenosti
dost tvého vymezení ºivota
a nazýváním mne mén¥cenným
Sám si svobodn¥ stanov
co je pro tebe vhodné
vyser se na jejich zasraný °ád
plný nenávisti a diskriminace

Nebu¤ hrdý na to, ºe jsi £lov¥k (1991, 5.)
Vidím jak n¥kdo ºije v p°epychu
a d¥ti stále umírají
vidím jak káºeme o míru
a u£íme d¥ti nenávid¥t
Kdo vyplnil tuto v¥²tbu?
kdo vyplní tuto v¥²tbu?
Vidím jak Babylon pracuje
a uº nikdo jej nevnímá
kdo si v²imne na²ich d¥tí?
kdo si uv¥domí ºe záleºí na nich?
Kdo? 5x

Tvá cesta je opravdu pozitivní
pokud ji nevnucuje² druhým
uºívá²-li v²ak násilí
vidím v tom jen dal²í formy
Sám si svobodn¥ stanov
co je pro tebe vhodné
vyser se na jejich zasraný °ád
plný nenávisti a diskriminace
Pochop ºe kaºdý je jiný
to co nejde od srdce umírá
2x

V¥²tba

Cul de sac / Cul de sac

Tvé t¥lo - tvá volba

Cul de sac / Cul de sac

není nikdy dost
p°ítomné chvíli
k p°irozenosti
k bezt°ídní rovnosti

Je válkou
válkou v risku
je válkou
válkou v extrémech
2x

Punk as fuck

✦

Válka v risku

Cul de sac / Cul de sac

D.S.H.
7 písní
?

(D.S.H. / D.S.H.)

♠

Dehet
(D.S.H. / D.S.H.)

♠

Nihil
(D.S.H. / D.S.H.)

♠
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Pedol
(D.S.H. / D.S.H.)
Prezidenti
(D.S.H. / D.S.H.)
R·ºe z Texasu
(D.S.H. / Waldemar Matu²ka)
Válka krys
(D.S.H. / D.S.H.)

♠
♠

...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 2.)
Politici d¥laj jen
co se jim líbí
necht¥jí sly²et
jaký maj chyby

Slunce sníh noc a den
v²ichni a´ jdou do hoven
Lidi malý velký tlustý
nenávist vás spolyká
je to jednou takhle daný
situace je kritická

Tvá nenávist je láska tvá
ty topí² se v ní

V²echny ty krysy
co dostaly se k moci
b¥hem tý jediný
krvavý noci

✦ Pedol

D.S.H. / D.S.H.

Te¤ nám budou
v²em ??
nezbývá
neº zaplakat

...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 3.)
Zkurvisyne zasranej
cos to zase ud¥lal
malou holku ²estiletou
na pokoji nenechal

✦ Dehet

D.S.H. / D.S.H.
...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 6.)

Astor HB Lord
po abs´áku p°ijdou vhod
Golden American Lucky Strike
pochopí kdo ochutnal

Nenávidím svýho bráchu
protoºe je pihatej
mámu tátu d¥dka bábu
taky bys mít nemusel

Tvá nenávist je osud tv·j
ty topí² se v ní
tvá nenávist je láska tvá
a jednou t¥ zahubí

Na ulici leºej
nemocný lidi
nemaj co do huby
protoºe jsou jiný

?? Kamelky
tahaj ²t¥tky z kabelky
Gallia Mems GPS
kou°í dneska kdo je ²éf

...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 5.)

Soused·m se vyhýbá²
??

D.S.H. / D.S.H.

Gallia Mems GPS
lidé kou°í o sto ²est
Astor West ??
zná je kaºdej parchant

D.S.H. / D.S.H.

2❧

✦?

Petry Sparty Marlbora
jde to po°ád dokola
Marsky Startky s ltem bez
stejn¥ v£era jako dnes

✦ Nihil

♠

Uº jsi zase rozpoutal
to peklo ve svý du²i
krvavý svý druhý já
na sv¥t vypustil
Nedokázal sis °íct
tak dost uº ne
Se² pedol
kde ses nakazil
se² ²ílenec
to je tv·j konec
Zkurvisyne zasranej
te¤ se² teda ²´asnej
z blízkosti srmti
ukojení si na²el
Na jedno si v²ak zapomn¥l
na ty její o£i
bled¥modrý o£i
ty t¥ usv¥d£í
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Atomová válka
tvrdý postele
??

Se² pedol
kde ses nakazil
se² ²ílenec

V·bec nemusli
zabij zast°el
neposlocuhej nesmysli
stovky mrtvej t¥l

✦ Prezidenti
D.S.H. / D.S.H.

✷

...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 4.)
...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 7.)

: Leºí mrtvej Kennedy
na zahrad¥ u d¥dy
leºí mrtvej Roosevelt
na zahrad¥ u d¥dy

❬✷✎❪

Leºí mrtvej Reagan
na zahrad¥ u d¥dy
leºí mrtvej Gorsh
na zahrad¥ u d¥dy

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Na zahrad¥ u d¥dy
leºí mrtvej Kennedy

✦ R·ºe z Texasu

D.S.H. / Waldemar Matu²ka
...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 8.)

Jedu vám takhle stezkou
dát stádu k °ece pít
v tom potkám holku hezkou
aº jsem vám z kon¥ slít
M¥la ve vlasech kv¥ty
snad r·ºí co já vím
znám plno hezkejch ºenskejch
ale tahle hraje prim

✦ Válka krys
D.S.H. / D.S.H.

...aneb zásilka z Amstru uº dorazila (1993, 1.)
Nastala hodina
válka za£íná
válka krys
je vraºdící mr²ina
Proti otci dcera
proti matce syn
místo bytu cela
a ve vzduchu plyn
Píchá² svý my²lenky
na bodák
?? letenky
zapome¬ nech to tak

Diagnóza dávivá ºíze¬
44 písní

Anarchie
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Antiskinhead
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Armáda £. 1
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Armáda £. 2
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Barvi£ky
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Blondýna
(Diagnóza dávivá
ze¬)
B·£ek über alles
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Bu°tgulá²
(Diagnóza dávivá
ze¬)
C.N.N.
(Diagnóza dávivá
ze¬)
D.D..
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Deprese £. 1
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Deprese £. 2
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Flora
(Diagnóza dávivá
ze¬)
Fuck o faschos
(Diagnóza dávivá
ze¬)
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ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºí3♠
ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíºíze¬ / Diagnóza dávivá ºí3♠
ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºí-

Has-klub
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Policejní stát
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Jako tele
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Popelka
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Klaudius
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Poºár mlýna
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Konzumní
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Práce ne
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Lad¥ní
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Proti válce
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Loutkový divadlo
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Sedlák
4 ♠
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Mechanická hra£ka
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Schizofrenie
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Metalová Boºena
3 ❧
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Skateboard alpa toxic
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Mlíková
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Nebudu
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Nechte m¥ ºít
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Never stop ox
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Symbol nové doby
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
peková
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Tráva
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Va²e hovno
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

✦ B·£ek über alles

Nikdy
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
O pivu
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
O práci
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Panika
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Pener sebevrah
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)
Podivná
(Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬)

Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬
Live Klatovy (1991, 12.)

✷ Rebelie III - Neopunk (1992, 11.)
✸ Live Klatovy (1992, 21.)
B·£ek b·£ek über alles
Kdyº dostanem peníze
tak si dáme b·£ek
je tak dobrej jako ²pek
máme rádi b·£ek
B·£ek über alles...
Vypleníme °ezníky
seberem jim b·£ek
moºná taky tla£enku

1356

ale hlavn¥ b·£ek

hovno v palici

B·£ek über alles...

Jdi do hajzlu ty fascho 2x
jdi do hajzlu ty fa²isto
a spláchni za sebou
2x

Aº na sv¥t¥ z·stane
jenom ²pek a b·£ek
nepujdeme do nebe
nemají tam b·£ek
B·£ek über alles...

✦ Fuck o faschos

Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬

✷
✸

Live Klatovy (1991, 25.)
Rebelie III - Neopunk (1992, 12.)
Live Klatovy (1992, 15.)

Pí²´aly bubny
zdviºený pravice
obnovujte e²i
Hitlerovo tradice
fuck o faschos
K°íºe hákový
na prsou no²ený
to jsou svin¥ fa²istický
sieg heil u°vaný

Vypadá to zle
dál to nepujde
kdo ty svin¥ fa²istický
kdo je vyºene
Aº se povede
post anarchie
to ty svin¥ fa²istický
to je vyºene
Jdi do hajzlu ty fascho 2x
jdi do hajzlu ty fa²isto
a spláchni za sebou
4x

✦ Metalová Boºena

Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬

✷
✸

Live Klatovy (1991, 14.)
Rebelie III - Neopunk (1992, 10.)
Live Klatovy (1992, 10.)

Znaky orlice
teror za v·dce
to jsou svin¥ fa²istický
prázný palice

Kaºdej pátek p°ijde z pole
a sundá si gumovky
z bot si vyndá trochu slámy
a peníze z pohovky

Jdi do hajzlu ty fascho 2x
jdi do hajzlu ty fa²isto
a spláchni za sebou
2x

Na zábavu do sousední vesnice
jde p°es pole
moºná ºe tam najde chlapa
moºná ºe se voºere

V²ichni doprava
za boha Hitlera
to jsou svin¥ fa²istický
hlavy dohola

Metalová Boºena
ze sousední vesnice
metalová Boºena
je krasavice

Ksichty opi£í
kdo je uml£í
kdo ty svin¥ fa²istický
kdo je uml£í

Cesta dlouhá za zábavou
mokrá je a blátivá
ºe se doma p°ezouvala
potichu si nadává

Jdi do hajzlu ty fascho 2x
jdi do hajzlu ty fa²isto
a spláchni za sebou
2x

: Zasraná je jako prase
Zasraná je jako jetel
vod hlavy aº po paty
bláto má i za u²ima
lepí se jí na ²aty

V²ichni povinn¥
názor v rovin¥
to jsou svin¥ fa²istický
svin¥ nad svin¥
Líºe pravici
jako opici
to jsou svin¥ fa²istický

✷ ❀✸ :

Metalová Boºena
ze sousední vesnice
metalová Boºena
je krasavice
Nikdy nechci krasavici
metalovou Boºenu
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✷✁✸✍
✍

²pinavá je jako prase
kdepak tohle za ºenu
To má sm·lu holka zlatá
ºe se kráva snaºila
dneska jí zas nikdo necht¥l
tak se aspo¬ opila
Metalová Boºena
ze sousední vesnice
metalová Boºena
je krasavice

✦ Sedlák

Diagnóza dávivá ºíze¬ / Diagnóza dávivá ºíze¬
Live Plze¬ (1991, 18.)

✷ Live Klatovy (1991, 22.)
✸ Rebelie III - Neopunk (1992, 9.)
✹ Live Klatovy (1992, 19.)
Jedno pole jahody
a druhý pole máku
uºívá si svobody
a proto nechce válku
Jedno pole v podlesí
a druhý pole ºito
nemá mravy pokleslý
a k ob¥du dá pito
Sedlák je pán
a má prase u koryta
sedlák je pán
a kdo se na n¥j hrabe
2x
V jedný stáji prasata
a v druhý zase kon¥
a ne²krtí ho kravata
a nemusí se von¥t
V jedný stáji potkani
a v druhý zase krysy
nemá ºádný problémy
ºije jako kdysi
Sedlák je pán
a má prase u koryta
sedlák je pán
a kdo se na n¥j hrabe
2x

Sedlák je pán
a má prase u koryta
sedlák je pán
a kdo se na n¥j hrabe
2x
Na dvo°e jsou slepice
kohout je tam vede
vºdycky koncem m¥síce
do m¥sta se jede
Voºralej ºe neví nic
v²ude jenom k°i£el
já jsem sedlák kdo je víc
polibte mi prdel
Sedlák je pán
a má prase u koryta
sedlák je pán
a kdo se na n¥j hrabe
2x

Divize T
4 písní

Chce² poradit?
(Divize T / Divize T)
Je²t¥ nám zbejvá £as
(Divize T / Divize T)
Nechci
(Divize T / Divize T)
Potíºe
(Divize T / Divize T)

Drezína
5 písní

? (3x)
(Drezína / -)

♠

? (2x)
(Drezína / Drezína)

♠

✦?

Drezína / Live Boºt¥tice (1990, 1.)

(instrumentální)

Dá králík·m jetele
a slepici prosa
ráno stává z postele
a neni mu kosa

✦?

Prase ºere votruby
a králíci jetel
je to ºivot naruby
jinak by ºít necht¥l

Live Boºt¥tice (1990, 3.)

Drezína / -

... (svahil²tina)
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✦?

Drezína / Live Boºt¥tice (1990, 5.)

... (svahil²tina)

✦?

Drezína / Drezína
Live Boºt¥tice (1990, 2.)

Jediná vte°ina
jediné slovo
utrhne se ucho
ze zdi spadne skoba
V²echno má najednou
podobu jinou
ºe se stala chyba
víme oba
N¥co zme²kat
na to já mám vlohy
navíc podjely
mn¥ nohy
Jediná vte°ina
jediné slovo
utrhne se ucho
ze zdi spadne skoba
V²echno má najednou
podobu jinou
ºe se stala chyba
víme oba
2x

✦?

Drezína / Drezína
Live Boºt¥tice (1990, 4.)

Zas sly²ím ta slova
a tak se dob°e pobav
??
a dál
Sním stále znova
a s nimi ??
tak to je má nová
Zas sly²ím ta slova
a tak se dob°e pobav
kdyº ty z·stalas doma
a já ²el sám

tak to je má nová
V²echno ru²ím
vzklyky
a pok°iky i vzdychy
a naost°ím mé dýky
Tak má milá díky
a za v²echno ti díky
ten kdo kdy s tebou chodil
m¥l pech
Zas sly²ím ta slova
a tak se dob°e pobav
kdyº ty z·stalas doma
a já ²el sám
Sním stále znova
a já jdu v de²ti ??
a postávám
a nevím jak dál

Hlava XXII
13 písní

Armáda
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Dít¥ ulice
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Drºka
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Kole£ko aneb balada o Stalinovi
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Ma°enka
(Hlava XXII / Hlava XXII)
O ºivot¥
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Prachy
(Hlava XXII / Hlava XXII)
P·by
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Revoluce
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Sra£ky
(Hlava XXII / Hlava XXII)
pína
(Hlava XXII / Hlava XXII)
U iºk·
(Hlava XXII / Hlava XXII)
Zkurvený národ
(Hlava XXII / Hlava XXII)

Sním stále znova
a s nimi ??
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Holomráz

Fikusy
(Hotentoten / Hotentoten)

15 písní

H.T.
(Hotentoten / Hotentoten)

? (2x)
(Holomráz / Holomráz)
Arabi
(Holomráz / Holomráz)

Já
(Hotentoten / Hotentoten)

Balón
(Holomráz / Holomráz)

Lhostejnost
(Hotentoten / Hotentoten)

Gloria
(Holomráz / Holomráz)

Nestarajte sa
(Hotentoten / Hotentoten)

Ma°eno, pozdravuj od m¥ Stravinskýho
(Holomráz / Holomráz)

Obe´ systému
(Hotentoten / Hotentoten)

Románek
(Holomráz / Holomráz)

Ovocie a zelenina
(Hotentoten / Hotentoten)

Rybárna
(Holomráz / Holomráz)

Pre koho?
(Hotentoten / Hotentoten)

Stádo
(Holomráz / Holomráz)

Pre£
(Hotentoten / Hotentoten)

ebrota
(Holomráz / Holomráz)

Premente zbrane na pivo
(Hotentoten / Hotentoten)

Hotentoten

Psi
(Hotentoten / Hotentoten)

37 písní

Depresia
(Hotentoten / Hotentoten)
Do kedy e²te
(Hotentoten / Hotentoten)
Drá£ik
(Hotentoten / Hotentoten)

♠

Nie
(Hotentoten / Hotentoten)

Pr·myslová revoluce
(Holomráz / Holomráz)

lovek
(Hotentoten / Hotentoten)

♠

Neºná revolúcia
(Hotentoten / Hotentoten)

Prior
(Holomráz / Holomráz)

Budujeme-Ni£íme
(Hotentoten / Hotentoten)

♠

Neverím vám
(Hotentoten / Hotentoten)

Polena
(Holomráz / Holomráz)

Bavme sa
(Hotentoten / Hotentoten)

♠

Na kúpalisku
(Hotentoten / Hotentoten)

Jiho£eský m¥sto zem¥d¥lský m¥sto
(Holomráz / Holomráz)

Apatickí ©udia
(Hotentoten / Hotentoten)

♠

Kde to ºijeme
(Hotentoten / Hotentoten)

Dívenka
(Holomráz / Holomráz)

Akorát
(Hotentoten / Hotentoten)

♠

Chaos svet
(Hotentoten / Hotentoten)

Punk
(Hotentoten / Hotentoten)

♠
♠
♠
♠

Reálna skuto£nos´
(Hotentoten / Hotentoten)
Re£i
(Hotentoten / Hotentoten)
Slepí a mrtví
(Hotentoten / Hotentoten)
Sloboda
(Hotentoten / Hotentoten)
Stena
(Hotentoten / Hotentoten)
Stojí kostol
(Hotentoten / Hotentoten)
Systémy
(Hotentoten / Hotentoten)
Tukan
(Hotentoten / Hotentoten)
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2

♠

Vojna
(Hotentoten / Hotentoten)
Vrahovia
(Hotentoten / Hotentoten)
Zastavme svet
(Hotentoten / Hotentoten)

✦

Apatickí ©udia

Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 1.)
Apatickí ©udia
chodia po uliciach
znudene sa bavia
o zbyto£ných veciach
Pre£o tými kecmi
k¯mia svoje hlavy
myslie´ vlastným mozgom
nikoho nebaví
Mestá plné bahna
odpadkov a ²piny
za tento stav budú
nosi´ pocit viny
Nikomu sa nechce pýta´
£o je ©udia?
pre£o v²ade vládne
apatia a nuda?
o je 3x
©udia?
£o sa s vami deje?
pre£o sa dnes nikto
ani neusmeje?

aká nás skvelá budúcnos´
fabriky a kamenné mestá
pre zvieratá a pre stromy
tu uº viac nie je miesta
Moderná ©udská spolo£nos´
máme moderné choroby
?? rakovina HIV
AIDS a drogy
Z domova sa ti stáva smetisko
nikomu to asi nevadí
prizeráme sa pokojne
na toto dielo skazy
Budujeme ni£íme
zomierame zaºiva
nemyslíme na druhých
myslíme len na seba
2x
Môºme sa pý²i´
ozónovými dierami
môºme sme pý²i´
strachom a vojnami
enieme sa stále ¤alej
nemáme zábrany
v²etko v mene pokroku
ni£ nás nezastaví
Budujeme ni£íme
zomierame zaºiva
nemyslíme na druhých
myslíme len na seba
8x

✦

Smetný ko² (1990, 11.)

o je ©udia?
2x
o je 3x
©udia?
£o sa s vami deje?
pre£o sa dnes nikto
ani neusmeje?
o je ©udia?

✦

Budujeme-Ni£íme

Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 2.)
Vyspelá ©udská spolo£nos´
máme atomové zbrane
máme vysokú úrove¬
ve¤ platíme vysoké dane

lovek

Hotentoten / Hotentoten

Pre£o sa £lovek vidí ??
a pre£o má zbyto£né ??
pre£o si £lovek robí
zbyto£né nepríjemnosti
Pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe je £lovek £lovek
pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe je iba £lovek
Pre£o sa £lovek v²ade stáva
obe´ou ²pinavých podvodov?
pre£o sa £lovek ºenie
len za pomstou a slávou
Pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe je £lovek £lovek
pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe je iba £lovek
Pre£o sa £lovek delí
na národy a národnosti
pre£o £lovek nedokáºe ºi´
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vo svornosti
Pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe je £lovek £lovek
pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe je iba £lovek
Tak kto mi vlastne povie
£o je zlé a £o je dobré?
ve¤ £lovek zatia© dokázal
ºe dobré zlé to je dobré
Ale pre£o no preto
ºe je £lovek iba £lovek
2x
Pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe sme iba ©udia
pre£o? pre£o? preto preto
pretoºe sme ni£ viac len ©udia 2x
ni£ viac len ©udia 2x

✦ Do kedy e²te
Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 4.)
Odveky vekov sa ©udia medzi sebou
okrádajú podvádzajú nenávidia
od za£iatkov sa ohovárajú
a od za£iatkov si závidia
Odveky vekov
©udia medzi sebou
vedú vojny o moc a bohatstvo
odveky vekov
©udia zabíjajú
v mene vy²²ích princípov

Svet v ktorom v ktorom stúpa² hmlou
svet v ktorom práve ºijeme
kaºdý sa ponáh©a predbieha druhých
snaºí sa uchmatnú´ to najlep²ie
Chaos svet...
Kaºdý má dnes plnú hlavu ve©kých my²lienok
£i nezabudol kúpi´ to £i ono
chaos v hlave chaos v²ade
v²ade vládne zbyto£ný zhon
Chaos svet...

✦ Kde to ºijeme
Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 5.)
Na hlavy nám padá kyslí dáº¤
z komínov sa na nás valí smrad
²pinavé sú rieky ²pinavý je vzduch
v²etko vôkol nás sa mení na pú²´
Kde to ºijeme? 4x
Popol prach a ruiny
zostanú z na²ej krajiny
a to preto ºe si pán tvorstva
nedokáºe poveda´ nie
Kde to ºijeme? 4x
V uliciach smog s samé svinstvá
uº sa tu pomali nedá dýcha´
tak kde to vlastne ºijeme
ºe tomu nezabránime?
Kde to ºijeme? 8x

✦ Na kúpalisku

3x
Dokedy to e²te bude trva´
dokedy sa budeme zabíja´?
dokedy sa budeme ohovára´
dokedy e²te?
2x
Dokedy e²te? 2x

✦ Chaos svet

Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 3.)

To £o sa nachádza vôkol nás
je ubehaný nervózny odporný svet
svet znudených
svet hlúpych a núl?
svet ktorý nepozná z©utovanie

Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 6.)
Na kúpalisku leºí ve©a ve©a ©udí
týchto ©udí to asi nenudí
ºe tu leºia a od rána sa opa©ujú
potom ve£er hrie²ne spálení nadávajú
Na kúpalisku 4x
Na kúpalisku je ve©a ve©a detí
tých detí je tu ako ako ako smtí
majú lopty ská£u plávajú
veselo sa zabávajú
Na kúpalisku 4x
Na kúpalisku je ve©a pekných ºien
a to ma vábi preto £asto chodím sem

1362

leºím si a pozerám sa vôkol seba
a tieº uºívam si slne£ného leta
Na kúpalisku 4x
2x

✦ Neverím vám

Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 7.)

Vy si myslíte
ºe ste sa zmenili
ºe v²etko ide k lep²iemu
ºe sa uº nebude pácha´ zlo
a nebudete podlieha´ reºimu
Vy vidíte len pravdu a lásku
ale ta tu uº dávno neni
hovoríte o ²´astí
a pri tom £lovek ºije bez nádejí

Ná² ºivot sa zmenil
iba o málo
zase ide kaºdému
iba o svoj válov
Vy ºe máte ??
nezamestnanos´ inácia
to nám doniesla
tá na²a neºná revolúcia
Neºná revolúcia 4x
S©úbili sme si lásku
s©úbili sme si pravdu
a namiesto toho
bohuºia© máme nenávis´
?? samý chamtivec
kaºdý má plnú hubu demokracie
no ja si tu skôr pripadám
ako nejaký pacient
Neºná revolúcia 8x

Neverím vám 2x
neverím vá²mu kecaniu
a ani vá²mu pou£ovaniu

✦ Nie

Vy si myslíte
ºe sa vyhnete podplácaniu
podlizovaniu práskaniu a doná²aniu

Smetný ko² (1990, 9.)

Hotentoten / Hotentoten

Nie

Vy si myslite
ºe sa uº nikdy nebude podvádza´
ºe pre prachy a bohatstvo
sa nebude zabíja´
Nie 3x
neverím vám 2x
neverím vá²mu kecaniu
ani vá²mu pou£ovaniu
Vy si myslite
ºe ste sa zmenili
ºe v²etko ide k lep²iemu
ºe sa uº nebude pácha´ zlo
a nebudete podlieha´ reºimu
Vy si myslite
ºe sa uº nikdy nebude podvádza´
ºe pre prachy a bohatstvo
sa nebude zabíja´
Neverím vám 2x
neverím vá²mu kecaniu
ani vá²mu pou£ovaniu
neverím vám

✦ Neºná revolúcia

Hotentoten / Hotentoten
Smetný ko² (1990, 8.)

✦ Ovocie a zelenina
Hotentoten / Hotentoten

✷

Smetný ko² (1990, 10.)
Ob¥´ systému (1991, 13.)

Stojím v rade na banány
asi ²tyri hodiny
aby mi nebolo dlho
tak si £ítam noviny
Noviny som pre£ítal
odzadu aj spredu
no zo státia mám akurát
na hovno náladu
Slnko pekne hreje
vonku sa hrajú deti
ja v²ak stojím v rade
a £as tak rýchlo letí
Pomaly sa stmieva
a ja stále stojím v rade
v rade na ovocie
v rade na banány
Ovocie a zelenina
ko©ko £asu ma vºdy stoja
ovocie a zelenina 2x
2x
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Tak som strávil celý de¬

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

a takto to ide zakaºdým

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

ºe zajtra sa to podarí
ak si pôjdem skoro ráno

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

ko©ko £asu ma vºdy stoja
ovocie a zelenina 2x

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)
Vlak

Kamilova ºena

2

♠

Zuby
(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

✦

♠

...a sv¥t se to£í dál

Kamilova ºena / Kamilova ºena

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

♠

... a sv¥t se to£í dál (1993, 3.)

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

♠

♠

alkohol uº nechci vid¥t

Já uº nechci pít
ani holky mít

♠

d¥lá se mi z toho zle

♠

Já uº nechci pít

chce se mi z nich blít

uº v·bec holky mít

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)
Parohá£

To jsem je²t¥ nev¥d¥l

táhni blbá krávo

(Kamilova ºena / -)

Panke°i

vona °íká mejdan

jaký jsem já hovado

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Ou, ou...

co se tady d¥lo
ty jsi byl jak d¥lo

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Of£áci

pomuchlaný t¥lo

Zeptám se tý hol£i£ky

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Metellice

má vlasy od semene
²pínou polepené

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Ko²ile

pro£ se mi sv¥t to£í?

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Kdo za to m·ºe?

a zamlºený o£i

Vedle mne spí holka

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Kamilova ºena

kdesi na smeti²ti

co se se mnou d¥j¥

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Kamil

a páchnoucího listí

Pohmoºd¥nej vobli£ej

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Jako v kleci

V skrumáºi tvých vlas·
probírám se v d¥su

♠

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

Chlast

❧

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)

25 písní

Chameleon

♠

Sametová doba

2x

Evropo !!!

♠

Rodinný zlo£in

Ovocie a zelenina

ernej stát

♠

Rakvi píse¬

rýchlo zasta´ do rady

Bílé my²ky

♠

Pre Slovensko

Vraciam sa domov s nádejou

Azimut

♠

Práce

a takto to je stále

...a sv¥t se to£í dál

♠

Pivo

státím v nejakej rade

♠

d¥lá se mi z toho ²patn¥
poj¤me ra£i snít o sodovkách
Te¤ tu leºí² poblitá
v²ude samí listí
probírá² se do jitra
kdesi na smeti²ti

(Kamilova ºena / Kamilova ºena)
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Skoncuju s tím nasáváním
vºdy´ to nemám v rod¥
p·jdu rad¥j onanovat
n¥kde na záchod¥

Hej...
jen se podívej
2x

✦ Bílé my²ky

Já uº nechci pít
ani holky mít
d¥lá se mi z toho zle
chce se mi z nich blít
Já uº nechci pít
uº v·bec holky mít
d¥lá se mi z toho ²patn¥
poj¤me ra£i snít o sodovkách

✦ Azimut

Kamilova ºena / Kamilova ºena
... a sv¥t se to£í dál (1993, 12.)

My £lov¥ci oby£ejní
pracujem na armádu
stejn¥ tady na nic není
máme ji na parádu
Hlavn¥ ºe jsme zásobení
celej sv¥t zná na²e zbran¥
mají pro nás pochopení
dávají nám love za n¥
Zelenaj se jejich moze£ky
£ervená je zelená
z mladejch kluk· d¥laj blbe£ky
co to v²echno znamená
Prý maj k tomu pádnej d·vod
musí bránit na²i zem proti útok·m
tohle není dobrej d·vod
zabíjet mi nebudem
Zelení sy£ákové
mají z hlav r·ºový rohoºky
uniformy mají nové
z·staly jim rudý ponoºky

Kamilova ºena / Kamilova ºena
... a sv¥t se to£í dál (1993, 4.)
Probouzím se £asn¥ z rána
totáln¥ jsem na dn¥ sil
podívám se do zrcadla
ten pohled m¥ vyd¥sil
V²echno hnije z toho smradu
máma padá na podlahu
2x
Uº nechci vid¥t bílé my²ky
to je hezký svinstvo
ºádné pivo ºadné whisky
a´ je v du²i £isto
Chlastat a chcát nep°estanu
p°estat bych cht¥l a nejde to
vopilcem snad nez·stanu
uº nechci bolí to
Silná v·le pom·ºe ti
jen jestli to myslí² váºn¥
posbírám se dohromady
je²t¥ nejsem na dn¥
Uº nechci vid¥t bílé my²ky
to je hezký svinstvo
ºádné pivo ºadné whisky
a´ je v du²i £isto
2x
Uº nechci vid¥t bílé my²ky 2x

✦ ernej stát
Kamilova ºena / Kamilova ºena

Hej...
jen se podívej
2x

Paj²l (1991, 8.)

My £lov¥ci oby£ejní
pracujem pro armádu
mají jiné oble£ení
kazí nám jen náladu

Plá£ou stromy plá£e les
p°írodo má kde jsi kdes
dechnou ryby ml£í ptáci
pro£ se zv¥° tak rychle ztrácí 2x

Skrz to svoje gumov¥ní
driblují skákají na ulici
ale je²t¥ se tu hodné zm¥ní
snad i zru²í tuhle milici

Ostrava Opava a ta ruská libava
máme radost jak nám kvetou
tyhle místa vo¬avá
fuck of army

Zelení sy£ákové
mají z hlav r·ºový rohoºky
uniformy mají nové
z·staly jim rudý ponoºky

Ostrava Bratislava Ko²ice
Brno Praha Tu²imice
Dukovany Jaslovské bohunice
tyhle místa nemáme rádi
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Vodu °edí saponáty oleje a mo£ka taky
tohle svinstvo to tam házej
kdo jinej neº lidi£ky 3x
fuck of army
Ostrava Bratislava Ko²ice
Brno Praha Tu²imice
Dukovany Jaslovské bohunice
tyhle místa nemáme rádi

✦

Evropo !!!

Kamilova ºena / Kamilova ºena
... a sv¥t se to£í dál (1993, 8.)
Tik tak tik tak
uº je £as jít do Evropy
2x
Dnes jsem dostal dobrej nápad
v²ak nebývá to pravidlem
prochlastáme se na západ
pivo je mým kormidlem

kdo z vás je chameleon
ervená a zelená
tohle v²echno znamená
²pinavej ºivot chameleon
Duté hlavy na hrad jdou
ti si zase nahrabou
zase na chvíli kabát zm¥nili
2x
V²ude samá zví°ata
hrabo²i a prasata
tohle nikdy lep²í nebude
Jsou to jedni a ti samí
barev uº je nikdy nezbaví²
chameleon
Duté hlavy na hrad jdou
ti si zase nahrabou
zase na chvíli kabát zm¥nili
2x

✦

Evropo 3x
Chlapi °íkaj co je s tébou
ty jak kdybys tu nebyl
já uº jsem byl v Evrop¥
voºralej jak debil
Nechci dom· je mi ²patn¥
hlava se mi tó£í
moje milá Evºenie
vy²krábe mi ó£i
érvenou v²ak na mé pléti
vyst°ídala zelená
v²ak jsem poznal z nenadání
co to v²echno znamená
Evropo 3x
Házím ty£ku na nádráºí
tam co jezdí vlaky
jestli chce² jít do Evropy
vyzkou²ej to taky
Nechci dom· je mi ²patn¥
hlava se mi tó£í
moje milá Evºenie
vy²krábe mi ó£i

✦

... a sv¥t se to£í dál (1993, 7.)
Jó uº zase d¥lám zmatky
pivo bych si dal
kdyby s chlastem byli s¬atky
tak bych si ho vzal
Nejra£i sedím v hospod¥
jsem tam jak ryba ve vod¥
piva do sebe obracím
orientaci nestrácím hej
Hej 2x
Jó uº zase d¥lám zmatky
pivo bych si dal
kdyby s chlastem byli s¬atky
tak bych si ho vzal
Nejra£i sedím v hospod¥
jsem tam jak ryba ve vod¥
jediná zdravotní sta°ena
je pivo a zelená
Hej 2x

✦

Chameleon

Jako v kleci

Kamilova ºena / Kamilova ºena

Kamilova ºena / Kamilova ºena

Paj²l (1991, 6.)

... a sv¥t se to£í dál (1993, 6.)
Dívám se rád kolem sebe
pozoruji taky tebe

Chlast

Kamilova ºena / Kamilova ºena

Mám mám chu´ °íci tátovi
to co mn¥ po°ád tíºí
ºe m¥ takhle ºít nebaví
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jsem tu jak za m°íºí
Ute£u a voºeru se
jak ta svin¥ 2x
na záchytku vodvezou m¥
vodvezou m¥ 2x
Potom fótr zaplatí to
zaplatí to 2x
pak m¥ zbije jako ºito
jako ºito 2x
Samý známý p°íkazy
hlouposti a zákazy
rodi£ové je to tak
p°ipadám si jako tenisák

Je to zkrátka
Kamilova ºena 3x
úletová
Kamilova ena
Pov¥zte
pov¥zte
pov¥zte
a ona k

jí ºe to umí
jí to prosím vás
jí ºe to umí
vám p°ijde p°í²t¥ zas

Je to zkrátka
Kamilova ºena 3x
úletová
Kamilova ºena 3x
4x

✦ Kdo za to m·ºe?

Ne nechci takle po°ád ºít
uº tohle musí skon£it
chci jít taky na bigbít
chci si péro smo£it

Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 5.)

Ute£u a voºeru se
jak ta svin¥ 2x
na záchytku vodvezou m¥
vodvezou m¥ 2x

Nevím jak vy
ale my máme prázdný pen¥ºenky
ale kdo za to m·ºe?
no kdo za to m·ºe? 3x

Potom fótr zaplatí to
zaplatí to 2x
pak m¥ zbije jako ºito
jako ºito 2x

Vendelín Klaus·
a taky Vlá¤a Dlouhý
a nesmíme zapom¥t
na Mare²e alfu

Samý známý p°íkazy
hlouposti a zákazy
rodi£ové je to tak
p°ipadám si jako tenisák

Fuck 12x
dejte mi sv·j plat
a koupím Praºskej hrad

✦ Kamil

Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 11.)

Kamil
Kamile...
2x

✦ Kamilova ºena

Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 14.)

Fuck 12x
mlátím hlavou o st·l
a nemám ani na s·l
Vendelín Klaus·
a taky Vlá¤a Dlouhý
a nesmíme zapom¥t
na Mare²e alfu
Fuck 12x
dejte mi sv·j plat
a pudu se vysrat
Fuck 12x
mlátím hlavou o st·l
a nemám ani na s·l
Kdo za to m·ºe? 2x
nikdo?

Kamilova ºena je tu pro vás
nechte ji prosím klidn¥ hrát
Kamilova ºena je tu pro vás
p°i²la k vám bigbít zahrát

✦ Ko²ile

Je to zkrátka
Kamilova ºena 3x
úletová
Kamilova ºena 3x

... a sv¥t se to£í dál (1993, 2.)

Kamilova ºena / Kamilova ºena

Mám na ko²ili zbytky starejch sn·
mám na ko²ili zbytky tvýho orgasmu
mám na ko²ili zbytky tvejch zvratk·

1367

mám na ko²ili vod tebe ty spratku

Lásko tys nebyla pravá
za hovno jsi stála
a já uº t¥ nechci mít

Pustím z hlavy minulej sv¥t
a koupím si jinej
na ten ka²lu
byl jsem v tom aº po u²i
Mám
mám
mám
mám

na
na
na
na

ko²ili
ko²ili
ko²ili
ko²ili

Lásko tys mi byla nev¥rná
ta povaha je odporná
ºe se nestydí² fuj

made in USA
jaks byla nehezká
made in morava
ºes byla ohava

Neví² co chce² a to je zlý
ºivot uº je takový
je to zlý a £as jde dál
a já ti jenom zazpívám

Pustím z hlavy minulej sv¥t
a koupím si jinej
na ten ka²lu cingi ringi
byl jsem v tom aº po u²i
já byl jsem v tom aº po u²i

Lásko tys nebyla pravá
za hovno jsi stála
a já uº t¥ nechci mít
Lásko uº ti sbohem dávám
a naposled ti mávám
uº chci mít klid

Mám na ko²ili

✦

✦

Metellice

Kamilova ºena / ... a sv¥t se to£í dál (1993, 11.)

Paj²l (1991, 4.)

(instrumentalní)

✦

M·j brácha je punker
m·j strejda byl punker
ség°e mám¥ babi£ce
v²em se líbí punker

Of£áci

Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 13.)

Ale pánové, uv¥domte si, ºe vám ty peníze nikdo
nedá.
Dádádá nedá...
kurva jedna
Of£áci £tveráci
vy jste na²i vi£ku
i tu £o£ovi£ku
vypásli vypásli
2x
Pr²í pr²í jen se lejé
kam koní£ky pojedemé pojedemé...

✦

Ou, ou...

Kamilova ºena / Kamilova ºena
... a sv¥t se to£í dál (1993, 5.)
Pro£ to takhle dopadlo
tohle smutný divadlo
celej rok jsem promarnil
prosil t¥ a ºadonil
°eklas je²t¥ máme £as
a já si honil péro zas

Panke°i

Kamilova ºena / Kamilova ºena

A táta hlava rodiny
ten to schvaluje
a písni£ky punkový
rád si notuje
Pro£pak v²ichni vodsuzujou
hlavy punkový
vºdy´ lidi my jsme taky lidi
zrovna jako vy
Vadí vám ºe pochodujem
ocvokovaní
tak si nás uº nev²ímejte
a budem kamarádi
A jestli se vám ksichti
n¥co nelíbí
do mo£álu s váma
i s va²ima názorama
Máme svoje p°edstavy
jak bysme to cht¥li
míti ²kolky mate°ský
pro punkový d¥ti
Tak uº nám nechte na²e sny
ºe uº tohle je
ºe uº se to v²echno
tady buduje
Pro£pak v²ichni vodsuzujou
hlavy punkový
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vºdy´ lidi my jsme taky lidi
zrovna jako vy

von má rohy
vole ty má² parohy

✦ Pivo

Vadí vám ºe pochodujem
ocvokovaní
tak si nás uº nev²ímejte
a budem kamarádi
A jestli se vám ksichti
n¥co nelíbí
do mo£álu s váma
i s va²ima názorama

Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 1.)

Pivo pivo pivo
a´ je tady ºivo
2x

✦ Parohá£

Jedno druhé t°etí
a uº to do nás letí
pivo pivo pivo
a´ je tady ºivó

Paj²l (1991, 3.)

Za d¥de£ka za babi£ku
v²ichni pijem dvanácte£ku
máme radost jak nám to jde
te¤ se v²ichni poblijeme

Kamilova ºena / Kamilova ºena

Poprvé jsem jí uvid¥l
jako patnáctiletou
tu mojí hol£i£ku
prokletou prokletou
Mám takovej pocit
ºe se mi hlava to£í
kdyº jí hledím kurv¥
z o£í do o£í
2x
Já mám rohy
ty má² rohy
von má rohy
vole ty má² parohy
ekla mi ºe mn¥ má
stra²n¥ moc ráda
já si °íkal hochu
paráda je to paráda
Mám takovej pocit
ºe se mi hlava to£í
kdyº jí hledím kurv¥
z o£í do o£í
2x
Já mám rohy
ty má² rohy
von má rohy
vole ty má² parohy
To jsem je²t¥ nev¥d¥l
jaká tohle je láska
kdyº sko£í na kaºdýho
a uº to mlaská 2x
Mám takovej pocit
ºe se mi hlava to£í
kdyº jí hledím kurv¥
z o£í do o£í
2x
Já mám rohy
ty má² rohy

Chlast je slast 4x
Pivo pivo pivo
a´ je tady ºivo
2x
Jedno druhé t°etí
a uº to do nás letí
pivo pivo pivo
a´ je tady ºivó
Za maminku za tatínka
voºeru se a p·jdu blinkat
kdo nechlastá ten je vosel
v pivu bych se utopit cht¥l
Chlast je slast 4x
Pivo

✦ Práce

Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 12.)

Co nás tíºí o£i klíºí
kdyº se blíºí práce práce práce práce
nejlíp se má ten na k°íºi
na nás vzhlíºí práce práce práce práce
Bez práce nejsou lahvá£e
to vám povídám
bez práce nejsou lahvá£e
nevím kudy kam kam kam kam
Bez práce nejsou lahvá£e
to vám povídám
bez práce nejsou lahvá£e
nevím kudy kam
Co ti k spánku cestu k°íºí
kdyº se blíºí práce práce práce práce
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asi ºere² samou rýºi
oko blíºí práce práce práce práce
Bez práce nejsou lahvá£e
to vám povídám
bez práce nejsou lahvá£e
nevím kudy kam kam kam kam
Bez práce nejsou lahvá£e
to vám povídám
bez práce nejsou lahvá£e
nevím kudy kam
Práce práce je na hovno
to vám povídám
práce práce je na hovno
nevím kudy kam kam kam kam
Práce práce je na hovno
to vám povídám
práce práce je na hovno
nevím kudy kam

do hrobu jsem pot°ebná
Umírám 2x
Nepou²t¥jte 3x
na m¥ ohe¬
spou²t¥jte m¥ do té zem¥
spou²t¥jte m¥ na provaze
Já rakvi£ka d°ev¥ná
£erným lakem pot°ená
na va²e t¥la stav¥ná
Já rakvi£ka d°ev¥ná
£erným lakem pot°ená
do hrobu jsem pot°ebná
Umírám 2x

✦ Rodinný zlo£in
Kamilova ºena / Kamilova ºena

✦ Pre Slovensko

Kamilova ºena / Kamilova ºena
... a sv¥t se to£í dál (1993, 10.)

Syn£ek po£úváj
tristo korún dáj
preca rozum maj
pre Slovensko daj
Ho²ík natáh ruku
a podal peníze
aby m¥li zbran¥
a hr pak potom na n¥
Myslíte ºe na Morav¥
to tak necháme
p°i závodech v chlastu
si je podáme
2x

✦ Rakvi píse¬
Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 9.)
Nespalte m¥ 3x
v krematoriu
poh°bite m¥ pravideln¥
poh°bite m¥ do té zem¥

Paj²l (1991, 2.)
Jsem jak pátý kolo u vozu
mé bu¬ky te¤ jsou v provozu
a ºena k°i£í co ti je
ºena k°i£í co ti je
Uº zase chytám nervózu
a dám jí n¥jakou narkózu
a bude pokoj od zmije
bude pokoj od zmije
Já nemám rád vojáky
a zlou ºenskou tu taky
Ona totiº k°i£í
a mn¥ to nervy ni£í
2x
Uº dostala tu narkózu
a leºí v £erným povozu
a to má za to ta zmijé
to má za to ta zmijé
Uº mám ji z krku tu kozu
a mám bouráka z dovozu
a zkuzte hádat jak mi je
zkuzte hádat jak mi je
Já nemám rád vojáky
a zlou ºenskou tu taky
Ona totiº k°i£í
a mn¥ to nervy ni£í
6x

Já rakvi£ka d°ev¥ná
£erným lakem pot°ená
na va²e t¥la stav¥ná
Já rakvi£ka d°ev¥ná
£erným lakem pot°ená
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✦ Sametová doba

Kamilova ºena / Kamilova ºena

Jede vlak koleják
je to vlak záchra¬ák
2x

Paj²l (1991, 7.)

Máme strach ºe nedojede

✦ Zuby

Máme v hlavách díry
od £ervoto£· sv¥domí
vzdali jsme se víry
ºe nám n¥kdo vyhoví

Kamilova ºena / Kamilova ºena
... a sv¥t se to£í dál (1993, 1.)

Tak za²lapem je v²echny do hnoje
a p·jdeme znovu do boje

Ten kdo se bojí zuba°e

Zatím máme trp¥livost
£ekat lep²í doby
av²ak brzo °ekneme dost
kdyº nebude co do huby

Vezmi kartá£ do ruky
a kydni na n¥j pastu
a´ ti tlama nesmrdí
od ºrádla a chlastu

Tak za²lapem je v²echny do hlíny
a vyrostou z nich politický byliny

Vezmi kartá£ do ruky
vezmi to se cení
a´ mi z t¥ch tvejch výpar·
není na zvracení

My jsme národ klidný
v²ichni o tom hovo°í
ale p°ijdou zas dny
kdy se Morava rozzu°í

Hej pivo nalej
hej tak zavolej

Tak za²lapem je v²echny do hoven
a´ v¥dí v £em vlastn¥ my ºijem

M¥li byste zuby
jak kanadské pily
kdyby jste si je
pravideln¥ myli

✦ Vlak

isti zuby dob°e vole
má² tam hleny a maso
£isti a´ jsou jako nové
celé k°i²´álové

Kamilova ºena / Kamilova ºena
Paj²l (1991, 10.)

✷ ... a sv¥t se to£í dál (1993, 9.)
Jede vlak koleják
jede vlak na barák
jede vlak koleják
: jede vlak na federální shromáºd¥ní

✷ : jede vlak na národní shromáºd¥ní

Jede vlak koleják
je to vlak záchra¬ák
jede vlak koleják
: jede vlak na federální shromáºd¥ní

✷ : jede vlak na národní shromáºd¥ní

✷✍
✍

✷✍
✍

Jede vlá£ek kolejá£ek
jede vlá£ek na bará£ek
jede vlá£ek kolejá£ek
je to vlá£ek záchra¬á£ek

✷ : Jede vlak koleják

❬ ②❪

Ale jestliºe si n¥kdo
zuby po°ád ne£istí
tomu hodn¥ brzo
upadnou £elisti
Hej pivo nalej
hej tak zavolej
M¥li byste zuby
jak kanadské pily
kdyby jste si je
pravideln¥ myli
Nebu¤te jak blbí
vod²roubujte tuby
kartá£e do huby
a £ist¥te si zuby
2x

Kladno

jede vlak na barák
jede vlak koleják
jede vlak na národní shromáºd¥ní
Jede vlak koleják
je to vlak záchra¬ák
jede vlak koleják
jede vlak na národní shromáºd¥ní

❬ ②❪

2 písní

❬ ②❪
Holoblb
(Kladno / Kladno)

♠

Táhn¥te
(Kladno / Kladno)

♠
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✦ Holoblb

✦ Táhn¥te

Kladno / Kladno

Kladno / Kladno

Kladno (1990, 2.)

Kladno (1990, 1.)

V¥t²í radost jsem nezaºil
neº kopnout do rozkroku blbce skína
kdybyste jenom sly²eli
o týhle akci holohlavýho zp¥v

Parchanti Orlík Bráník
m·j soused je chlapík
kterej holou hlavu má
mezi dv¥ma u²ima
a v tý hlav¥ lautr nic
je to skin a kdo je víc?

V¥t²í radost jsem nezaºil
neº poblejt jeho nablejskaný botky
servat z n¥j gat¥ a bombra
a zkontrolovat jestli si pere spodky
A pak je²t¥ rukama
jestli v·bec n¥jakýho ptáka má

Tak já to ti reknu
ti holohlavej blb£e
se² stejn¥ pitomej
jak ten n¥meckej v·dce

Hlava plná hoven
rozum mu °íká sbohem
blb z·stane blbem
v·l zas jenom volem

Tak já ti to °eknu
ty holohlavý pako
ses stejn¥ pitomej
jak Stalinovo sako

V¥t²í blbost jsem nezaºil
neº sly²et mluvit skína vo po°ádku
kam pro tyhle rozumy chod¥j
musí² se zeptat náck· vod Sládka
sieg heil

Parchanti Orlík Bráník
m·j soused je chlapík
kterej má rád po°ádek
stejn¥ jak £·rák Sládek
Z°ejm¥ si ho málo uºil
kdyº tu byli rudý
nakopat ho do prdele
nep°ijde mi blbý

Anebo koleg· z DDR
ti vo vy²²í rase víc v¥d¥j
moºná o tom bude n¥co znát
Orlík Svoboda ?? estébák

Tak já to ti °eknu
má² v hlav¥ jenom podmáslí
se² stejn¥ pitomej
jak plukovník Kaddáfí

Hlava plná hoven
rozum mu °íká sbohem
blb z·stane blbem
v·l zas jenom volem

Tak já ti to °eknu
místo vocasu má² salám
se² stejn¥ pitomej
jak ten kokot Sadám

V¥t²í radost nezaºijem
neº dokud vás z m¥sta nepoºenem
b¥ºte si do NDR nebo do Bratislavy
aº to tam náckové vyhrajou
moºná vám pomník postaví
Hele, £au skine. Co jé? Zastav se, já ti n¥co
ukáºu. Co, pro£? No, zav°i o£i, roztáhni nohy a
uvidí², hele, koukej. Jau, jau.
V¥t²í blbost jsem nezaºil
neº se snaºit s nima diskutovat
na ty pat°í jen jedno
ranou do brady je knokautovat
sereme na vás vy blbci holohlaví
na vás i na ty va²e holý hlavy
Hlava plná hoven
rozum mu °íká sbohem
blb z·stane blbem
v·l zas jenom volem
B¥ºte si do Lipska
nebo do Bratislavy
nebo sem do sebe
tak táhn¥te do prdele

Tak já to ti °eknu
na ty tvoje kanady
vyseru se z vysoka
jak na Sládkovy nápady
Vyseru i na tu
tvou zelenou bundu
já na rozdíl od tebe
nejrad²i líºu
Parchanti Orlík Bráník
m·j soused je chlapík
kterej holou hlavu má
mezi dv¥ma u²ima
Je to skin
prej kdo je víc?
je to sajrajt a víc
nic
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Last semtex for Saddam
12 písní

? (12x)
(Last semtex for Saddam / Last semtex for Saddam)

Sedí ºába na prameni
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

Te£e pivo proudem
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

♠

Ulice Nikola Tesly
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

3 ❧

✦?

Mauzoleum

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

23 písní

Lenin is not dead (1991, 5.)
?
?
?

Hurá

(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

Zlatý h°eby víkend·
jsou ned¥lný ob¥dy
bramboráky uherák
bramboráky krokety

2 ❧

Rozhodl jsem v sobotu
otec hlava rodiny
maso bude v ned¥li
ne zas jídlo spodiny

♠

Anarchy
(Sex Pistols / Jaroslav pulák)
Bejby
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)
Co jste hasi£i
(Jaroslav pulák / -)
D¥lali jsme krávu zep°edu i zezadu
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

D¥lání
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

Hádala se Helena
ºe máma je tu
protoºe si zapomn¥la
??
2x
Raz dva t°i £ty°i 2x

Gab£íkovo-Nagymáros
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

Holárijó
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ♠

Vyslali jsme babi£ku
do obchodu se zv¥°í
p°i²la na to jediná
vyhraje kdo ude°í
Raz dva t°i £ty°i

Holka modrooká
(Jaroslav pulák / -)
Hovno
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

3 ❧

Hydraulický lis
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

3 ❧

Kdo nestaví...
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ♠

Kdyº jsem já slouºil
(Mauzoleum / -)
Namazali krávu
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

Nemám rád
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

Babi£ka se dostala
do souboje s gurmány
pak si za²la k o£nímu
komu spadla do rány
Odnesla to na²t¥stí
jen fraktura mali£ká
u nás doma v ned¥li
budou zase vají£ka
Hádala se Helena
ºe máma je tu
protoºe si zapomn¥la
??
2x
Raz dva t°i £ty°i

Pro£ ta sova tolik houkala
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)
Proti nám jedou tanky
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

Sára
(Jaroslav pulák / Jaroslav pulák)

2 ❧

Hádala se Helena
ºe máma je tu
protoºe si zapomn¥la
??
4x
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Raz dva t°i £ty°i p¥t
²est sedm osm dev¥t deset
jedenáct dvanáct t°ináct
£trnáct patnáct ²estnáct
sedmnáct osmnáct devatenáct dvacet
dvacet jedna dvacet dva
dvacet t°i a dvacet £ty°i
dvacet p¥t dvacet ²est
dvacet sedm dvacet osm
dvacet dev¥t t°icet
t°icet jedna t°icet dva
t°icet t°i a t°icet £ty°i
t°icet p¥t t°icet ²est
t°icet sedm t°icet osm t°icet dev¥t
sorok

✦

: Tuhle támhle tady elektrárna...

✷

?

Live astolovice (1992, 5.)
Máme z toho hovno (1992, 5.)

To né neº m¥ zakopou
nemám chu´ koukat jak chcípaj vostatní
cht¥l bych poblít svý poslední zrcadlo
pozvat dom· gury voskový
2x

❬ ✎❪

Dáda Patrasová
Kája Gott
Kuli£ky
Mauzoleum
...
Nová r·ºe
Visací zámek
Dalibor Janda
Panika
Xara

P·jdeme dozadu
a n¥kdo dop°edu...

Lenin is not dead (1991, 8.)
Máme z toho hovno (1992, 14.)

✦

❬✷②❪

D¥lali jsme krávu zep°edu i zezadu

❬✷②❪

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

... (svahil²tina)
P·jdeme dozadu
a n¥kdo dop°edu
4x

✷✍
✍
✷②

... (svahil²tina)

Bejby

: Hurá

❬ ②❪

O tom v²em se do£tete na stránkách £asopisu
Rock and Pop

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

✷

❬ ✎❪

2x

P·jdeme dozadu
: a n¥kdo dop°edu
✷ : a n¥kdo dop°edu...
: 4x

Sním o nás dvou
gury nenajdou
pak kon£ím v posteli
a hou...

✦

✷:

... (svahil²tina)

❬✷✎❪

✷ : To né neº m¥ zakopou
nemám chu´ koukat jak chcípaj vostatní
cht¥l bych poblít svý poslední zrcadlo
pozvat dom· gury voskový

❬✷✎❪

O tom v²em se do£tete na stránkách £asopisu
❬ ②❪
Rock and Pop.

Sním o nás dvou
gury nenajdou
pak kon£ím v posteli
a ty taky...
: 2x

V nejbliº²í dob¥ vás okolnosti donut¥jí
zakoupit si v prodejn¥ elektro
v podniku drobného zboºí
stolní svítící lampi£ku Erika
Dáda Patrasová
Mauzoleum
Mrtvý knihtiska°
Kája Gott
Foxýrka
T°i sestry
Mauzoleum
SPS
Vitacit
entour
Braník
Své°epé prase
Hubert Machán¥
??

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

❬✷✎❪

✷

Live astolovice (1992, 3.)
Máme z toho hovno (1992, 3.)

Jakou barvu má kombajn?
jen zelenou
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✷ : jakou barvu má tráva?

✷✍
✍

✷ : jakou barvu má máma?

✷✎
✎

: jakou barvu má nebe?

jen zelenou
pro£ se na m¥ nedívá²?
jen zelenou
: podívej se pod sebe

My sme diev£atá z Gab£íkova
máme mládencov z Nagymárosa
my sme mládenci z Nagymárosa
máme diev£atá z Gab£íkova
3x

✦

jen zelenou

Pogo kopala
vokolo sebe sebe nohama
2x
: ty°i my²ky v jedný dí°e
jen zelenou
jedna druhé prdel líºe
jen zelenou
já se na ní nedívám
jen zelenou
zdálo se mn¥ to v£era
jen zelenou

✷ : Jakou barvu má nebe

Live astolovice (1992, 1.)

❬✷✎❪

✦

Hovno

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

❬ ✎❪
Lenin is not dead (1991, 6.)

✷ Live astolovice (1992, 6.)
✸ Máme z toho hovno (1992, 8.)
: Hurá

❬✷✁✸②❪

Na takový vzd¥lání
na to se vám vybodnem
a aº budem veliký
tak uvidíte
Nep·jdeme do JZD
nep·jdeme do LVT
nep·jdeme ke kravám
my pojedem ven

Gab£íkovo-Nagymáros

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

Máme z toho hovno 2x
máme z toho hovno hovno hovno
2x

Lenin is not dead (1991, 1.)
✷ Máme z toho hovno (1992, 6.)

❬✷✘❪

Na takový informace
na ty nejsme zv¥daví
a aº budem veliký
tak pojedem ven
Nep·jdeme do JZD
nep·jdeme do LVT
nep·jdeme ke kravám
my pojedem ven

Dneska ne zejtra jo
p·jdeme na beton
na beton za láskou
za láskou ma¤arskou
My sme diev£atá z Gab£íkova
máme mládencov z Nagymárosa
my sme mládenci z Nagymárosa
máme diev£atá z Gab£íkova
: 3x

✷ Máme z toho hovno (1992, 1.)
Holárijó vyndej mi ho
holárijó vyhul mi ho...

Pogo kopala
vokolo sebe sebe nohama...

: ...
máme mládencov z Nagymárosa
my sme mládenci z Nagymárosa
máme diev£atá z Gab£íkova

Holárijó

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

jen zelenou
podívej se pod sebe
jen zelenou
co si zase ud¥lal
jen zelenou
uvidí² tam mravence
jen zelenou

✦

❬ ✘❪

Máme z toho hovno 2x
máme z toho hovno hovno hovno
2x

✷②

❀✷ : Hovno...

✷ : Dneska ne zejtra jo
p·jdeme na beton
na beton za láskou
za láskou ma¤arskou
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❬✸②❪

✦
✷
✸

: stál jsem vedle ní taky zoufalej

Hydraulický lis

✷:

stál jsem vedle ní taky zkou°enej

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

ale né ale né to m¥ v·bec nenapadlo

Lenin is not dead (1991, 3.)

Rock'n'roll 2x

✷✍
✍

Live astolovice (1992, 9.)
Namazali krávu a pustili ji tmou

Máme z toho hovno (1992, 4.)
: Hurá

❬✷✁✸②❪

aby neklouzala rock'n'roll
4x

p°iblíºím se ti²e k tomu

✦

co je to? 2x

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

Co to táta koupil dom·
co to leºí na dvo°e?

Nemám rád

2x

✦

Lenin is not dead (1991, 4.)

✷

Je to hydraulický lis 8x

Máme z toho hovno (1992, 13.)
: Hurá

Kdo nestaví...

❬✷②❪

Tak co se diví²

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

copak tak £umí²?
se² ¬ákej divnej

✷

tak co se diví²?

Live astolovice (1992, 2.)
Máme z toho hovno (1992, 2.)

: Nádrº plná mravenc·

✷:

??

Vana plná mravenc·

a mezi nima teta
Kdo nestaví staví proti nám

: nádrº plná mravenc·

✷:

to by potom byl na stavb¥ sám
2x

Tak co se diví²

a kdopak vám to zaplatí

copak zas £umí²?

a já nebo ty

se² ¬ákej divnej

uº postavíme základy

tak co se diví²?

2x

Máme rádi zví°ata
a protoºe jsou chlupatá

Kdo nestaví staví proti nám

máme rádi zví°ata

to by potom byl na stavb¥ sám

: a protoºe jsou

✷:

2x

✦

a protoºe jsou chachacha

✷✎
✎

Tak co se diví²

Namazali krávu

copak tak £umí²?
se² ¬ákej divnej

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

tak co se diví²?

Live astolovice (1992, 10.)

: Nemám rád noviny

Máme z toho hovno (1992, 9.)

nemám rád obilí
nemám rád notýsek

ale né ale né to m¥ v·bec nenapadlo

nemám rád skleni£ku

stál jsem vedle ní taky zbouranej

nemám rád vít¥zství

ale né ale né to m¥ v·bec nenapadlo

nemám rád krabi£ky
nemám rád Benety

Rock'n'roll 2x

✷:

Namazali krávu a pustili ji tmou

nemám rád notýsek

4x

Stála ve vod¥ stra²n¥ zkou°ená

ale né ale né to m¥ v·bec nenapadlo

Nemám rád olovo

nemám rád bubliny

aby neklouzala rock'n'roll

: Stála ve vod¥ stra²n¥ zoufalá

❬✷✎❪

nemám rád snídani

Stála ve vod¥ stra²n¥ zbouraná

✷:

✷✍
✍

a president má právo veta

Barvy laky ??

✷

vana plná mravenc·

✷✍
✍

✷✍
✍

nemám rád zábradlý
nemám rád zákoutí
nemám rád misti£ky
nemám rád hovada
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❬ ✎❪

nemám rád snídani

: pak jsme na ni zapomn¥li

✷ : pak nás pozvala dál a pak

Nemám rád...

??

Tak co se diví²?
nemám rád nemám rád
copak tak £umí²?
nemám rád nemám rád

íkala si Sára 2x
ty svý prachy ²pinavý
na ²¬·ru navlíkala
2x

Se² ¬ákej divnej
nemám rád nemám rád
tak co se diví²?
nemám rád nemám rád

: ... £ty°i okna

✷ : ampus rozbil £ty°i okna
: najednou se rozsvítilo

✷ : najednou se otev°elo

: otev°eli jsme si dve°e

✦ Proti nám jedou tanky

✷ : rozsvítili jsme si sv¥tla
??

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák
Lenin is not dead (1991, 9.)
✷ Máme z toho hovno (1992, 10.)
: Hurá

❬✷②❪

Proti nám jedou tanky 6x

✷ : Ru²tina je stra²ná v¥c

✷ : Koukali jsme na video

❬✷✎❪

❬ ✎❪

Ruský jazyk d¥lá d¥la...

: Máme rádi zví°ata
a protoºe jsou chlupatá
mají rádi kompromisy

✦ Sára

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák
Lenin is not dead (1991, 7.)

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák

✷ Máme z toho hovno (1992, 11.)

Live astolovice (1992, 11.)

: Hurá

✷ Máme z toho hovno (1992, 15.)
✷ : M¥li jsme chu´ na ve£e°i

✷✍
✍

✷ : vzali jsme si dvoje boty

✷✍
✍

Otev°ela skoro nahá
u£ila nás kompromis·m

❬✷②❪

✦ Sedí ºába na prameni

Proti nám jedou tanky 6x

??

❬ ✎❪

íkala si Sára 2x
ty svý prachy ²pinavý
na ²¬·ru navlíkala
2x

íkala si Sára 2x
ty svý prachy ²pinavý
na ²¬·ru navlíkala
4x

Proti nám jedou tanky 6x

a dlouho jsme nekoukali
: rozbili jsme si dv¥°e

❬✷✎❪

ty°i li²ky v jední dí°e
jedna druhé pí£u líºe
??

ur£it¥ se ze²e°í
aº uvidí² v£erej²í den
bude² ji mít k ve£e°i

: M¥li jsme chu´ na video

✷✍
✍
✷✍
✍
✷✎
✎
②

potom vypli televizi
a kou°ilo se z ní jako
??

Ur£it¥ si zapomn¥l
na srpnový pond¥lí
aº uvidí² v£erej²í den
bude to jak v ned¥li

: Ru²tina je stra²ná v¥c
ur£it¥ se seºelí
aº uvidí² v£erej²í den
bude to jak v ned¥li

: Otev°ela skoro nahá
u£ila nás kompromis·m
pak jsme na ni zapomn¥li
??

✷✎
✎

Sto rok· v²ak ti²e ml£el jsem
sto rok· kopal sem uhlí
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v ºelezo ztuhli
Kdybych tenkrát já v·l
ned¥lal v Ostrav¥ podvody
nemusel sem tenhle d·l
a znovu sfárat do ²toly
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❬✷②❪

✦ Te£e pivo proudem

Kdybych si dal pokoj
s vykrádáním embé£ek
nemusel sem dneska
ºít ve sv¥t¥ sbíje£ek

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák
Máme z toho hovno (1992, 12.)

Stalo se to tenkrát
kdyº zlitej jsem byl jak doga
nebo´ ten tuzemskej destilát
mn¥ chutná jako droga

V hospod¥ u t°í bernardýn· 3x
te£e pivo proudem
V hospod¥ u £ty° bernardýn· 3x
te£e pivo proudem

Do lesí£ka na £ekanou
s tebou nikdy nep·jdu
na zajíce na klokany
dál ti pálit nebudu

Horej to jsou v¥ci 3x
te£e pivo proudem
2x

Do lesí£ka na £ekanou
s tebou nikdy nep·jdu
na posedu jak idiot
teda sed¥t nebudu
: Sedí An£a na v¥tvi
✷ : Sedí ºába na prameni
: a stra²n¥ na m¥ mává

✷ : stra²n¥ na m¥ mává

V hospod¥ u p¥ti bernardýn· 3x
te£e pivo proudem

✷✎
✎
✷✍
✍

4x

V hospod¥ u ²esti bernardýn· 3x
te£e pivo proudem
Horej to jsou v¥ci 3x
te£e pivo proudem
2x
V hospod¥ u sta bernardýn· 3x
te£e pivo proudem

Prý abych m¥l rozum ²el v lé£ebnu
zas zapomn¥l jak chlastal sem prve
máchl jsem p·llitrem o obraz
v ostravskem bufetu ??

V hospod¥ u milionu bernardýn· 3x
te£e pivo proudem
Horej to jsou v¥ci 3x
te£e pivo proudem
4x

Kdyº se potom zjistilo
ºe zranil sem vý£epního Machytku
auto VB m¥ p°emístilo
na starou známou záchytku

✦ Ulice Nikola Tesly

A tam vy²ly najevo
i mí ostatní ºertíky
a tak m¥ potom poslali
rovnou mezi horníky
: Nemám tu ºádný kámo²e

✷ : Né nemám tu ºádný kámo²e
vºdy sklidím jenom kopance
vºdy´ zde mají samý cigo²e
a ºádný jiný trestance

Jaroslav pulák / Jaroslav pulák
Lenin is not dead (1991, 2.)

✷✍
✍

: Hurá
Nechte to dít¥ nechte je být
❀✷ : nem·ºe leºet nem·ºe být

Do lesí£ka na £ekanou
s tebou nikdy nep·jdu
na zajíce na klokany
dál ti pálit nebudu
Do lesí£ka na £ekanou
s tebou nikdy nep·jdu
na posedu jak idiot
teda sed¥t nebudu
: Sedí An£a na v¥tvi

✷ : Sedí ºába na prameni
: a stra²n¥ na m¥ mává

✷ : stra²n¥ na m¥ mává...
: 4x

✷ Live astolovice (1992, 4.)
✸ Máme z toho hovno (1992, 7.)

✷✎
✎
✷✍
✍
✷②

❬✷✁✸②❪

✸ : nem·ºe b¥ºet nem·ºe být
❀✷ : nem·ºe b¥ºet nem·ºe leºet
✸ : nem·ºe leºet nem·ºe b¥ºet
❀✷ : nechte to dít¥ nechte je b¥ºet
✸ : nechte to dít¥ nechte je leºet

✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

❀✷ : Je to dít¥ nechte je stát
✸ : Nechte to dít¥ nechte je stát
❀✷ : nad v¥cí stálo nechte je koukat
✸ : tam kde d°ív stálo nechte je koukat

✸✍
✁✷✍
✸✍
✁✷✍

má krátký vlasy krátký kalhoty
nechte to dít¥ nechte je koukat
V ulici Nikola Tesly
malýho chlape£ka nesli
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u£itel ho týral seslí
v ulici Nikola Tesly
2x

zapome¬ a bílej k°íº nech vytesat si
vzorným vojínem se sta¬
Armádo chápe²
v¥£nou tmou tápe²
tahle hrana zvoní tob¥

Mocela Umbra
12 písní

Armáda
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Bílý k°íºe
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Dada
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Fuck o church
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Gumídci
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Hadi
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Mists
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Nech ºít klikatej pás
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Srde£ní koroze
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
Totáln¥ spontánní song
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
elva
(Mocela Umbra / árka Jelenová)
P
(Mocela Umbra / árka Jelenová)

✦ Armáda

Mocela Umbra / árka Jelenová
Demo (1992, 4.)

Pravá levá levá pravá
pod kanadou sténá tráva
armáda si dokazuje sílu
Ledy v mozcích neroztajou
na vít¥ze si te¤ hrajou
vlast ta ºádá silné muºe v týlu
Pevná sí´ kec· je lapí
vojna d¥lá z chlapc· chlapy
gumy ty ti zelenej ráj slíbí

♠
♠
♠

2♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

S prvním jarním de²t¥m
roztahuje² kle²t¥
Gándhí obrací se v hrob¥
Tvý £erný drápy
zas pár du²í lapí
jenºe boºí mlýny melou
Ta víra v nás dál ºije
v °í²i anarchie
pacisti uº ti stelou
První hlava druhá t°etí
kdo je matka t¥chhle d¥tí?
pro£ do ter£· na cvi£áku st°ílí?
Temnou nocí vichr duje
major v teple povzbuzuje
vyhraje kdo bude první v cíli
Na lásku tu nemá² nárok
stopni city po£kej za rok
platí heslo s¥lej si to sám
Nikdo nepodá jim ruku
vzdu²ný zámky v²ech t¥ch kluk·
zhroutí se jak oho°elej trám
Proklínám blázny co st°ílí
proklínám vojenskej stát
s odlivem st°ídá se p°íliv
dal²í ob¥´ vyhlíºí malej zelenej kat
Armádo chápe²
v¥£nou tmou tápe²
tahle hrana zvoní tob¥
S prvním jarním de²t¥m
roztahuje² kle²t¥
Gándhí obrací se v hrob¥
Tvý £erný drápy
zas pár du²í lapí
jenºe boºí mlýny melou
Ta víra v nás dál ºije
v °í²i anarchie
pacisti uº ti stelou
má² to za pár

Na zdi pí²em rudým sprejem
do písku poselství rejem
válka je v·l
nám se ºivot líbí

✦ Bílý k°íºe

Zapome¬ na dlouhý vlasy
zapome¬ a sev°i zbra¬

Demo (1992, 5.)

Mocela Umbra / árka Jelenová
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V dálkách se zas st°ílí
²ílenci vládnou
jak ohe¬ pálí d¥tský slzy
Co °íct má²
kdyº o£i mlá¤at
se zeptaj pro£ bídu
poznávaj tak brzy?
Aº nenávist v nás opevní m°íºe
£as se zastaví a u cest budou stát
bílý k°íºe
nic víc jen teplej vítr bude vát
Vím král nechce chápat
pocity mámy
kdyº to jediný co má ztrácí
Plá£ou v noci i s ránem
zoufalý o£i
nedaj mi spát
ve snech se k nim vracím
Aº nenávist v nás opevní m°íºe
£as se zastaví a u cest budou stát
bílý k°íºe
nic víc jen teplej vítr bude vát
Teplej vítr bude vát
vítr bude vát
bude vát
dál

Zlom vaz ²eptaj bezobratlí
ml£et mávat bílou vlajkou
sepnout ruce
nasypat hrách do koryt
Sám svejch ²ach· gurkou
o£i zá°í pak p°ijde mat
s p·lnocí aº £ernou bednu pochopí²
ohe¬ spolkne k°ivou páte°
co v ní bude spát
K ránu pak twist tan£it bude plamen
prach jsi v prach se obrátí²
snad zbyde ºlu£níkovej kámen
nespasí t¥ chápej
ani stokrát ámen

✦ Fuck o church

Mocela Umbra / árka Jelenová
Demo (1992, 8.)
✷ Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 10.)
Hej vzpomíná²?
na tvá°ích s·l
pro£ slzy nejsou sladký?
Noc Macocha sn·
paprsky vrhá
pár let zpátky

✦ Dada

Tvejch patnáct jar
£as nevrátí
zbylo jen vzpomínek pár

Demo (1992, 3.)

Hrob se jménem mámy
v¥£n¥ sjetej táta
svý panenství vydraºilas za dolar

Mocela Umbra / árka Jelenová

Vem za kliku slepejch dve°í
neschová² se p°ed prostorem
stáhni kruný°
zhasni trosky v¥domí
P°iplazí se orlí stáda
usíná² v zajetí k°ídel
v¥£nost bolí
bibli pálí sv¥domí
Vnímá² jehly dotek·
pod oltá°em se líbá kací° s múzou
vstávaj z popela zvadlí poutníci
a páter nad ránem skoná hr·zou
St°ílí Amor jedovatým lukem dál
²ílí lidi kterejm novej ºivot
ov£í ideály vzal
beznad¥ji stáda se osud smál
Se£ti svoje planý sliby
h°íchy ²edobílý k·ry
studna krve
zmrtvýchvstání pokory

Z·stalas v²ak svá
ºivot ²el dál
tvý kroky jednou ve²ly za ve°ej
Kde and¥lé
ze stropu mávaj
a zpívaj AGNUS DEI
P°estárlej kn¥z
sv¥domí syn
ti tenkrát nabíd spásu
Pro£ p°ijalas
tu hru na ráj
církev je slepc· zástup
dnes to ví²
p°i²el pravdy £as
Zpov¥¤ jedna druhou st°ídá
ot£ená² a v¥£ná bída
klá²ter svíce
oltá° ob¥´
bludnej kruh
ne není B·h
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Bílou plachtou £erný p°ání halí²
obrací² k°íºe Bibli pálí²
nápisem m¥ní² svojí víru v pu£
fuck o church 2x

✦ Gumídci

Mocela Umbra / árka Jelenová

rostou nám letíme dál
Andílku hraj...
psychedelickej ráj
3x
Andílku hraj...
psychedelickej les

✦ Hadi

Demo (1992, 9.)
Dal²í rána p¥stí
nejse² magnet ²t¥stí
vím co náladu ti spraví
Zas ten slanej slejvák
nebre£ je²t¥ zbejvá
víra a pár tah· z trávy
Kámo rozpus´ vlasy
pry£ z £lov¥£í masy
jsme dv¥ krásný bílý vrány
Vím lidskej sv¥t zebe
poj¤ konopný nebe
otvírá uº svoje brány
Andílku hraj...
psychedelickej ráj
2x
Na topole zprava
esílko nám mává
zdarma úsm¥v dá ti víla
V lese kvetou r·ºe
£erná barva k·ºe
neznamená mí¬ neº bílá
eka má t°i b°ehy
v²ude spousta n¥hy
orlí k°ídla rostou váºkám
Chrámy lásky staví
král co moud°e praví
v¥° utíkat je²t¥ má² kam
Andílku hraj...
psychedelickej ráj
2x
Nad zrcadlem sv¥ta
smrtihlav tmou létá
lidstvo ²lape dál a neví

Mocela Umbra / árka Jelenová
Demo (1992, 11.)

Je zas blízko den
kdy basu platit bude Ji°í
z malejch zimních sídli²´
vylezou hadi a ²tí°i
Rozmotaj svý klubí£ka
a stáhnou starou k·ºi
hadové pak vyrazí
na námluvy bez r·ºí
Jen nech ºít klikatej pás...
je hadí lásky £as
V¥° mi i hadi
s jarem ho°í velkou touhou
uºovák ovine hadici
a za chvíli pouhou
Ranní rosou uºov£átka
potichu se plazí
uºívaj ºivota
neº jim £lov¥k hlavu srazí
Jen nech ºít klikatej pás...
je hadí lásky £as
Snaº se trochu £asem
snad pochopí² v £em je vtip
had·m totiº do²lo
ºe ve dvou jde v²echno líp
Tak nech je plazit po cestách
i smr£inou i borem
a zamysli se nad sv¥tem
vºdy´ hadi jsou nám vzorem
Jen nech ºít klikatej pás...
je hadí lásky £as

✦ Mists

Zas konopný lovy
vyhazov se slovy
odd¥lme od zrna plevy
Nevadí modlíme se spolu
Ot£e se²li dol·
and¥la sn· dlouho spal
P°es v¥£ný razie
k°ídla fantazie

Mocela Umbra / árka Jelenová
Demo (1992, 10.)

Posly² poselství
z pozemskýho ráje
pusu pro ²t¥stí
ti k ránu daj
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Nic jim nechybí
trávník·m plat¥j nájem
whisku políbí
ºízní nestrádaj

z malejch zimních sídli²´
vylezou hadi a ²tí°i
Rozmotaj svý klubí£ka
a stáhnou starou k·ºi
hadové pak vyrazí
na námluvy bez r·ºí

ivotu se rouhaj
neºijou podle lajn
sv¥t je dávno poh°bil
sám umírá a mist·m je fajn

Jen nech ºít klikatej pás...
je hadí lásky £as

Pár d¥ravejch celt
dar armády spásy
vím praotec Kelt
se v hrob¥ obrací

V¥° mi i hadi
s jarem ho°í velkou touhou
uºovák ovine hadici
a za chvíli pouhou

Nepoznali strach
£ím dál del²í vlasy
záplaty na dºínách
bumerang co se nevrací

Ranní rosou uºov£átka
potichu se plazí
uºívaj ºivota
neº jim £lov¥k hlavu srazí

ivotu se rouhaj
neºijou podle lajn
sv¥t je dávno poh°bil
sám umírá a mist·m je fajn

Jen nech ºít klikatej pás...
je hadí lásky £as
Snaº se trochu £asem
snad pochopí² v £em je vtip
had·m totiº do²lo
ºe ve dvou jde v²echno líp

Schody klá²terní
svojí bolest ²eptaj
ví°e nev¥rní
promarní tu den

Tak nech je plazit po cestách
i smr£inou i borem
a zamysli se nad sv¥tem
vºdy´ hadi jsou nám vzorem

Tvá°e vysmátý
vy²²í kruhy deptaj
pivo o pátý
p°inese novej sen

Jen nech ºít klikatej pás...
je hadí lásky £as

ivotu se rouhaj
neºijou podle lajn
sv¥t je dávno poh°bil
sám umírá a mist·m je fajn

✦ Srde£ní koroze

Posly² poselství
z pozemskýho ráje
pusu pro ²t¥stí
ti k ránu daj

Mocela Umbra / árka Jelenová
Demo (1992, 2.)

Denn¥ t¥ potkávám
ten pohled bolí
pro£ mi nedá² spát?

Nic jim nechybí
trávník·m plat¥j nájem
whisku políbí
ºízní nestrádaj

Nevím jak ti °íct
nechci sv·j osud
do tvejch rukou dát

ivotu se rouhaj
neºijou podle lajn
sv¥t je dávno poh°bil
sám umírá a mist·m je fajn

Na tvý ²ikmý cest¥ dol·
provází t¥ ti²e v¥£nej stín
starý chyby co se vezou hej
jse² ob¥tí svejch vlastních vin
a ví²

✦ Nech ºít klikatej pás

Mocela Umbra / árka Jelenová

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 9.)

Amor zem°el na srde£ní korozi
týhle story happyend nehrozí
uº není co dávat
není co brát

Je zas blízko den
kdy basu platit bude Ji°í

Bosý nohy v tráv¥ leden neschválí
i k°es´ana v¥£ný sv¥tlo popálí
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v¥° mi nejsi sám
komu za£al ºivot rány rozdávat
Domek z karet sv¥t ti zboural
zbyl jenom základní kámen
CUM SANCTO SPIRITU IN GLORIA DEI
aº na v¥ky amen
Svatý písmo lºe
a vlastním stín·m neute£e²
to uº ví²
Rouhám se v my²lenkách
tv·j mozek svlíkám donaha
v noci kdyº spí²
chci ti °íct

as ten pak p°inesl hádky
²edej dým nenávisti rychle houstnul
nic nejde vrátit zpátky
v²echno jsi uº vzdal
Jenºe paks na²el kou°ovou °í²i
vysmátej kn¥z v ní
velký kytky su²í
podal ti tajemnou £í²i
do chrámu sn· t¥ vzal
Ve sv¥t¥ trávový vlády
dnes ka²le² na lidi
a ²pínu jejich du²í
ºivot jsou vzlety a pády
lepí² nový k°ídla
a lítá² dál

Amor zem°el na srde£ní korozi
týhle story happyend nehrozí
uº není co dávat
není co brát

✦ elva

Mocela Umbra / árka Jelenová

Bosý nohy v tráv¥ leden neschválí
i k°es´ana v¥£ný sv¥tlo popálí
v¥° mi nejsi sám
komu za£al ºivot rány rozdávat

✦ Totáln¥ spontánní song
Mocela Umbra / árka Jelenová
Demo (1992, 6.)
Pam¥tí se toulá²
²pendlíky v o£ích
dal²í úlet za práh
suchý listy v ruce ºmoulá²
no tak vzpomínej
Tenkrát bylo ti málo
táta s mámou
úsm¥vy na fotkách
to ²t¥stí se ti jen zdálo
kaºdej rozvod je zlej
Nastala ²kolní léta
tv·j £istej mozek
co na pravdu v¥°il
pomalu t¥ vplétal
do sítí bolestí
M¥ls velkou touhu lítat
pak ²kola s rodinou
zlámaly ti k°ídla
pomalu za£lo ti svítat
tys nebyl stvo°en pro ²t¥stí
Kdyº na klín sedla ti kráska
do jabka h°íchu
poprvý sis kousnul
²eptal sis tohle je láska
a £ernej and¥l se smál

Demo (1992, 1.)
V £ervenci roku 1946 se na nejsevern¥j²ím atolu
Marshallových ostrov· jménem Bikiny uskute£nil první americký povále£ný pokusný jaderný
výbuch. Mo°e se zm¥nilo v bílý koberec, tvo°ený
mrtvolami b¥lásk·, mrtví ptáci padali z nebe,
radioaktivita zamo°ila ostr·vky i mo°e. Lidé neumírali, lidé se na výbuch dívali z dálky, z lodí.
Potom z jedovatého mo°e vylezla na b°eh ºelva.
Cht¥la do horkého písku naklást vají£ka, svoje
d¥ti. Kladla vejce do pískového dolíku, jedno po
druhém, muselo ji to hrozn¥ bolet. Kdyº byla
hotová, dolík zahrabala. A pak to za£alo být
stra²né. Ta ºelva cht¥la zpátky, do mo°e, ale
protoºe byla otrávená vodou, ztratila orienta£ní
smysl. Nelezla zpátky do mo°e, ale vlekla se p°es
horký písek po°ád dál, ²patným sm¥rem. O p·l
dne pozd¥ji uº nem¥la skoro ºádnou sílu. A ten
písek byl moc horký. A potom, potom um°ela.
Ale p°ed smrtí, úpln¥ malou chvilku, asi musela
mít sen. V poslední nad¥ji ta ºelva doufala, ºe
se vrátila k mo°i a ºe plave. A opravdu, pohybovala ploutvemi, jako kdyby plavala. A tak
um°ela, plavala v horkém písku.
Spí p°ikrytá píse£nou pe°inou
spí a bolest se v p°íboji ztrácí
spí a já se ptám £í vinou
spí a z nebes padaj mrtví ptáci
Sní nesm¥lej sen
o ºivý vod¥
a korálový dlani
marn¥ doufá
ºe p°ijde den
Spí zakletá a princ ji neprobudí
spí a mrtvejm vlnám ve snu vst°íc krá£í
spí a nevnímá paprsky co studí
spí netu²í mocní jsou hazardní hrá£i
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Sní nesm¥lej sen
o ºivý vod¥
a korálový dlani
marn¥ doufá
ºe p°ijde den
kdy mu²le budou ²um¥t
jenom pro ní

✦ P

Mocela Umbra / árka Jelenová
Demo (1992, 7.)

Soumrak pla£ící stíny pa°ez· zahalí
krá£í² sténající krajinou
chápej tuhle válku tvý stromy prohrály
v zájmu vy²²ích zájm·
nech´ lesy prominou
Havrani a vrány z ú°ad·
dávno tvý Conteor znaj
marn¥ prosby ²eptá²
ºulu v levý plíci maj
a tak ztrácí² zaslíbenej kraj
Tv·j stín krajinou kráter· se potácí
výk°ik co se zk°íºí se slune£ní tepnou
dehtovou píse¬ lásky zpívaj si ropáci
velkej t°esk tichá bolest
a bu¬ky v mozku oslepnou
Havrani a vrány z ú°ad·
dávno tvý Conteor znaj
marn¥ prosby ²eptá²
ºulu v levý plíci maj
a tak ztrácí² zaslíbenej kraj
Te¤ sp°ádá² svý sny
za zdí v kvetoucích zahradách
nad hrobem nad¥je
trpce vlajou k°ídla motýlí
V bílý kutn¥ bloumá²
a uº nemá² strach
je ti fajn zapomn¥ls
aspo¬ na chvíli
Havrani a vrány z ú°ad·
dávno tvý Conteor znaj
marn¥ prosby ²eptá²
ºulu v levý plíci maj
a tak ztrácí² zaslíbenej kraj

Mo band
13 písní
?

(Mo band / Mo band)
Binec
(Mo band / Mo band)

Cesta do Indie
(Mo band / Mo band)
Deratizér
(Mo band / Mo band)
Mladý Ital
(Mo band / Mo band)
Náv²t¥va
(Mo band / Mo band)
Náv²t¥va pátera Konyá²e
(Mo band / Mo band)
No£ní blues
(Mo band / Mo band)
Pavu£ina
(Mo band / Mo band)
P°edseda
(Mo band / Mo band)
Ranní blues
(Mo band / Mo band)
Uhelný prázdniny
(Mo band / Mo band)
Veselá mumie
(Mo band / Mo band)

Mozartovy parní válce
21 písní

? (5x)
(Mozartovy parní
válce)
? (4x)
(Mozartovy parní
válce)
Adam a Eva
(Mozartovy parní
válce)
Amnestie
(Mozartovy parní
válce)
Bufet u Sida
(Mozartovy parní
válce)
Dnes vám hráli
(Mozartovy parní
válce)
Fu£ík
(Mozartovy parní
válce)
Ha²i²ácká
(Mozartovy parní
válce)
Ivan
(Mozartovy parní
válce)
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válce / Mozartovy parní
♠

válce / Mozartovy parní
♠

válce / Mozartovy parní
♠

válce / Mozartovy parní
♠

válce / Mozartovy parní
♠

válce / Mozartovy parní
♠

válce / Mozartovy parní
2❧
válce / Mozartovy parní
♠

válce / Mozartovy parní

♠
Pec nám spadla
(Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce)
♠
Sex je ná²
(Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce)
♠
oustání
(Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce)

v²echno je na ptáka
Soudruzi ze strany
co zase cht¥jí
ani m¥ £·ráka
vyhonit nenechají
2x

✦?

Vánoce
2 ♠
(Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce)
Vykradený obchod (slovo)
♠
(Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce)

✦?

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 7.)

Kou°ila ºaluda
kou°ila ho u suda
kou°ila ºaluda
kou°ila mu ho

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 1.)

Tuto nahrávku v¥nuje MPV svým p°átel·m z
protialkoholové ...
Dneska sme k vám p°ijeli 2x
aby sme vám zahráli 2x
M¥li sme spát na chat¥ 2x
nevy²lo to proklat¥ 2x
Aº sem p°í²t¥ p°ijedu 2x
Pod Lipy uº nepudu 2x

✦?

Kou°ila ho jak má být
a co z toho ??
2x
Kou°ili sme mastíka
... uº st°íká
2x
Lízali jsme Jitku
m¥la bílou pipku
2x
Kou°ili sme Broníka
pytlíka 2x
2x
Do pí£e a do kundy
branky body sekundy
4x
Zkuste to ve cviku
poznáte tu kovbojku
2x

✦?

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 4.)

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 10.)

Uº to není
to co bylo
není chlastu
a není ºivo
2x
Není nic
nemáme nic 2x
protoºe nejsou peníze
2x
Uº to není
to co bylo
mrdat uº nás nebaví
Uº to není
to co bylo
my chceme t°etí pohlaví
Není nic
nemáme nic
není nic
protoºe nejsou peníze
8x

Leºim si ve van¥
honim si £·ráka
zazvonil telefon
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✦ Adam a Eva

✦ Bufet u Sida

For funs (1992, 14.)

For funs (1992, 12.)

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce

??
a v podru²í zmatku
zdále se mu o smrtce

V bufetu u Sida Viciouse
v bufetu s t¥ºkým víkem
v bufetu u Sida Viciouse
v bufetu u Sida foukalo se

Vid¥l samé nahé ºeny
Archand¥la ??
taky se mu zalíbily
nahé ºeny z ??

V bufetu v bufetu u Sida Viciouse

✦ Dnes vám hráli

Adam sotva probuzený
and¥lé ho vid¥li
on tam ??
koule m¥l aº k prdeli
Zºelelo se pánu Bohu
nebohého Adama
poslal mu tam na zem Evu
s kundou mezi nohama
Sedí Eva na pa°ezu
není je²t¥ mrdaná
drºí kundu na °et¥zu
jako ?? berana

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 9.)

Dnes vám hráli
Mozartovy parní válce 2x
Mozart Mozart fuck o
3x
Mozartovy parní válce 2x
dokázali hovno
5x

Podívá se Adam ??
na to boºí stvo°ení
pustil kundu ze °et¥zu
??

✦ Fu£ík

Kdyº to ale pánb· vid¥l
vyhodil je z ráje ven
...

For funs (1992, 2.)

Z toho plyne pou£ení
ºe bez mrda£ky nic není
Proto v²ichni bez rozdílu
aº do smrti mrdají
4x

✦ Amnestie

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 6.)

Amnestie 2x
my pot°ebujeme amnestii 2x
amnestie nás zachrání 2x
amnestie 2x

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce

Uniformy koºený
?? obleky
?? Fu£íka
tady bude hezky
Kopali ho do hlavy
... se jim leskli
kopali ho do hlavy
bude tady hezky
Zase je tu st°eda
t¥ºkou práci má²
vstupenky do ??
ty uº neprodává²
Fu£ík byl podvodník
nebyl to hrdina
v²ichni to °íkali
nebylo to tak

Amnestie 2x
amnestie nás zachrání 2x
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✦ Ha²i²ácká

bez souloºe
to nepude

For funs (1992, 11.)
Live (1996, 3.)

V ned¥li v²ak
ºádný zmatky
pí£a p°estane
házet zvratky

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce

✷

Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
: p°iznávám já p°iznávám
✷ : já p°iznávám 2x
ºe ha²i² je mým pánem

✷✎
✎

Nata²e se uzdraví
její krásný pohlaví
Bez souloºe
se neobejde²
Fuck o
souloº
2x

Kdyº jsem chlastal okenu
te¤ uº dob°e vím
ºe pouºívám Algenu
a o ha²i²i sním

✦ Pec nám spadla

Kdyº Jeºí² Kristus z hrobu vstal
tak do ruky nám drogy dal
do ruky nám drogy dal
a dob°e ud¥lal
Kdyº Jeºí² Kristus z hrobu vstal
do ruky nám drogy dal 2x
: a smutn¥ ...
✷ : a smutn¥ zamával

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 8.)

✷✍
✍

Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
já p°iznávám 2x
ha²i² je mým pánem
Kdyº jsem chlastal okenu
te¤ uº dob°e vím
ºe pouºívám Algenu
a o ha²i²i sním

Pec nám spadla 2x
vodovod nám nete£e
elektrika jenom bliká
a trouba nám nepe£e
2x
Zavoláme pomocníka
z vedlej²ího státu
ten má v znaku kladivo srp
d·m dá do po°ádku

✦ Sex je ná²

✦ Ivan

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 3.)

Dneska Ivan
sm·lu má
dneska si holt
nezamrdá
Dneska Ivan
sm·lu má
Nata²a ta
krámy má
Bez souloºe
se neobejde²
Fuck o
souloº
2x
Co chce² Ivane
co te¤ bude

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 15.)

Sex je ná²
d¥lá dob°e m¥ i tob¥
ot£e ná²
bejby od°íkej aº v hrob¥
2x
St°edov¥k neskon£il
st°edov¥k trvá
jsme £erní and¥lé
ty si byla prvá
Sex je ná²
ot£e ná²
4x
Sex je ná²
d¥lá dob°e m¥ i tob¥
i tob¥ i tob¥ vám
v²em vám d¥lá dob°e
prost¥ sex je ná²
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✦

oustání

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce
For funs (1992, 13.)

Jaro léto podzim zima
²oustat to je stále prima
2x

mámy ten jab£ák
Po roku
sejdem se na jab£áku
po roku
sejdem se na jabku
Po roce
jsou tady vánoce
2x

... jahodový roky
to nám v·bec nevadí 2x

✦

My jsme tady po práci
vyserem se na práci 2x
a p·jdem zamrdat

For funs (1992, 16.)

Jaro léto podzim zima
²oustat to je stále prima...

✦

Vánoce

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce

✷

For funs (1992, 5.)
Live (1996, 7.)

Po roce
jsou tady vánoce
kaºdý má
své velké p°ání
Co dostane
pod strome£ek
to nemá
nikdo zdání
Po roce
jsou tady vánoce
2x

Vykradený obchod (slovo)

Mozartovy parní válce / Mozartovy parní
válce

Kurva, normáln¥ jsem byl v obchod¥ a sly²el
jsem, ºe ho vykradli. Co si o tom mylí²?
To je n¥jaká pi£ovina, ne?
Já nevim, hej, ale tak v²imni si, ºe kaºdej ná²
prezident, vole, sed¥l.
Ty myslí², ºe to s tím má n¥co spole£ného? To
bude n¥jaká blbost, ne?
Si v²imni, ºe lidi kradou proto, aby byli prezidenti.
Jako fakt myslí², jo? Vºdy´ to je pí£ovina jak
svi¬.
Vole, Husák sed¥l, Havel sed¥l, no a ty dal²í
£·ráci taky ne?
No tak je to moºné, hej, za£nem krást ne?
Za£nem krást, pi£o vole, budem potom prezidenti.
Jo a potom tu bude bordel a budem se jmenovat. Po£kej, jak se bude jmenovat na²e vláda?
Pi£a vole.
Pro£ tak blb¥? Já bych to nazval jinak, t°eba
K°e£ová ºíla od po²t¥váku.
To je jedno a budem mezi lidi házet LSD.
No a co si o tom mysli² ty?

Honzí£ek
chce autí£ko
Pepí£ek
zas tramvaj

N²o i
14 písní

A Petra chce
sluní£ko
Míra ten chce
jab£ák
Po roce
jsou tady vánoce
2x
Honzí£ek
dostal autí£ko
Pepí£ek
zas tramvaj
A Petra to
sluní£ko
Míra vypil

lov¥k
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Fu fu
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Good bye
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Honza
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Jaxi taxi
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Karla
(N²o £i / Pavel Knap)

♠
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Krajíc
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Moskvan
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Pampeli²ky
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Periferie
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Plazma
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

Prachy
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

V²echno nejlep²í
(N²o £i / Pavel Knap)

♠

jenºe nám to nesta£í
a to je na tom nejhor²í
Budeme na sebe foukat
a m·ºem si pro sebe broukat
áhni si na moje b°icho
jak mi v n¥m tepe ticho
a m·zem to vosolit
kaºdej tady má sv·j klid 9x
Budeme na sebe foukat
a m·ºem si pro sebe broukat

✦ Good bye
N²o £i / Pavel Knap

Zem¥koule
(N²o £i / Pavel Knap)

✦ lov¥k

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 8.)

Za oknem sedí £lov¥k
nevypadá dob°e
tvá°í se p°irozen¥
jako p°irození
Má domácí v¥zení 4x
Hlídá ho televizor
mixer pra£ka
automatická 4x
Za oknem sedí £lov¥k
nevypadá dob°e
tvá°í se p°irozen¥
jako p°irození
Má domácí v¥zení 4x
To má z toho svýho
v¥£nýho ble ble...

✦ Fu fu

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 13.)

Má² rty na²pulený
tak krásn¥ ubalený
jen oblá£ek vyfouknout
nasko£it a m·ºeme plout
Budeme na sebe foukat
a m·ºem si pro sebe broukat
Je to fakt jina£í
kdyº se takhle leno²í

Demo (1991, 12.)
Je to jasný
zít°ek uº je jasnej
úºasnej
r·ºovej a krásnej
Good bye bye
good bye
2x
Uº se s náma
nikdo nemazlí
a ²patný zprávy
vyst°ídají zlý
Good bye bye
good bye
2x
Vym¥¬ v²echny zámky
a rozdej nový klí£e
kaºdej zvlá²´
spolu budem k°i£et
Good bye
Je to jasný
zít°ek uº je jasnej
úºasnej
r·ºovej a krásnej
A aº nám spadne
slunce na hlavu
najdeme si
jinou zábavu
Pro jednou se snad
nezbo°í sv¥t
uº jsme p°ekousli
kdejakej jed
A sv¥te div se
ºe stále jsme jako kon¥
ty na²e ²patný konce
to je n¥co pro n¥
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Good bye bye
good bye 2x

4x
blbej

✦ Honza

A veselost m¥ p°epadla
v práv¥ dobrým rozmaru
jaxi taxi mám v tom praxi
nebude to v normálu

Demo (1991, 11.)

Za velkýho hlaholu
padáme na matraci
a d¥láme si dob°e
a to je dob°e dob°e

N²o £i / Pavel Knap

Dºony jede do Var·
pro pár zasranejch dolar·
uº je Honza koupenej
za pár dolar· st°elenej
Honzo ty jsi st°elenej
Dºony ten je placenej
Honzo ty jsi st°elenej
do palice st°elenej
Honzo ty jsi st°elenej
Dºony ten je placenej
Honzo ty jsi st°elenej
do palice st°elenej
Dávej bacha
k sakru pomaten£e
leze² do masakru
mezi ºivý ter£e
2x
Honzo ty jsi st°elenej
Dºony ten je cvi£enej
Honzo ty jsi st°elenej
do palice st°elenej
4x

✦ Jaxi taxi

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 1.)

Veselost m¥ p°epadla
v práv¥ dobrým rozmaru
jaxi taxi mám v tom praxi
nebude to v normálu
Za velkýho hlaholu
padáme na matraci
nohy tr£í nahoru
kv·li relaxaci
Jaxi ustele²
taxi lehne²
4x
D¥láme si dob°e
a d¥lá nám to dob°e
d¥láme to dob°e
a to je dob°e dob°e
5x
Jaxi starej
taxi blbej

Jaxi starej
taxi blbej
4x
Jaxem starej
taxem blbej
jaxi starej
taxi blbej
3x
Jaxem starej
taxem dobrej
jaxi starej
taxi dobrej

✦ Karla

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 3.)

Karla se dívala z okna
dívala se na m¥sto
to zrovna svítilo
byl ve£er
a v dálce byly hory
kdyº je tma hory nesvítí
a Karla hrozn¥ ráda pozoruje
Karla
hrozn¥ ráda 2x
pozoruje
4x
Karla má ráda
kdyº se n¥co d¥je
takºe se dívala
z okna
do oken toho svýho
ale ten její nebyl její
takový p°ípady se d¥jí
a Karla hrozn¥ ráda
Karla
hrozn¥ ráda 2x
pozoruje
4x
Byl doma a nebyl sám
pod okny rostly divný stromy
a ten její sedí náhle
na °ímse
pak se mu rozkmitala postava
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a spadl beznad¥jn¥ dol·...
Roztáhnul ruce
a odlít jako holub
kam let¥l to Karla nevidí
Karla
hrozn¥ ráda 2x
pozoruje...

✦ Krajíc
N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 9.)
Denn¥ vstávám
jednou nohou v hrob¥
dnes ale cítím
ºe tam mám ob¥
Postel zask°ípá
kdyº se voto£ím
podívám se pod sebe
a rad¥j ml£ím
Znám ty city
bohatý na pocity
2x

am ¬am bud¥t nebo
¬am ¬am bud¥t slnce
¬am ¬am bud¥t mama
¬am ¬am budu ja
2x
On má a my ne
koukni na n¥j provokatér
ºvýká toho hamburgera
od McDonalda
jak Donalda
am ¬am bud¥t nebo
¬am ¬am bud¥t slnce
¬am ¬am bed¥t mama
¬am ¬am budu ja
2x
Tavári²i sa sjeli
hamburger mu sn¥dli...
am ¬am bud¥t nebo
¬am ¬am bud¥t slnce
¬am ¬am bed¥t mama
¬am ¬am budu ja
2x
am ¬am bud¥t nebo
¬am ¬am bud¥t slnce
¬am ¬am bed¥t mama
¬am ¬am choro²o

✦ Pampeli²ky

Padá krajíc
dol· máslem
na°íká si
tenkým hlasem
Doslechl se
zdá se mi
jaký je to
na zemi hn·j
Znám ty city
bohatý na pocity 2x
Znám takový m¥sta
o kterých se ti ani nezdá
do noci zá°í
jako hv¥zda

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 4.)
Masoºravý pampeli²ky
poházený v tráv¥
milý zlatý tlami£ky
hladový na poprav¥
ekají
aº jim hlavy zb¥lají 2x
rozletí se po kraji
2x

✦ Periferie

✦ Moskvan

N²o £i / Pavel Knap

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 6.)

Adin dva tri £etyre
Vzd¥laný Moskvan
s hamburgerem od McDonalda
ºvýká toho hamburgera
od McDonalda
jak Donalda

Demo (1991, 14.)
Za barákem ve vysoký tráv¥
ve starým fordu vegetí krysy
a uºívající si jasn¥ ve²kerýho komfortu
tak jako lidi kdysy
Monoautorádio
valí evergreeny
nikdo není zv¥davej
na na²e avantýry
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Na periférii ve starým fordu
na periférii ve v²ím komfortu
2x
Monoautorádio
valí evergreeny
nikdo není zv¥davej
na na²e avantýry
V nádrºi
je kapka benzínu
²altrpáka v ruce
noha na plynu

My sme prachy
z masa a kostí
my sme prachy
jen na blbosti
roztavíme se
rozloºíme
Prachy sme
v prachy se obrátíme
4x
Prachy ste
v prachy se obrátíte...

✦ V²echno nejlep²í

Na periférii ve starým fordu
na periférii ve v²ím komfortu
8x

✦ Plazma

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 10.)

Leºí tu plazma
leºí tu hmota
je to asi srdce
nebo ne£í bota
Leºí tu n¥co
leºí tu v k°e£i
je to asi sv¥domí
nebo blbý °e£i
Leºí tu plazma
leºí tu hmota
je to asi srdce
nebo ne£í bota
Leºí tu n¥co
leºí tu v k°e£i
je to asi sv¥domí
nebo blbý °e£i

✦ Prachy

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 7.)
V²echno
nejlep²í 3x
2x
Nejlep²í barák
nejlep²í fáro
nejlep²í hadry
nejlep²í babu babu 5x
V²echno
nejlep²í 3x
2x
Nejlep²í jaro
nejlep²í léto
nejlep²í podzim
nejlep²í podzim zimu 5x
V²echno
nejlep²í 3x
2x
Nejlep²í funus
nejlep²í muziku
nejlep²í rozklad
nejlep²í £ervy £ervy 5x

Outcha pitcha

N²o £i / Pavel Knap
Demo (1991, 2.)
Prachy sme
v prachy se obrátíme
4x
My sme prachy
z masa a kostí
my sme prachy
jen na blbosti
kutálíme se
²ustíme
2x

8 písní
?

(Outcha pitcha / Outcha pitcha)

? (4x)
(Outcha pitcha / Outcha pitcha)
?

(Outcha pitcha / Outcha pitcha)

♠
2 ❧

Springstin
(Bu°inky II / Bu°inky II)

♠

Táhn¥te dom·
(Outcha pitcha / Outcha pitcha)

♠
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✦?

✦?

Outcha pitcha / Outcha pitcha

Outcha pitcha / Outcha pitcha
Live Dolní Lhota (1991, 5.)

Live Dolní Lhota (1991, 8.)
Kam holky na zimu
schovávají si kozy
v lét¥ je py²n¥ nosí
v zim¥ kamsi vozí
2x
Prapodivné tvary
a hr·zná velikost
n¥kde tady musí být
gigantická hora koz
Cht¥l bych najít místo
tam kde je hora koz
já vím to najisto
ºe jich tam bude dost

Moje ºena hodn¥ pije
potom doma d¥ti bije
ve£er z toho £asto stoná
proto chlastám víc neº ona
2x
Mám v pí£i játra
domov mi chátrá
uº zase jdou pro mn¥
zase jsou po mn¥...
Mám v pí£i játra
domov mi chátrá
uº si jdou pro mn¥
d¥ti jsou po mn¥...

✦?

Plné dlan¥ masa
denn¥ bych tam m¥l
to by byla krása
a pak bych zcepen¥l
Kam holky na zimu
schovávají si kozy
v lét¥ je kamsi nosí
v zim¥ kamsi vozí
Prapodivné tvary
a hr·zná velikost
n¥kde tady musí být
gigantická hora koz
Cht¥l bych najít místo
tam kde je hora koz
já vím to najisto
ºe jich tam bude moc
Plné dlan¥ masa
denn¥ bych tam m¥l
to by byla krása
a pak bych zcepen¥l

Outcha pitcha / Outcha pitcha
Live Dolní Lhota (1991, 3.)

Na koupali²ti na brouzdali²ti
t¥lí£ko mali£ké uná²í proud
hlavi£ku dol· jak by v pozoru
nem·ºe se chudá£ek nadechnout
Hej hej hej hej plave si dál
hej hej hej málo jsi °val
2x
T¥lí£ko plavé kampak doplave
°íkal si moºná veliký dav
a potom moºná n¥kdo pozná
ºe se meje stádo veliký krav
Hej hej hej hej plave si dál
hej hej hej málo jsi °val
2x

✦?

✦?

Outcha pitcha / Outcha pitcha
Live Dolní Lhota (1991, 4.)

Ku°im za²ity na rulách 4x
Paní máte muchu na ni...
Spim...
a nebudim
Paní máte muchu na ni...

Outcha pitcha / Outcha pitcha
Live Dolní Lhota (1991, 1.)

✷ Live Dolní Lhota (1991, 9.)
Sed¥la u vody
ºrala jahody
já ji kopl do prdele
spadla do vody
A já ji tak rád mám 2x
A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
stal se ze m¥ chuligán
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Vylezla z vody
byla plná °as
já ji kopl do prdele
uº tam byla zas

kozy nemá² rád
A já ji tak rád mám 2x
A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
: stal se ze m¥ chuligán

A já ji tak rád mám 2x
A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
: stal se ze m¥ chuligán

✷ : stal se ze m¥ muzikant

Já ji °íkám Má¬o
p¥kný kozy má²
vona na m¥ vole vole
kozy nemá² rád
A já ji tak rád mám 2x
A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
stal se ze m¥ chuligán
Já ji °íkám Má¬o
: poj¤ vlez na pra£ku

✷ : poj¤ ven na p·du

: vona na m¥ vole vole

✷ : vona na to vole vole
: nemá² vola£ku

✷ : dupat nebudu

✷ : stal se ze m¥ muzikant

✷✍
✍
❬ ②❪

Já ji °íkám Má¬o
poj¤ ven na p·du
vona na to vole vole
dupat nebudu
A já ji tak rád mám 2x

❬ ✘❪
❬ ✘❪

A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
stal se ze m¥ muzikant

Bu°inky II / Bu°inky II

✷✎
✎
✷✍
✍
✷✎
✎

Live Dolní Lhota (1991, 2.)
Jestli se ti to tady nezdá
tak tady nemusí² sed¥t
vedle tebe sedí Klára
ta má ráda nehorázný veget
árovky a horký ruce
v televizi je dnes Bruce
2x

A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
stal se ze m¥ chuligán

Sprinkstin 4x

A já ji tak rád mám 2x
A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
stal se ze m¥ chuligán
Já ji °íkám Má¬o
poj¤ ven na p·du
vona na to vole vole
dupat nebudu
A já ji tak rád mám 2x
A z tý velký lásky
narostly mi vlásky
stal se ze m¥ buzerant
Já ji °íkám Má¬o
: p¥kný kozy má²

✷ : velký kozy má²
vona na m¥ vole vole

❬ ✘❪

✦ Springstin

A já ji tak rád mám 2x

: Ona na m¥ Má¬o
kope² jako pes
já ji na to vole vole
??

✷✍
✍

❬✷②❪

2x

✦ Táhn¥te dom·

Outcha pitcha / Outcha pitcha

❬✷✘❪
❬✷✘❪

❬✷②❪

Live Dolní Lhota (1991, 6.)
Táhn¥te dom·
nikdo vás sem nezval
táhn¥te dom·
vyhozené peníze...

Pangeit
15 písní

❬✷✘❪
❬✷✘❪

Balada o £erstv¥ nat°ené lavi£ce
(Pangeit / Pangeit)
Dnes p·jdu do hospody
(Pangeit / Pangeit)

✷✍
✍

Festival
(Pangeit / Pangeit)
Krupicová ka²e
(Pangeit / Pangeit)
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♠

Lída

Punkovej festival 3x

(Talking Heads / Pangeit)
Máma
(Pangeit / J. Sluné£ko)
Mariána

Jevi²t¥ punkový
znamená sv¥t i prohru
?? na tyhlety
za chvíli holku vohnu

(Pangeit / Pangeit)
Múra STB
(Pangeit / Pangeit)
Neboºtíkovky

My²lenka ²píny
my²lenka lhostejnosti
²ílený pogo
rozjedeme bez starosti

(Pangeit / Pangeit)
Nepouºívejte I
(Pangeit / J. Sluné£ko)
Píse¬ sebevraha

Budou tu hrát
punkový kapely
budou decibely
2x

(Pangeit / Pangeit)
Ponorková nemoc

Punkovej festival 3x

(Pangeit / Pangeit)

Pank tau

Punková holka
(Pangeit / Pangeit)

9 písní

Sd¥lení
(Pangeit / Pangeit)
Venku je zima

A já jsem já

✦ Festival
Pangeit / Pangeit

♠

(Pank tau / Pank tau)

(Pangeit / Pangeit)

D¥da

♠

(Bu°inky II / Bu°inky II)
Mam splín

♠

(Pank tau / Pank tau)
...na sra£ky! (1991, 1.)

Michale Davide

Uº je to tady
uº je to v²echno jasný

N¥jaký blues

valí se davy
vstupenky p¥kn¥ mastný

sereme na city

Osel

♠

(Pank tau / Pank tau)
Rukavice

♠

(Pank tau / Pank tau)

v²echno se promíjí

Svin¥
Budou tu hrát

♠

(Pank tau / Pank tau)

punkový kapely
budou decibely

♠

(Pank tau / -)

Ple²etý hlavy
v krvi maj promili

♠

(Pank tau / Pank tau)

ivá voda

2x

(Pank tau / Pank tau)

?? hochu

✦ A já jsem já

my²lenka nenávisti
to je °e£í

Pank tau / Pank tau

dáme to jako vºdycky

Live (1991, 1.)

Je²t¥ si omrknem
koho to dneska pozvali
tohleto nebudou

A to co je moje

folkový legendy

a tak to není tvoje
4x

Budou tu hrát
punkový kapely

A já jsem já

budou decibely

a ty se² n¥kdo druhej

2x

4x
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♠

✦ D¥da

✦ N¥jaký blues

Bu°inky II / Bu°inky II

Pank tau / Live (1991, 5.)

Live (1991, 2.)
D¥da 3x

(instrumentální)

✦ Osel

Na zahrad¥ u d¥dy
leºí mrtvý Kennedy
u d¥dy na poli
hraje tam Sex Pistolí
To má² z toho
ºe jsi cht¥la
sly²et slovo láska
4x
D¥da 4x
Na dn¥ °eky ukrytá
leºí ºena zabitá
leºí dole v °ece
nevlezla se do pece
To má² z toho
ºe jsi cht¥la
sly²et slovo láska
4x
D¥da 3x

✦ Mam splín

Pank tau / Pank tau
Live (1991, 6.)

Po cest¥ krá£el snaºivý osel
ºvýkal jen bodlák a ?? v sob¥ m¥l
Í á...
2x

✦ Rukavice

Pank tau / Pank tau
Live (1991, 7.)

Na²el jsem já na ulici
v zemi mrtvou rukavici
je to sm·la ??
ºe má prst· jenom dv¥
4x

✦ Svin¥

Pank tau / Pank tau

Pank tau / Pank tau

Live (1991, 3.)

Live (1991, 8.)

A já to vím
vím to ºe mám splín
nikdo mu ho 3x
nechytí

Co je to za svini
co leºí v p°edsíni
2x

A já uº to mám 2x
druhý ²ance 3x
nechytám

Uº jsi zase
oºralý jak prase
2x

2x

2x

✦ Michale Davide

Co je to 4x
je to ??...

✦ ivá voda

Pank tau / Pank tau
Live (1991, 4.)

Pank tau / Pank tau

Michale Davide 2x
??
Michale Davide...
miluju t¥ Davide 2x

Live (1991, 9.)
ivá je voda
ºivý je strom
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ºivý je Jake²
ºivý je ??

: Nosili jsme trikoloru
k £emu nám to bylo
na²e velký nad²ení
p¥kn¥ rychlo zmizlo

Jenom já si tak nep°ipadám
3x

My jsem totiº tam
kde jsme v£era byli
a ºijeme je²t¥ uº
neº jsme p°edtím ºili

Proti proudu

✦

13 písní

Cesta do Evropy
(Proti proudu / Proti proudu)
Instr. ob¥ti války
(Proti proudu / -)
Kolem nás
(Proti proudu / Proti proudu)
Kritická situace
(Proti proudu / Proti proudu)
Kurva
(Proti proudu / Proti proudu)
O armád¥
(Proti proudu / Proti proudu)
O armád¥ part II.
(Proti proudu / Proti proudu)
Politická kariéra
(Proti proudu / Proti proudu)
Revoluce
(Proti proudu / Proti proudu)
Systém
(Proti proudu / Proti proudu)
Tahle vláda
(Proti proudu / Proti proudu)
Uniforma
(Proti proudu / Proti proudu)
íºala
(Proti proudu / Proti proudu)

✦

2❧

(instrumentální)

✦

♠

2❧
♠
♠

2❧
♠
♠
♠
♠

✷

Live Boskovice (?, 3.)
Live Brno (1993, 1.)

Prázdný lidi v prázdným sv¥t¥
prázdno ve svých hlavách mají
prázdno v hlavách prázdný slova
násilím to ukájejí
ivot jako na kolejích
odbo£it je zakázaný
ºivot jako na kolejích
odbo£íme si v²ak sami
Je to jako v blbým lmu
tihle lidi kolem nás
bez zájmu a bez názoru
jsou ti schopní zlomit vaz
ivot jako na kolejích
odbo£it je zakázaný
ºivot jako na kolejích
odbo£íme si v²ak sami
V²echno v °ad¥ v²echno s mírou
to je ten sv¥t kolem nás
tak se ºije pod dohledem
spole£nost ti staví hráz

Cesta do Evropy

Live Boskovice (?, 5.)
Live Brno (1993, 6.)

✦

Na²e cesta do Evropy
není lehká v¥c
ºe tam budem za chvili£ku
to byl jenom kec
My jsem totiº tam
kde jsme v£era byli
a ºijeme je²t¥ uº
neº jsme p°edtím ºili
✷ : 2x

Kolem nás

Proti proudu / Proti proudu

♠

Proti proudu / Proti proudu

✷

Live Brno (1993, 5.)

♠

2♠

Instr. ob¥ti války

Proti proudu / -

Kritická situace

Proti proudu / Proti proudu
Live Brno (1994, 1.)

②

V²ude plno nemocí a debilní zákony
nemocná spole£nost
a strach z budoucnosti
copak nikdo nemá rozum
hniloba se v²ude roztahuje
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❬✷②❪

Slzný plyny a vodní d¥la
v²ude krysy a mrtvá t¥la
Zasraní politici to m·ºou spustit
£lov¥k odkryje svou pravou tvá°
v²ude vypukne násilí
tepna ºití zkamen¥la
Slzný plyny a vodní d¥la
v²ude krysy a mrtvá t¥la
Mrtvá m¥sta mrtvá zem¥
hromady mrtvol a mrtvý d¥ti
supi se pasou na mrtvých t¥lech
?? na zdi a smrtící vzduch
Slzný plyny a vodní d¥la
v²ude krysy a mrtvá t¥la 2x

✦

Kurva

Proti proudu / Proti proudu
Live Brno (1993, 4.)

u£í po m¥ holka
na co asi myslí
vona neví asi
vo co tady jde
Zlato na ní visí
na krku a v u²ích
já ji nechci vid¥t
nebo bude zle
Vºdy´ je vona kráva
v hlav¥ samá sláma
já chci od té kurvy
utéct n¥kam pry£

Hubou mlátit o míru
a zbrojí se dál
vymysleli dal²í
zbrojní arzenál
Zkurvenej lampasák
se svým státním platem
b¥º hochu do armády
sta¬ se taky katem
Vymysli novou zbra¬
nebo novej plyn
stát ti za to pod¥kuje
bude² jeho syn
Vid¥t mrtvý mámy
dneska má v náru£í
p·jde² a zabije²

✷ : kdyº ti to snad poru£í

S nabitou pu²kou
bude² bránit mír
potla£ovat svobodu
nenávist v o£ích mít
Tak co je s tou armádou
ºe je²t¥ ste tady
lidi proti lidem
zbran¥ p°ece taky
Kdopak jim chce slouºit
takovejch je dost
vysrat se na válku
na²i státní moc
Vy²inutí v¥dci
nenormální lidi
geronti jdou do armády
po pen¥zích pídí

✦

ivot s touhle ºenskou
není ºádná sláva
kopnout do prdele
zmalovanej ??
Chytá se jak klí²t¥
kdyº o pen¥zích sly²í
ºivot bez v¥rnosti
to se mi snad zdá
Já jsem bez pen¥z
a na tu kurvu seru
i kdyº vona t°eba
dobrý kozy má
V²ude samý kurvy...

✦

O armád¥

Proti proudu / Proti proudu
Live Boskovice (?, 6.)

✷ Live Brno (1993, 2.)

O armád¥ part II.

Proti proudu / Proti proudu
Live Brno (1994, 4.)
Hubou mlátit o míru
a zbrojí se dál
vymysleli dal²í
zbrojní arzenál
Zkurvenej lampasák
se svým státním platem
b¥º hochu do armády
sta¬ se taky katem
Vymysli novou zbra¬
nebo novej plyn
stát ti za to pod¥kuje
bude² jeho syn
Vid¥t mrtvý mámy
dneska má v náru£í
p·jde² a zabije²
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②

kdyº ti to snad poru£í

revoluce jenom v heslech
lidi nikdo nezm¥ní

S nabitou pu²kou
bude² bránit mít
potla£ovat svobodu
nenávist v o£ích mít

Bez pr·kazu bez morálky
komou²i nám vládnou dál
v armád¥ i v policii
aby se jich kaºdej bál

Tak co je s tou armádou
ºe je²t¥ ste tady
lidi proti lidem
zbran¥ p°ece taky

Va²ku Va²ku poj¤ k nám dolu
mezi lidmi je to fajn
starý krysy v podpalubí
rozeºírají ti lo¤

Kdopak jim chce slouºit
takovejch je dost
vysrat se na válku
na²i státní moc

Kdyº chce² sly²et ?? názor
poslechni si taky mladý
vedli p°ece revoluci
bez poradc· bez armády

Vy²inutí v¥dci
nenormální lidi
geronti jdou do armády
po pen¥zích pídí

✦ Systém
Proti proudu / Proti proudu

✦ Politická kariéra

Live Brno (1994, 3.)
?? rychle nejdou na scénu
pracují na vládu a v¥°í systému
prezident se hádá ti²e nadává
??

Proti proudu / Proti proudu
Live Boskovice (?, 1.)

Má² co si cht¥l
nechyb¥lo málo
a uº jsi zabíjel
to ti za to stálo

Z práce do hospody
a potom k televizi
to je v²echno
co tahle vláda nabízí

Diktatura moci
kariéra mocí
?? krví
a hromady mrtvých

?? do °ady a jejich pozice
taky armádu a v²echny justice
2x
Tvrdí nám ºe jsme svobodní
z·stali jsem v²ak na dn¥ spoutaní
zapomn¥li na sociální jistoty
takºe si uºijem téhle státní dobroty

✦ Revoluce

Proti proudu / Proti proudu

Jaká svoboda kdyº musí² na vojnu
cht¥lo by to tady zru²it armádu

Live Boskovice (?, 4.)
✷ Live Brno (1993, 3.)

?? do °ady a jejich pozice
taky armádu a v²echny justice
2x

Havel Havel Václav Havel
Havel bude prezident
moráln¥ je zodpov¥dnej
byl to taky disident

✦ Tahle vláda

Revoluce p¥kn¥ klapla
??
bylo hrozn¥ jednoduchý
názor zm¥nit do hodiny

Proti proudu / Proti proudu
Live Boskovice (?, 2.)

Jde² po ulici a nemá² kam jít
?? v kapse a chce se ti pít
svý problémy °e²it u piva
v tomhle bordelu
ti uº ani nic jinýho nezbývá

Odjakºiva v tomto stát¥
mladí m¥li drºet hubu
najednou v²ak revoluce
stáli v £ele pr·vodu
Ono je to v²echno jinak
: my to ale nevidíme

✷ : ...

✷✎
✎

?? jde² volit
¬ákou drºku z plakátu
a potom se jenom diví²
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✦ íºala

co to máme za vládu
Ale tys je taky zvolil
jejich zvlá²tní politiku
co pomáhá bohatým
a problémy chudých to jsou potichu
Tahle vláda...
P°ed volbama má plno °e£í
v²echny problémy vy°e²í
nakonec ti zdraºí ºrádlo
a podpora nesta£í
Lidi jako tupý stádo
??
jsme otroci téhle zem¥
copak nikdo nechápe

Proti proudu / Proti proudu
Live Brno (1994, 2.)

íºala ºvýkala ºvýka£ku
ºvýka£ka byla za ka£ku
ºíºala nem¥la ºádný zuby
proto ji ºvýka£ka vypadla z huby
íºala byla ´ululum
píchala si morum
ºíºala nem¥la ºádný zuby
proto ji ºvýka£ka vypadla z huby
2x

Red Silas

Tahle vláda...

✦ Uniforma

Proti proudu / Proti proudu
Live Brno (1994, 5.)

Prostituce sv¥domí
zkurvená uniforma
uniformu nezlomí
zkurvená uniforma
uniforma 2x
zkurvená uniforma
násilí je to forma
Tohle p°ece není £lov¥k
mozkem pat°í státu
je to jenom uniforma
mozek pat°í státu
Postávají na ulici
zkurvená uniforma
odtáhnou t¥ na stanici
Zkurvená uniforma
uniforma 2x
2x
Tohle p°ece není £lov¥k
mozkem pat°í státu
je to jenom uniforma
mozek pat°í státu
... rozkazovat
zkurvená uniforma
Uniforma 2x
zkurvená uniforma
2x
uniforma 2x
Tohle p°ece není £lov¥k
mozkem pat°í státu
je to jenom uniforma
mozek pat°í státu

16 písní

Atomová nad¥je
(Red Silas / Red Silas)
istej ²tít
(Red Silas / Red Silas)
Fuck o nazi punk
(Red Silas / Red Silas)
Loutka
(Red Silas / Red Silas)
Mrtvá zem¥
(Red Silas / Red Silas)
Nedej náck·m ºádnou ²anci
(Red Silas / Red Silas)
Policejní teror
(Red Silas / Red Silas)
Poslouchej
(Red Silas / Red Silas)
Punká£
(Red Silas / Red Silas)
Sbohem
(Red Silas / Red Silas)
Sociální cirkus
(Red Silas / Red Silas)
Ty musí² do armády
(Red Silas / Red Silas)
Vivisekce
(Red Silas / Red Silas)
Vrah
(Red Silas / Red Silas)
Zkurvený oi
(Red Silas / Red Silas)
Zni£
(Red Silas / Red Silas)

1400

3❧
♠
♠
♠
♠

2❧
♠

2❧
3❧
♠
♠

3❧
2❧
♠

3❧
2❧

✦ Atomová nad¥je

Kaºdej den v hospod¥ u pulitru sedí²
nau£ se jinak ºít
nikotýn do sebe rve² plíce nevydrºí
tak zkus p°ece jinej být

Red Silas / Red Silas

✷
✸

Live Horní Stropnice (1991, 2.)
Rock-session (1991, 11.)
Live Praha (1992, 3.)

S kaºdou holkou do postele nevlez
nau£ se s láskou ºít
kaºdá droga oblbne ti hlavu
není moºný takhle ºít

Jít do války je pro m¥ zbyte£ný
jít do války je pro m¥ nete£ný

Zkus jinou cestou jít
v·li silnou bude² mít
snaº se a´ t¥ postaví
£istej ²tít

Atomová 6x
nad¥je
2x

✷

❀ : U£í t¥ zabíjet
taky pro£ kdyº zabije²
neu£í t¥ umírat
taky pro£ kdyº p°eºije²
✸:

Nau£í t¥ zabíjet

❬✸✎❪

❬ ✁✷✎❪

s pu²kou v ruce chránit vlast
tv·j ºivot je bezcenej
nesmí² nad tím ztrácet £as
Do války t¥ posílaj
❀✸ : a zabíjet t¥ nut¥ji

✷

: a zabíjet t¥ u£eji
lidi ty tam umíraj
ty naho°e jsou nevinný

✷✍
✁✸✍

Bez dýmu se nau£ ºít
v·li silnou bude² mít
p°ikuj uº si £istej ²tít
£istej ²tít
Postav se proti v²em normálním ºivotem
bez drog se dá taky ºít
cejtí² se svobodnej
a p°itom si jen voºralej
nechápu tvý my²lení
Neznám nic co víc nám ni£í sen
neº tvý hloupý my²lení
zkus jinej být vºdy´ má² na to sílu
zkus mít taky £istej ²tít
Bez chlastu se nau£ ºít
v·li silnou bude² mít
nakonec t¥ postaví
£istej ²tít
2x

Atomová 6x
nad¥je
2x
V²ichni lidi uº vym°eli
svýho cíle jsme dosáhli
národy zmizely ze sv¥ta
a po nás p°i²la potopa

istej ²tít 2x
Don't drink don't fuck
don't smoke don't do drugs

Atomová 6x
nad¥je
2x

✦ Fuck o nazi punk
Red Silas / Red Silas

✦ istej ²tít

Live Horní Stropnice (1991, 3.)

Red Silas / Red Silas

Oi oi

Live Praha (1992, 10.)
Tv·j odraz v zrcadle je jenom p°etvá°ka. Co má²
d¥lat? Snaº se dostat k jinejm, novejm a ty ti
moºná prozradí, co má² d¥lat. Cesta k tomu cíli
je t¥ºká, ale jestli chce², tak má² moºnost toho
dosáhnout. Byl bych rád, kdybys to dotáhnul
do konce, protoºe jedin¥ tak se m·ºe² postavit
a druhým °íct ano, je to dobrý . Ta ²patnost
raz-dva zmizí a je tu n¥co jinýho, je tu n¥kdo
novej, jinej a ten uº ví, co chce, ten uº dokáºe
ºít bez drog, chlastu, cigár, p°etvá°ky a jinejch
nesmysl·, kterejch je plnej tenhle hnusnej sv¥t.

Lidi co se k punku hlásej
a jsou trochu nazi
tak ty tady mezi sebou
nechceme uº mít
Hlavu a´ si vyholeji
bombra zelenýho
místo mozku pivní kostku
a hákovej k°íº
Fuck o nazi punk 3x
fuck o
2x
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✦ Mrtvá zem¥

Pro£ maj chodit mezi náma
to je ¬áký divný
zv¥davý na jejich kecy
nejsou tady ºádný
T¥ºký boty k°iváka
??
policajti a kukluxklan
to jsou jejich vzory
Fuck o nazi punk 3x
fuck o
2x
Lidi co se k punku hlásej
a jsou trochu nazi
tak ty tady mezi sebou
nechceme uº mít
Hlavu a´ si vyholeji
bombra zelenýho
místo mozku pivní kostku
a hákovej k°íº
Fuck o nazi punk 3x
fuck o
2x

✦ Loutka

Red Silas / Red Silas
Live Horní Stropnice (1991, 6.)

Prodírá² se temnotou
a neví² kam uniknout
2x
Jsi jenom
loutka v tombole velkých pán· 2x
Jsi jenom
loutka 8x
2x
íslo výherní
s ºivotem ti nakládá
£íslo výherní
tvoji du²i ti ovládá
Protoºe jsi
loutka v tombole velkých pán· 2x
Jsi jenom
loutka 8x
2x
2x

Red Silas / Red Silas
Live Praha (1992, 9.)

Zem¥ umírá
£as na záchranu je pry£
tvoje ústa k°i£í
co uº si m¥l dávno °íct
Dva t°i £ty°i p¥t ²est sedm osm
Zem¥ umírá
£as na záchranu je pry£
tvoje ústa k°i£í
co uº si m¥l dávno °íct
Ekologický katastrofy
ni£ej sv¥t
ºádnej ºivej tvor
tu s náma nechce bejt
Vzpamatuj se
lide týhle planety
protoºe ºivot není ºádná
sranda na zemi
není sranda
Nemá² co dejchat
nemá² co pít
maso je vraºda
to snad uº ví²
Prachy jsou £erný
a slunce téº
krásnej výlet do p°írody
vºdy´ je to leº
Zem¥ umírá
tak co chcete je²t¥ víc
p°es spalinový mraky
slunce nevidí²
V mlze z jed· nedýchá²
dym t¥ utápí
v pr·myslovým zájmu
dal²í mrtvý
Vzpamatuj se lide
týhle planety
protoºe není ºádná sranda
bydlet na zemi
Nechcem tu bydlet
nechcem tu ºít
toho svinstva ve vzduchu
nemám kam jít
Dal²í mrtvý umíraj
rakovina plic
jsou jich plný h°bitovy
nemám kam jít
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Mrtvá zem¥...
z chemický továrny
mrtvá zem¥...
jaderný elektrárny

nic nevy°e²í
Máte to co jste cht¥li
vládu i tu ??
policejní teror
s p·lkou lidí uv¥zn¥nou

✦ Nedej náck·m ºádnou ²anci

?? zákony
podle nich se musí jet
jestli ??
moc dlouho nep°eºije²

Red Silas / Red Silas
Live Horní Stropnice (1991, 13.)

✷ Live Praha (1992, 5.)

V¥zení je plný na²ich lidí
demonstrace na podporu ºití
slunce svítí jenom pro bohatý
policejní teror jen pro chudý

Nedej náck·m ºádnou ²anci
nedávaj ji taky
nedej skin·m p°íleºitost
to snad ra£i chcípni
Rozlejzaj se po ulicích
v²ude kam se podívá²
a m¥ te¤ka zajímá
: co s tím vlastn¥ ud¥lá²
✷ : co te¤ vlastn¥ ud¥lá²

✷✍
✍

✷ : a hned zase nezru²í²

Tak moºná zase uvidí²
anebo taky usly²í²
: jejich hlavy ple²atý

✷ : jejich hlavy semknutý
jejich k°íºe hákový
Mauthausen 2x
Osv¥tim a Terezín
4x

✦ Policejní teror

Red Silas / Red Silas
Live Horní Stropnice (1991, 1.)

✷ Live Praha (1992, 1.)

Mauthausen 2x
Osv¥tim a Terezín
2x
Moºná uº jsi zapomn¥l
tak aby ses nedivil
jestli jim to povolí²
: a hned zase nestopí²

✦ Poslouchej
: Poslouchej

✷✍
✍

ádný vojáci ºádná válka
ºádný válka krvavý jatka
zelený vojáci zelený gumáci
zelený mají mozky
Hej hej hej poslouchej

✷✍
✍

??
Mrtví vojáci ?? hroby
mrtví vojáci ??
Hej hej hej poslouchej
??
Hej hej hej poslouchej

✷ : ??

Hej hej hej...

✦ Punká£

Red Silas / Red Silas
Live Praha (1992, 2.)
Jejich boj je záke°nej
praktiky maj je²t¥ hor²í
??
?? zav°ený
policejní ²a²kové zákony ??
Chlapci v zeleném
na rohu stojí
myslí si ºe má² strach
ºe se jich bojí²
Sám nejlíp pozná²
co je dobrý
strach teror násilí

Red Silas / Red Silas
Live Horní Stropnice (1991, 4.)

✷ Live Praha (1992, 7.)
✸ Live Praha (1992, 11.)
Nemám rád lidi
co na n¥co si hrajou
nemám rád lidi
co k tomu mrtvý jsou
Na hlavu dej si
n¥co barevnýho
??
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❬✷✎❪
❬✷✎❪

❬✷✎❪
❬✷✎❪

❬✷✎❪
❬✷✎❪
❬ ✎❪

tak sbohem 2x

Lidi otev°ete o£i
punká£ na vás mo£í
lidi otev°ete o£i
jste dávno mrtvý
Je to v²echno na hovno
: punk je asi mrtvej

✷ ❀✸ : £eskej punk je mrtvej

✷✁✸✍
✍

Sex Pistols to byl podfuk
Nádraºáci ??
punká£i víkendový
nev¥dí co jsou
pravici pozvednou

Je to v²echno hor²í
neº to kdysi bývalo
ztráta iluzí
né tak jsem to necht¥l
tak sbohem 2x
Pád z vý²ky
ten ti v²echno vy°e²í
bude bez problém·
bude² tady jenom ty
tak sbohem
Sbohem...

Lidi otev°ete o£i
punká£ na vás mo£í
lidi otev°ete o£i
jste dávno mrtvý

❀✷ : Co je to anarchie

✦ Sociální cirkus
Red Silas / Red Silas

❬✸✎❪

a co si pod tím myslí²
snad ne á£ko na zdi
a bombu v podpaºdí
Je to n¥co naivního
: lidi budou stejný

✷ : my nebudem jiní
❀✷ : tenhle sv¥t m¥ sere

❬✸✎❪
✷✎
✎

a zákony co chci ºít

✸ : 2x
Lidi otev°ete o£i
punká£ na vás mo£í
lidi otev°ete o£i
jste dávno mrtvý
❀✷ : 2x

✦ Sbohem

Red Silas / Red Silas
Live Horní Stropnice (1991, 5.)

Je to v²echno ²ediv¥j²í
²edým sv¥tlem zalitý
co se to tu stalo
pro£ jsem tady já i ty
tak sbohem
Je to v²echno ²ediv¥j²í
²edým sv¥tlem zalitý
tak sbohem
Je to v²echno hor²í
neº to kdysi bývalo
m¥sto ²ediv¥j²í
tak sbohem 2x
Je to v²echno ²ediv¥j²í
²edým sv¥tlem zalitý
co se to tu stalo
pro£ jsem tady já i ty

❬ ✁✷✎❪

Live Horní Stropnice (1991, 8.)
Tvý barevný £íro
to jim nejde p°es srdce
zama²t¥ný montérky
ty maj vºdycky po ruce
Fabrika ti zni£í
v²echny tvoje iluze
tady bude² poslouchat
te¤ka uº jsi v cirkuse
Sociální cirkus 3x
ten t¥ ubije
sociální cirkus 3x
ten t¥ zabije

✸②

Stát ti nepom·ºe
on je taky v cirkuse
ale nenechá si zni£it
svoje iluze
I kdyº je jen jeden
v tomhle tupým davu
neskloní v²ak nikdy
p°ed nikým svou hlavu
Sociální cirkus 3x
ten t¥ ubije
sociální cirkus 3x
ten t¥ zabije
Vidí² £ernej prapor
v tomhle divným sv¥t¥
i tohle je moºnost
jak my p°eºijeme
Drogy ²pínu prachy
nechci uº tu vid¥t
sociální cirkus
nakrad co tu zbude
Sociální cirkus 3x
ten t¥ ubije
sociální cirkus 3x
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ten t¥ zabije
2x

❀✷ : do armády jít
Smrt kolem chodí
a nikdo se nediví
ty ale musí² bojovat

✦ Ty musí² do armády
Red Silas / Red Silas

Aº dojde na bodáky
to je teprv °eºba
stát proti lidem
k poct¥ zbra¬

Live Horní Stropnice (1991, 12.)

✷ Rock-session (1991, 13.)
✸ Live Praha (1992, 6.)

✸ : Ty musí² do armády

Ty musí² do armády
bojovat za mír
ty musí² do armády
❀✷ : bránit ten mír

✸ : bránit ná² stín
2x

Tanky te¤ rachotí
a d¥la °vou
tak jd¥te do prdele
s tou armádou
Lazaret je plnej
ran¥nejch lidí
a hrobník plno práce má
Ty musí² do armády
bojovat za mír
ty musí² do armády
bránit ná² stín
Ty musí² do armády
bojovat za mír
❀✸ : jenom debil musí

✷ : kaºdej debil musí
do armády jít

❀✷ : Tanky te¤ rachotí
a muºi °vou
tak jd¥te do prdele
s tou armádou
Lazaret je plnej
ran¥nejch lidí
a hrobník
plno práce má
Ty musí² do armády
bojovat za mír
ty musí² do armády
bránit ten mír
Ty musí² do armády
bojovat za mír
: jenom debil musí

✷ : kaºdej debil musí

❬ ✁✷✘❪

bojovat za mír
ty musí² do armády
bránit ná² stín

Letadlo letí
a bomby nese
£lov¥k se diví
a strachy se t°ese

Ty musí² do armády
bojovat za mír
❀✷ : ty musí² do armády

✸✍
✁✷✍
✁✷②
❬ ✁✷✘❪

✸ : jenom debil musí
❀✷ : bránit ten mír
✸ : do armády jít
❀✷ : 3x
✸ : 2x

❀✷ : Ty musí² do armády
bojovat za mír
: jenom debil musí
❬ ✁✷✘❪

✷ : kaºdej debil musí
❀✷ : do armády jít

✸✎
✁✷✎
✸✎
✁✷✎
✸✎
✁✷✎
❬✸②❪
✷✍
✍

✦ Vivisekce

❬ ✁✷✘❪

Red Silas / Red Silas
Live Horní Stropnice (1991, 11.)

✷ Live Praha (1992, 8.)
✷✍
✁✸✍

Jsme tou skv¥lou stranou
soud je zase s nima
?? jednou ranou
zabíjejí to je príma

❬✸✘❪

Utrpení zví°at
a chemický svinstva
zbyte£ný ob¥ti
to je konec lidstva

❬✸✘❪

Vivisekce vivisekce vivisekce pro tebe
vivisekce vivisekce vivisekce na tebe

❬✸✘❪

❬✸②❪
✷✍
✍

D¥láte to pro peníze
umu£ený zví°ata
zbydou jenom ty peníze
a pro v²echny te¤ padla
Pokud m·ºe² omluviti
s klidem tohle vraºd¥ní
??
?? dal²í ob¥tí

✷ : Vivisekce vivisekce vivisekce na tebe 2x
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❬ ②❪

Nemám chu´ uº na vás koukat
kdo tohleto vydrºí
dal²í ob¥´ dal²í mrtvý
dobrej pocit z vraºd¥ní

❬ ②❪

Skv¥lý kecy o lásce
vám z huby vylétají
jenºe va²e £iny
tomu v·bec neodpovídají

❬ ②❪

Vivisekce vivisekce vivisekce pro tebe
vivisekce vivisekce vivisekce na tebe
✷ : 2x

Red Silas / Red Silas

✷
✸

Live Horní Stropnice (1991, 7.)
Rock-session (1991, 12.)
Live Praha (1992, 4.)

Oi...

②

: Pokud m·ºe² omluviti
nemám chu´ uº na vás koukat
kdo tohleto vydrºí
dal²í ob¥´ dal²í mrtvý
dobrej pocit z vraºd¥ní

Zkurvenej skinheadskej stát
cht¥ji si vybudovat
se v²ím co k tomu pat°í
s rasismem oi nazi
Oi...
zakro£ oi
oi...
❀✷ : zkurvený oi
✸ : fuck o oi

Skv¥lý kecy o lásce
vám z huby vylétají
jenºe va²e £iny
tomu v·bec neodpovídají

Táhn¥te do hospody
nechte si svý názory
za£ínáte nás uº nudit
vy i ten hnusnej Braník

Vivisekce vivisekce vivisekce pro tebe 2x
Vivisekce vivisekce vivisekce pro tebe
vivisekce vivisekce vivisekce na tebe

✦ Zkurvený oi

❬✷②❪

Oi...
zakro£ oi
oi...
zkurvený oi

✦ Vrah

My na vás budeme srát
a proti vám vºdycky stát
nechceme ten vá² fa²o²
dává nám jenom chaos

Live Horní Stropnice (1991, 9.)

Oi...
zakro£ oi
oi...
zkurvený oi
✸ : oi...
zkurvený oi
oi...
fuck o oi

Red Silas / Red Silas

?? si mozek u t¥la
a ho¤ ho t°eba do popelnice
uvidí² co to ud¥lá
nemám v²ak ºádný iluze
Jsi vrah vrah vrah gumovejch hra£ek
jsi vrah na²ich iluzí
2x
Tam u toho tvýho koryta
nevidí² to svinstvo tady dole
ta va²e skv¥lá reforma
ta nás tu jednou zabije
Jsi vrah vrah vrah gumovejch hra£ek
jsi vrah na²ich iluzí
2x
Jedinej kámen který ude°í
je ten který opustí tvou dla¬
ude°í do státních oken
a ukáºe jim kdo kde stojí

✸✎
✁✷✎
❬ ✁✷②❪

❬ ✁✷✘❪

✁✷②
✁✷②
✁✷②
✁✷②

❀✷ : Táhn¥te do hospody
nechte si svý názory
za£ínáte nás uº nudit
vy i ten hnusnej Orlík

Oi...
zakro£ oi
oi...
zkurvený oi
oi...
zkurvený oi
2x

Jsi vrah vrah vrah gumovejch hra£ek
jsi vrah na²ich iluzí
2x
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❬✸✘❪

✦ Zni£

bu¤ jeden z nás destroy destroy

Red Silas / Red Silas

✷

Já ti povim jenom jedno
to co ti mozek funguje
to co ti ruce svazuje
zni£ není uº jiná nad¥je

Live Horní Stropnice (1991, 10.)
Live Praha (1992, 12.)

Jdi a nezastavuj sv·j krok
jdi protoºe uº jsi jedinej
jdi a v²echno tohle rozkopej
jdi není uº jiná nad¥je

Rozkopej tenhle zkurvenej stát
bude ti líp zni£it zni£it
: vyser se na v²echny konvence
✷ : bu¤ tvrdej protoºe se² jeden z nás
bude ti líp zni£it zni£it

Rozkopej tenhle zkurvenej stát
bude ti líp zni£it zni£it
vyser se na v²echny konvence
bude ti líp zni£it zni£it
: Rozkopej tenhle zkurvenej sv¥t
Bojuj proti systému
bude ti líp zni£it zni£it
bu¤ tvrdej protoºe se² jeden z nás
bude ti líp destroy destroy
✷:

Ty kterej ví² co ud¥lá
zni£ vºdy´ co ti v tom zabrání
: my ti cestu ukáºem
✷ : jdi ... ti cestu ukáºe
jdi není uº jiná nad¥je

✷✎
✎

5 písní
✷✍
✍

: Bu¤ tvrdej protoºe se² jeden z nás
bude ti líp zni£it zni£it
vyser se na v²echny konvence
bude ti líp destroy destroy

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Ví² ºe je to v²echno na hovno
ví² d¥lat jen to co povoleno má²
: jdi upucuj svoje boty
✷ : jdi opucuj svoje boty
jdi a tohle v²echno rozkopej
: Rozkopej tenhle zkurvenej stát
Rozkopej tenhle zkurvenej sv¥t
bude ti líp zni£it zni£it
vyser se na v²echny konvence
bude ti líp zni£it zni£it
✷:

A´ ºije armáda
(Rudá brigáda / Rudá brigáda)
Budoucnost
(Rudá brigáda / Rudá brigáda)
Jak se máme
(Rudá brigáda / Rudá brigáda)
Rudá brigáda
(Rudá brigáda / Rudá brigáda)
Song for poor
(Rudá brigáda / Rudá brigáda)

✦ A´ ºije armáda

Rudá brigáda / Rudá brigáda
Prost¥jovská scéna II (1993, 3.)

✷✍
✍
✷✍
✍

: Bu¤ tvrdej protoºe se² jeden z nás
bude ti líp zni£it zni£it
vyser se na v²echny konvence
bude ti líp destroy destroy

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Bu¤ tvrdej protoºe se² jeden z nás
bude ti líp zni£it zni£it
bojuj proti systému

✷✎
✎

Rudá brigáda

Rozkopej tenhle zkurvenej stát
bude ti líp zni£it zni£it
vyser se na v²echny konvence
bude ti líp zni£it zni£it

Bojuj proti systému
bude ti líp zni£it zni£it
bu¤ tvrdej protoºe se² jeden z nás
bude ti líp destroy destroy

: Rozkopej tenhle zkurvenej sv¥t
Postav se proti systému
bude ti líp zni£it zni£it
bu¤ tvrdej protoºe se² jeden z nás
bude ti líp destroy destroy
✷:

✷✎
✎

Fuck o army...
Nikdo z lidí na sv¥t¥
uº nechce násilí
kaºdej kecá o míru
a demokracii
K £emu jsou nám armády
a pro£ se plat¥jí
prachy se cpou do armád
a ??
Fuck o army...
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♠
♠
♠
♠
♠

✦ Budoucnost

Rudá brigáda / Rudá brigáda
Prost¥jovská scéna II (1993, 2.)

Máme se tu dob°e
máme se tu krásn¥
v²ichni jsme tu nad²eni
kdyº v²echno vidím jasn¥
2x

Je to tady stra²ný blbý
v nic uº tady nedoufej
zalez n¥kam do kanálu
nabarvený vlasy m¥j

✦ Rudá brigáda

Kanály a popelnice
to je tv·j jedinej sv¥t
budoucnost ta uº není ºádná
na to teda vezmi jed

Prost¥jovská scéna II (1993, 1.)

Rudá brigáda / Rudá brigáda

Rudá brigáda...

✦ Song for poor

Není ºádná budoucnost 3x
no prost¥ není ºádná budoucnost
ekni na co tady £ekáte
myslí² ºe sv¥t je dobrej
tak na to teda hodn¥ rychle zapome¬
po°ádn¥ m¥ rozvyklej
Kanály a popelnice
to je tv·j jedinej sv¥t
budoucnost ta uº není ºádná
na to teda vezmi jed
Není ºádná budoucnost 3x
no prost¥ není ºádná budoucnost
pro tebe ne

✦ Jak se máme

Rudá brigáda / Rudá brigáda
Prost¥jovská scéna II (1993, 4.)

Nechápu pro£ v²ichni
na ?? nadávaj
voni sami dob°e vidí
jako to tady vypadá
Co jim tady je²t¥ chybí
m·ºou chodit do práce
to je p°ece v ºivot¥
ta správná legrace
Máme se tu dob°e
máme se tu krásn¥
v²ichni jsme tu nad²eni
kdyº v²echno vidím jasn¥
A nechápu ty lidi
co by je²t¥ cht¥li víc
voni snad nevidí
ºe jim tu nechybí nic

Rudá brigáda / Rudá brigáda
Prost¥jovská scéna II (1993, 5.)
Kostnatý ruce zk°ivený od bolesti
vychrtlý a b°icha dutá od hladu
to je ukrutnej lidský ubohosti
dnes si v²ak hlídaj jen svou parádu
Co je jim do nich
do chudej zbída£enejch
co je jim do nich
do £ernejch zuboºenejch
co jim do nich...
Oni chcou pomoct druhejm národ·m
a zatím maj jen hubu plnou kec·
kaºdej si hlídá jen sv·j vlastní d·m
a je mu jedno co se d¥je venku
Co je jim do nich
do chudej zbída£enejch
co je jim do nich
do £ernejch zuboºenejch
co jim do nich...
A pro£ se teda lidi cpou
svý koryta maj plný
a ti druzí uboºáci
ti nemaj co do huby
Oni chou pomoct druhejm národ·m
a zatím maj jen hubu plnou kec·
kaºdej si hlídá jen sv·j vlastní d·m
a je mu jedno co se d¥je venku
Co je jim do nich
do chudej zbída£enejch
co je jim do nich
do £ernejch zuboºenejch
co jim do nich...

Nechybí jim v·bec nic
m·ºou chodit do práce
to je p°ece v ºivot¥
ta správná legrace
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Rusko

Do hoven
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Fuck OF
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

101
(Rusko / Rusko)

Já uº jsem takovej
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

er¬ák
(Rusko / Rusko)

Karný tábor
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Dobytci
(Rusko / Rusko)

Krysy
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Funus
(Rusko / Rusko)

Marihuana
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Holiday in the Russia
(Rusko / Rusko)

My jiný nebudem
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Je vydlabanej
(Rusko / Rusko)

No Future
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Na nic
(Rusko / Rusko)

Punkománie
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Nad
(Rusko / Rusko)

Punkovice
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Nejlep²í ze v²ech
(Rusko / Rusko)

Sametová revoluce
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

O£ista
(Rusko / Rusko)

Sekyra
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

Requiem
(Rusko / Rusko)

Stalinovy ob¥ti
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

2 ❧

19 písní

✦?

Strangulace
(Rusko / Rusko)

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

Sverdlovsk II
(Rusko / Rusko)

Live (?, 1.)

The decay
(Rusko / Rusko)

Filmový hrdina
tohle mi hrají
kdekoho dojímá
a m¥ nebaví

The good-natured policie
(Rusko / Rusko)
Tuktvor
(Rusko / Rusko)

Budem ?? spole£nosti
prolínám se ºivotem
??
to je m·j dávnej sen

Tutti frutti
(Rusko / Rusko)
U zuba°e
(Rusko / Rusko)

V tomhle já nejedu
na to já nejsem
3x

Voló¤a
(Rusko / Rusko)

A ty se² pitomá...
pitomá holka
a ty se² pitomá...
kdo na to má koukat

Stalinovy ob¥ti
16 písní
? (2x)
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

??
usínat s nad¥jí
ºe t¥ bude milovat

Budem dál
(Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti)

♠

??
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V tomhle já nejedu
na to já nejsem
3x

od tebe je to stejn¥ jen k°e£

A ty se² pitomá...
pitomá holka
a ty se² pitomá...
kdo na to má koukat

Vem si svoje cigára
a nasedni do fára
s kterým potom odjede²
to nikoho nesere

2x

✦ Budem dál

??
aº t¥ jednou zabije

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

V tomhle já nejedu
na to já nejsem
3x
A ty se² pitomá...
pitomá holka
a ty se² pitomá...
kdo na to má koukat

Stalinovy ob¥ti (1991, 7.)
e láska vznikla z nenávisti
a nenávist z lásky k ºivotu
ºe odvaha ze strachu z budoucnosti
?? p°ítomnost ?? v budoucnu

✦?

Budem dál na vás srát
na ulicích v podchodech
budem dál vás srát
s n¥mým úsm¥vem na rtech

Live (?, 3.)

Budem dál na vás srát
v t¥ch va²ich m¥²táckejch hlavi£kách
budem dál vás srát
??

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

P°i²la mezi nás
?? ºila
°ekla poj¤ se mnou
?? barevnou
B·h ví co m¥la
mezi nohama
já ni ni co chce²?
stejn¥ nás nedostane²

?? p°ímej pohled
??
slzy te£ou n¥kde uvnit°
ho°kosti v du²i ??
??
ob¥ti

Jen si hraj
??
jen se sm¥j
ale na m¥ p°i tom nekoukej

T¥ºkej je ºivot
t¥ºký jsou pády
v tom na²em punkovým podsv¥tí

Jen to zkus
ale já mám trochu jinej vkus
jen si bre£
od tebe je to stejn¥ jen k°e£

Budem dál na vás srát
na ulicích v podchodech
budem dál vás srát
s n¥mým úsm¥vem na rtech

??
máme k tomu d·vody
?? potajnu
??

Budem dál na vás srát
v t¥ch va²ich m¥²táckejch hlavi£kách
budem dál vás srát
??

??
kaºdej uº m¥ zná
??

V²ichni víme
ºe je to dlouho
co se posral tenhle ²edivej sv¥t
kdo by m¥l mu ut°ít prdel
my chcem mít aspo¬ svých pár v¥t

Jen si hraj
??
jen se sm¥j
ale na m¥ p°i tom nekoukej
Jen to zkus
ale já mám trochu jinej vkus
jen si bre£

Budem dál na vás srát
na ulicích v podchodech
budem dál vás srát
s n¥mým úsm¥vem na rtech
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✦ Já uº jsem takovej

Budem dál na vás srát
v t¥ch va²ich m¥²táckejch hlavi£kách
budem dál vás srát
??

✦ Do hoven

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti
Stalinovy ob¥ti (1991, 8.)

Do hoven...
P°i²el mezi nás 3x
??
No future
Do hoven...
P°i²el mezi nás 3x
??
Do hoven...

✦ Fuck OF

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti
Stalinovy ob¥ti (1991, 12.)

Ob£anský forum
není ºádný novum
?? ks£ zákazali
??
Fuck OF...
fuck o
Za ur£itou dobu
??
?? domu
zaplatí² provizi
??
ve£er nebo ve dne
?? forum
??
Fuck OF...
fuck o
?? legitku
Pu£ mi OF placku
dám ti za ní p¥tku
nebo taky dvacku
Fuck OF...
fuck o

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti
Stalinovy ob¥ti (1991, 9.)

e mám hlavu trochu vyholenou
to ti vadí 2x
a na £erveno nabarvenou
to ti vadí 2x
V levym uchu náu²nici
to ti vadí 2x
lidi se po mn¥ koukaj na ulici
to ti vadí 2x
Já uº jsem takovej
takovej punkovej
2x
A na ten punk mi nesahej
tohleto mi ned¥lej
2x
Mám rád kdyº to hraje
hodn¥ nahlas
to ti vadí 2x
Nechci do války
chcípnout za vlast
to ti vadí 2x
Rád mám pivo
vim co je hospoda
to ti vadí 2x
Nejsem hrdej
na skutky národa
to ti vadí 2x
Já uº jsem takovej
takovej punkovej
2x
A na ten punk mi ne²ahej
Tohleto mi ned¥lej
2x
Kdyº chci n¥co °íct
no tak to °eknu
to ti vadí 2x
Kdyº ty n¥co chce²
já si kleknu
to ti vadí 2x
Kdyº mám brát
no tak to beru
to ti vadí 2x
Kdyº nic nechci
tak na to seru
to ti vadí 2x
Já uº jsem takovej
takovej punkovej

1411

2x
A na ten punk mi ne²ahej
tohleto mi ned¥lej
2x

✦ Karný tábor
Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

Marihuana 2x
everybody smoking marihuana
3x
Kaºdý £lov¥k kou°í marihuanu
p·lno£ní rebel kou°í marihuanu
Marihuanu 2x
kaºdý £lov¥k kou°í marihuanu
3x
Everybody smoking vlastní prdel 2x

Stalinovy ob¥ti (1991, 2.)
?? si svobodnej
??
nekoukej a poslouchej
Kárnej tábor...
v²ude je kárnej tábor...
Kole£ka se ti uº polámaly
?? ti uº dozpívali
kolem sebe uº nekoukej
jak ?? zabitej

Vlastní prdel 2x
everybody smoking vlastní prdel
3x
Everybody smoking ha²i² ha²i² 2x
Ha²i² ha²i² 2x
everybody smoking ha²i² ha²i²
2x
Marihuanu 2x
kaºdý £lov¥k kou°í marihuanu
2x

...

✦ My jiný nebudem

✦ Krysy

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti
Stalinovy ob¥ti (1991, 11.)
Stalinovy ob¥ti (1991, 3.)
iju v podzemí va²ich dom·
do rána vylezu nahoru
uº se t¥²im velice na ten b¥h
??
Sme krysy...
iju ve stínu va²ich popelnic
o mn¥ nevíte nevíte v·bec nic
do rána vylezu bojovat
do rána budu ??

Sv¥t je kulatej
uº je takovej
v²echno co tu jednou bylo
to se zpátky navrátilo
My jiný nebudem
??
??

✦ No Future

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

Sme krysy...
iju v podzemí va²ich dom·
do rána vylezu nahoru
uº se t¥²im velice na ten b¥h
??
Sme krysy...

Stalinovy ob¥ti (1991, 13.)
...
?? nebesa
dunící zvony
v ulicích kou° a panika

✦ Marihuana

P°ijela náv²t¥va
st°ílela do lidí
d¥lala za sebou
pusté plán¥ ??

Live (?, 2.)

V¥°te nám psosím vás
pomoc uº nechceme
táhn¥te tam
odkud jste p°i²li

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

Everybody smoking marihuana 2x
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no future
Na co tu £ekáte
co je²t¥ hledáte
?? uº nemáme
táhn¥te n¥kam 4x
2x

✦ Punkománie

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti
Stalinovy ob¥ti (1991, 6.)

Punkománie
Myslíková ulice
se nám tu zjevila
prodava£ka v drogerii
vºdycky se usmívá
V Myslíkový tam nás znaj
tam nám té£ko vºdycky daj

Punkovice to je ráj 2x
ná²...
Místo dom· jsou kanály
místo obchod· popelnice
v²ichni jednou pogovali
ve vesnici Punkovice
Punkovice to je ráj 2x
Neplatí tu prohibice
nemají tu zákony
ve vesnici Punkovice
ned¥laj se zákony
Punkovice to je ráj 2x
ná²...
?? je opozice
pivo se to£í na kaºdym rohu
v¥t²í ²anci má provokace
uv¥°it se ti nechce tomu
Punkovice to je ráj 2x
ná²...

My jsme pravý punkové
my to v²echno známe
?? a s p°esilou
kaºdýmu to dáme
Chodí pe²ek okolo
nedívej se do kýble
na stromech jsou housenky
?? jen vidíme
V Myslíkový tam nás znaj
tam nám té£ko vºdycky daj
Punku máme plný huby
co s tím dál uº nevíme
??
zas do toho vídíme 5x
V Myslíkový tam nás znaj
tam nám té£ko vºdycky daj
2x

✦ Punkovice

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti
Stalinovy ob¥ti (1991, 1.)

V Punkovicích odpoledne
z rádia hrajou Pistole
a na nám¥stí punkový
pomník Sida Viciouse
Punkovice to je ráj 2x
Není tu vojsko ani policie
a nikdo kdo by porou£el
nikdo nikoho nezabije
kdyº nechce² tak se na to nekoukej

✦ Sametová revoluce

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti
Stalinovy ob¥ti (1991, 5.)

Hodili nás p°es palubu
d¥laj ºe nás nevid¥j
dy´ nás m¥li plnou hubu
a voni se nestyd¥j
??
Mrdám a mrdám
na tu va²i revoluci
nechte m¥ na pokoji
??
Moºná ºe si myslíte
ºe to na nás hodíte
moºná ºe jste te¤ u moci
ale v tom se pletete
Ta m¥²´ácká revoluce
no to se vám povedlo
te¤ se rychle uklidíte
a zas sednou do k°esla
Kolik kurev tolik lidí
lidí s novým my²lením
nikdo z nich uº se nestydí
o to co bylo p°edtim
Mrdám a mrdám
na tu va²i revoluci
nechte m¥ na pokoji
??
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ºe to na nás hodíte

✦ Stalinovy ob¥ti

moºná ºe jste te¤ u moci

Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

Moºná ºe si myslíte

ale v tom se pletete
3x

✦ Sekyra
Stalinovy ob¥ti / Stalinovy ob¥ti

Stalinovy ob¥ti (1991, 4.)
To£í se sekyra
to£í se dokola
to£í se to£í
to£í se dokola
To£í se sekyra
to£í se dokola

Live (?, 4.)

✷

Stalinovy ob¥ti (1991, 10.)

O£i jim zavázali
u²i jim zacpávali
a sv¥tky uml£eli
a ruce svázali
Potají sledovali
telefony poslouchali
...
to byly jen
Stalinovy ob¥ti 4x
Do tvá°í jim naplivali
: duhu jen slibovali

to£í se to£í

✷:

ude°í t¥ do £ela

koncentráky postavili

3x

hroby jim vykopali

To£í se sekyra

Pro pravdu je zabíjeli

to£í se nad hlavou

??

to£í se nad tebou

...

to£í se nad hlavou

to byly jen

duhu jim slibovali

✷✍
✍

2x
Stalinovy ob¥ti 4x
To£í se sekyra
to£í se dokola

Jejich jména odhalili

to£í se nad hlavou

pomníky postavili

ude°í t¥ do £ela

na jedno v²ak zapomn¥li

2x

ºe to oni zavinili

Tebe ta sekyra ude°í
sekyra ude°í t¥ do hlavy

: Stalinovy ob¥ti 4x

✷:

Stalinovy ob¥ti 8x

✷✍
✍

2x

Stupid

Kolik jich ubila
kolik jich p°ibyde
tolik jich ubyde...

4 písní

Tebe ta sekyra ude°í
sekyra ude°í t¥ do hlavy
v²echny nás ude°í sekyra

Drogová závislos´

Louie Louie

to£í se to£í

♠

(Stupid / Stupid)

To£í se sekyra
to£í se dokola

♠

(Stupid / Stupid)

sekyra ude°í nás do hlavy

Nepotrebujem teba ani nikoho

♠

(Stupid / Stupid)

ude°í t¥ do £ela

Uº dos´!
To£ila se sekyra

(Stupid / Stupid)

to£ila se dokola
to£ila se to£ila
ude°í t¥ do £ela
To£ila se sekyra
to£ila se nad hlavou
to£ila se to£ila
ude°í t¥ do £ela
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♠

✦

Drogová závislos´

Stupid / Stupid
Demo (1990, 3.)

V²ichni jsou závislí
na jídle závislí
v²ichni jsou závislí
na drogách závislí
Kaºdý musí jíst
a v²echno musí mít
2x
V²ichni jsou závislí
na jídle závislí
v²ichni jsou závislí
na drogách závislí
A´ tedy táhnou
v²ichni co nefetují
a´ tedy táhnou
vºdy´ to nejsou lidi
2x
Drogová závislost
kaºdýho lidstva skvost
4x

✦

Louie Louie

Stupid / Stupid

Hej tak £o tu chce²?
hej £o tu chce²?
ak tu mieni² rýpa´
tak zmizni pre£
Ja nepotrebujem teba
a nepotrebujem vás
ja nepotrebujem teba
ani nikoho z vás
Tak zmizni pre£ 2x
viac ´a nepotrebujem
si moja ¤al²ia obe´
Ja nepotrebujem teba
a nepotrebujem vás
ja nepotrebujem teba
ani nikoho z vás
Ja viem 2x
ja viem £o si za£
ja viem £o ti krúºi v hlave
jediné jediné £o vie²
je pouºi´ násilie
Tak vie² £o chlap£e? 2x
odpá© pre£
Ja nepotrebujem teba
a nepotrebujem vás
ja nepotrebujem teba
ani nikoho z vás
2x

✦

Demo (1990, 4.)
Louie Louie oh baby
we get her down
2x
A ne little bitch
awaiting for me 2x
Louie Louie oh baby
we get her down
2x
Louie Louie come on baby
we get her down low low

✦

Demo (1990, 2.)
Ty do m¬a chlebom
ja do teba kame¬om...
Va²a kaºdodenná hra
násilie sa stáva
2x
Uº dos´ 6x
tak uº dos´ uº dos´ 2x

T¥hotná vý£epní

Nepotrebujem teba ani nikoho

Stupid / Stupid

9 písní

Demo (1990, 1.)
Ja viem £o si za£
viem £o ti krúºi v hlave
to jediné £o vie²
je pouºitá sila

Uº dos´!

Stupid / Stupid

? (9x)
(T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní)

Tak vie² £o chlap£e?
odpá© pre£
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♠

✦?

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní

Boºe pivo 3x
bez piva to nejde
2x

Live (?, 7.)

Bez piva to nejde

Jadernej odpad
jadernej spád
kde jsem se to octnul
co je to za stát

Lé£ebna 2x
postaví t¥ na nohy
lé£ebna 2x
?? do huby

Lidi jsou jak kreatury
kopou se jim hroby
p°esto ºivot utíká
p°ímo do záhuby

Lé£ebna 2x
to jsou zase úvahy
lé£ebna 2x
stejn¥ budu voºralej

Nechci tu ºít 4x

Pom·ºe ti ke zdraví

✦?

Jadernej odpad
jadernej spád
kde jsem se to octl
co je to za stát
Továren tu máme dost
divné v¥try vanou
dokud tu v²ak není moc
??
Nechci tu ºít 4x
Aº kdyº kámo² zem°el
odpad z n¥ho zbyl
p°esv¥d£il m¥ o tom
ºe v·bec neºil
V²ude kolem hniloby
chce se mi blít
blíºí se uº záhuba
nechci uº ºít
Nechci tu ºít 4x
Odpad...
odpad jadernej...

✦?

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní
Live (?, 1.)

Lé£ebna 2x
stejn¥ budu voºralej
Lé£ebna 2x
pom·ºe ti ke zdraví
lé£ebna 2x
ne°ekne ti na zdraví
Lé£ebna 2x
ta ti ºivot nespraví
lé£ebna 2x
?? ti p°ekáºí

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní
Live (?, 3.)

Malba zaprá²ená
??
super oble£ená
sprejem navon¥ná
je to lehká ºena
Tak s touhle ºenou
te¤ bych m¥l ²oustat
tak s touhle ºenou
te¤ m¥l jít
to sotva
2x
Stejn¥ se mi nelíbí
se² odporná ²t¥tka
p°e²lapuje² chodník
já t¥ v·bec nesná²ím
Malba zaprá²ená
??
Super oble£ená
sprejem navon¥ná
je to lehká ºena
kurva
Tak s touhle ºenou
te¤ bych m¥l ²oustat
tak s touhle ºenou
te¤ m¥l jít
nikdy
Tak s touhle ºenou
te¤ bych m¥l ²oustat
tak s touhle ºenou
te¤ m¥l jít
to zrovna
Stejn¥ se mi nelíbí²
se² odporná ²t¥tka
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já t¥ hrozn¥ nesná²ím
se² odporná kurva

✦?

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní
Live (?, 9.)

Máma mi dala korunu
abych koupil rybu
a já místo ryby ryby
koupil velrybu
Co d¥lá ryba
ocasem hýbá
pro£ 2x
protoºe je ryba
4x

bez drogy nevydrºí
je s ním zle
Narkoman
jako sníh bez víry
narkoman
jako sirky bez sýry
narkoman
jako lesy bez strom·
narkoman
jako byty bez dom·
Má sv¥t plnej st°íka£ek
chce lítat jak pták
má to v²ak malej há£ek
je²t¥ neví jak
Narkoman
zabíjí se sám
3x

✦?

Co d¥lá ryba
ocasem hýbá
pro£ 2x
protoºe je ryba

✦?

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní
Live (?, 2.)

Narkoman
jako st¥na bez cihel
narkoman
jako pták bez k°ídel
narkoman
jako lidé beze snu
narkoman
jako rok beze dn·
narkoman 2x
Má sv¥t plnej st°íka£ek
chce lítat jak pták
má to v²ak malej há£ek
je²t¥ neví jak
Narkoman
jako ryba bez vody
narkoman
jako fe´ák bez drogy
narkoman
jako lesy bez strom·
narkoman
jako byty bez dom·
narkoman 2x
Tráva ho zabíjí
pomalu ale jist¥
vypadá bled¥
je na ²patný cest¥

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní
Live (?, 8.)

Se²li jsme se spolu
u hospodskýho stolu
já to v²echno seru
ud¥láme melu
2x
Státu vládne Havel
tak nám polib prdel
v Praze je ta láska
ta co s kaºdým chlastá
2x
Rum a vodku pijeme
na lidi my blijeme
dneska tu to zbijeme
zejtra zese p·jdeme
Se²li jsme se spolu
u hospodskýho stolu
já to v²echno seru
ud¥láme melu
Státu vládne Havel
tak nám polib prdel
v Praze je ta láska
ta co s kaºdým chlastá
2x
Rum a vodku pijeme
na lidi my blijeme
dneska tu to zbijeme
zejtra zese p·jdeme

Ta cesta ho zmáhá
kaºdej den
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✦?

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní
Live (?, 6.)

V hospod¥ jsem denn¥ 2x
Sedím tu u piva
£ísnice nalívá
2x
Alkohol zabíjí 6x
Do hospody denn¥
utíkám svý ºen¥
Ferneta zelenou
ledviny maj vojnu
2x

?? má jak mraveni²t¥
díru plnou hmyzu
??
a´ se koupe v slizu
Nemáme rádi zkurvený nácky
nemáme rádi zkurvenej sv¥t
nemáme rádi zkurvený vrány
nemáme rádi zkurvenej sv¥t
a d¥vky
Po°ád jenom kecá
znovu 3x
ºe prej pí²e texty
??
Zase ta vrána
ta vo²klivá d¥vka
oblbuje na nádru
plesnivýho d¥dka

✦?

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní

Nemáme rádi zkurvený vrány
nemáme rádi zkurvenej sv¥t
2x
a d¥vky

Live (?, 4.)

Fuck o
d¥vka...

V tomhle svi¬skym hostinci
voºral jsem se jak vºdycky
sed¥l jsem tam po°ád sám
proto jsem zazpíval
Skinhed·m ??
?? zah°eje
4x
Fuck o 4x
Pak m¥ ?? z tý hospody
vynesli m¥ na schody
ºe prej uº jsem moc vypil
abych to tam nepoblil
Já se stra²n¥ dopálil
hospodu jim zapálil
k tomu sedím v base
a zpívám si zase
Skinhed·m ??
?? zah°eje
4x

✦?

T¥hotná vý£epní / T¥hotná vý£epní
Live (?, 5.)

Zase ta vrána
co po°ád jenom vejrá
stáhne² z ní kalhotky
a najde² tam kus sejra

Totální nasazení
17 písní

Anarchie
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Apatie
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Bohatým
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Co sis posral
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Doga
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Dr. Mamlas
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Fernet
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Kanálník
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Lví podíl
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Mám t¥ holka
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Marjána
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Nem·ºou
(Totální nasazení / Totální nasazení)
Ob£an
(Totální nasazení / Totální nasazení)
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Odborové svazy
(Totální nasazení / Totální nasazení)

♠

Saddáme Husajne
(Totální nasazení / Totální nasazení)

♠

Stres
(Totální nasazení / Totální nasazení)

♠

Tob¥ ne
(Totální nasazení / Totální nasazení)

♠

✦ Anarchie

Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 7.)

Náladu mám hodn¥ pod psa
adrenalin stoupá
venku pr²í zasáhla m¥
apatická kroupa
Sv¥t se spiknul kaºdej m¥ má
za pitomce blbýho
mám chu´ ni£it nejvíc sebe
co mi zbejvá jinýho neº
Anarchie 4x
bezvládí to je anarchie
anarchie 4x
bezvládí
Nemá smysl ºít a dýchat
ºivot je jak trapnej vtip
pro£ si po°ád lhát a °íkat
ºe nám jednou bude líp
Já nechci psát á£ka na zdi
nechci v²echno fuckovat
jenºe n¥kdy p°ijde chvíle
musím si opakovat
Anarchie 4x
bezvládí to je anarchie
anarchie 4x
bezvládí
Budu asi hodn¥ slepej
jako prázdná patrona
vidim totiº haldy smetí
ze smeti²t¥ zákona
Stát je zákon státem vládne
jednozna£ná pohoda
chléb hry máme víno taky
a co na to svoboda

✦ Apatie
Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 9.)
P°i²la na m¥ apatie
p°emý²lím pro£ £lov¥k vlastn¥ ºije
stojím si u výrobní linky
a sv¥t shazuje starý ²minky
Apatie 2x
pro co £lov¥k vlastn¥ ºije
2x
Probouzívám se kaºdý ráno doma
snad je to uº jen t¥ºký komat
sousedku zdravím vºdycky první
ale vlastní my²lenky ode m¥ zdrhly
Apatie 2x
pro co £lov¥k vlastn¥ ºije
2x
Na ulicích potkávám ²edý stíny
kdysi to taky byli lidi
v²ichni krá£í vp°ed jedním sm¥rem
v²ichni se ºenou za úsp¥chem
Apatie 2x
pro co £lov¥k vlastn¥ ºije
2x

✦ Bohatým
Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 2.)
Kdyº n¥kdo nemá nemá nemá peníze
najde se vºdycky druhej kterej tlemí se
a´ o tom chudej chudej chudej dozví se
aº se pak nediví ºe pomstí se
To jiný ned¥laj 8x
A potom za katrem chudej nudí se
bohatej nepoctiv¥ dál ºiví se
chudý na¬ zavolá zalkni se
bohatej nepochopí a dál tlemí se
To jiný ned¥laj 8x

✦ Co sis posral

Anarchie 4x
bezvládí to je anarchie
anarchie 4x
bezvládí

Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 5.)
Nikdo ti v ni£em nev¥°í
nikdo se ti s ni£im nesv¥°í
má² jenom touhu a cestu svou
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neohlíºí² se za jinou
To sis teda posral 4x
co sis posral to sis posral...
Zkus se n¥kdy koukat na druhý
a taky koukej sám do sebe
kdyº nebude² k druhejm hladový
víc nevyserou se na tebe
To sis teda posral 4x
co sis posral to sis posral...
hovado

✦

Doga

Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 8.)
Vzná²í se nad hlavou
kou° dým a popílek
je konec vo¬avejch dn·
a idylek
Na metr nevidím
svého psa obojek
je²t¥ ºe z dálky snad
je sly²et jeho ²t¥k
a vytí
Neuvidím svého psa mou dogu 4x
Nemohu 2x
ve smogu svou dogu
nemohu nalézti
svou dogu ve smogu
Neuvidím svého psa mou dogu...

✦

Dr. Mamlas

Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 4.)

Kritizovat pou£ovat
nic jinýho neumí
von to zná vºdy´ von je super
von to v²echno nejlíp ví

ten nejv¥t²í mamlas
ze v²ech mamlas· a t¥ch je dost
Neumí hrát na kytaru
neumí hrát na basu
neumí nic zabubnovat
a je prost¥ bez hlasu
Hrajem hnusn¥ hrajem blb¥
von to nejlíp posoudí
my se z toho neposerem
ºe se mu to nelíbí
Vºdycky si byl mamlas
co by nic na nic nezahrál
vºdycky si byl mamlas
co nic neumí
Vºdycky si byl mamlas
mamlas 3x
ten nejv¥t²í mamlas
ze v²ech mamlas· a je vás dost
2x

✦

Wiktorovy ostatky (1991, 2.)
Uº nemáme dobré trávy
uº máme jen prázdné hlavy
dáme hlavy dohromady
vypijeme fernet tady
Zlaté zuby svítí v dáli
i ná² rozum uº je v háji
místo krve litr lihu
tolikrát trestán pro p°íºivu
Decibely punkový
jsou lep²í neºli dechový
tak si dejte £eskou polku
do postele hezkou holku
a do hlavy fernet
3x
A na ptáka primeros
a dost

✦

Hrajem hnusn¥ hrajem blb¥
von to nejlíp posoudí
my se z toho neposerem
ºe se mu to nelíbí
Vºdycky to byl mamlas
co by nic na nic nezahrál
vºdycky to byl mamlas
co nic neumí
Vºdycky to byl mamlas
mamlas 3x

Fernet

Totální nasazení / Totální nasazení

Kanálník

Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 12.)

ije v jednom kanále
s krysama si povídá
a kanálový poklopy
ty nad sebou stále má
Kdyº kanálem prolejzá
cítí se tak hrozn¥ sám
kanálový podchody
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ty von dob°e zná

Neboj kot¥
tak poj¤ se milovat

Nikdo nechce ke mn¥ do kanálu
nikdo nechce se mnou ºít
nikdo nechce ke mn¥ do kanálu
nikdo nechce samotu mi vzít

Nechci býti p°ed£asn¥
mladým otcem
2x

Je sám je sám sám
po°ád sám v¥£n¥ sám
jenom sám po°ád sám a sám
To n¥kdy mu tam smutno je
vºdy´ je tam sám tolik dní
v²ak nevzdává to bez boje
a hledá druºku ºivotní
A zapisuju do anál·
která by to mohla být
v²ak ºádná nechce do kanálu
ºádná nechce se mnou ºít
Nikdo nechce ke mn¥ do kanálu
nikdo nechce se mnou ºít
nikdo nechce ke mn¥ do kanálu
nikdo nechce samotu mi vzít

✦ Lví podíl

Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 1.)

V zoologický zahrad¥ ºil lev
v²ude bylo sly²et jeho °ev
místo h°ívy velký £íro m¥l
kaºdej ve£er do hospody ²el chlastat
V zoo taky ºila jedna levka
bylo o ní známo ºe je d¥vka
lev byl z toho velmi zarmoucen
p°estal ºrát a tak byl utracen
Netrapte zví°ata m¥jte je rádi
jsou to na²i nejlep²í kamarádi
4x

Nechci býti
ale chci si hrát
Uº t¥ nemám rád
m·ºe² jít do prdele
2x
Uº t¥ nemám rád
tak padej fuck o

✦ Marjána

Totální nasazení / Totální nasazení
Dneska má svátek Marie (1992, 6.)

Mám doma trabanta
a ten stra²n¥ kou°í
voní to jak marjána
asi se z toho zkou°ím
Cht¥l bych ti má milá
dop°át toho ²t¥stí
trabant visí na drogách
ale hlavn¥ ºe jezdí
Kdyº bude² mít problémy
tak klidn¥ za mnou zajdi
za p¥t tisíc dolar·
si dáme krásnej fet
a to hned te¤ £lov¥£e
hej zku° si palici
Marjána...
Marie Zdenka Lenka
fetujou jen tak zlehka
marjána ta s náma zamává

✦ Mám t¥ holka

Marjána ta vládne sv¥tem
marjána nepat°í d¥tem
marjána ta vládne sv¥tem
zku° si palici

Dneska má svátek Marie (1992, 11.)

Marihuana marjána...
Marie je zhulená
a Zdenka taky leze po kolenou

Totální nasazení / Totální nasazení

Mám t¥ holka rád
pus´ si m¥ do pokoje
2x

✦ Nem·ºou

Mám t¥ holka rád
tak pus´ m¥ dál
Neboj kot¥
umím si dávat pozor
2x

Totální nasazení / Totální nasazení
Wiktorovy ostatky (1991, 5.)

Nem·ºou...
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Masa°ka nem·ºe
kdopak jí pom·ºe
Nem·ºou...
ale my m·ºem...

Tak proletariát v tomto roku
zakládal podp·rné pokladny
²li soudruzi v £ele do útoku
jak stráº d¥lnické cti

✦ Ob£an

Uº tisíce stav· p°adena stá£í
tisíce rukou cihly smí klást
a k socialismu rychleji krá£í
svobodná ta na²e vlast

Totální nasazení / Totální nasazení

✦ Saddáme Husajne

Wiktorovy ostatky (1991, 4.)
Sehnat si pronájem v mati£ce Praze
do práce denn¥ docházet
ob¥dy v závodce zaplatit draze
po dobrym s osudem vycházet

Totální nasazení / Totální nasazení
Wiktorovy ostatky (1991, 3.)

P°i²el bych z práce p°e£et si noviny
v bistru bych si dal ve£e°i
a ve£er ve zprávách poslouchal kraviny
£lov¥k by nev¥°il

Saddáme Husajne m¥l by si se styd¥t
tvá blbost kaºdýho ohromí
v n¥jakym zrcadle m¥l by ses vid¥t
pak poznal bys ºe nemá² sv¥domí

Ne to já nechci na to já vám ka²lu
být dobrým ob£anem
ne to já nechci to uº je lep²í
mít smlouvu se anem

Saddáme saláme my ti to nandáme
Saddáme saláme ty bude² bit
dºihád fuck o ty vole Saddáme saláme
prober se je²t¥ je ²ance ºít

V tomhletom bahn¥ uhnil bych zaºiva
kaºdej den dostanu lekci
zubatá se na m¥ odev²ad usmívá
ale já smrt nechci

e by si m¥l mozek
to bych se divil
vypadni z Kuvajtu
bu¤ od tý dobroty

Ne to já nechci na to já vám ka²lu
být dobrým ob£anem
ne to já nechci to uº je lep²í
mít smlouvu se anem

Alespo¬ uº pozná²
co je to civil
nech uº tý pitomý
vojenský roboty

✦ Odborové svazy

Já p°ál bych ti poznat
co je to makat
aby t¥ p°e²la
chu´ roty ²ikovat

Wiktorovy ostatky (1991, 1.)

Já p°ál bych si vid¥t
jak bude² plakat
aº bude² boty
diktátorský stahovat

Totální nasazení / Totální nasazení

Nebyly odbory fabrikant ºíly
lidem by býval vyrval z t¥l
a jenom dýmy nad m¥stem byly
kdyº se socialismus probouzel
Po £trnáct hodin v tovární hale
a pár gro²· výplaty
a tempo vraºedné tempo neustále
radovali se bohatí

Saddáme saláme my ti to nandáme
Saddáme saláme ty bude² bit
dºihád fuck o ty vole Saddáme saláme
prober se je²t¥ je ²ance ºít
3x
Saddáme

Tuberkulóza a útoky bídy
a na p°edm¥stí d¥tský plá£
a £asto sly²et výk°iky lidí
v ulicích práskal karabá£

✦ Stres

My nem¥li komunu svojí
a jednotní my byli p°ec
m¥li jsme blesky ty kovali jsme k boji
hotovi hájit svoji v¥c

Dneska má svátek Marie (1992, 3.)

Totální nasazení / Totální nasazení

ijeme v²ichni v ²ílenym stresu
kam to v²echni pospícháme
v zmatenym sp¥chu
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jó nirvána
Kam to v²echno mí°í
kam to po°ád krá£í
mozky z lidský hlavy
ústa jenom ml£í
t¥la slep¥ mí°í do záhuby
jsme bezbranní
jó nirvána
Zalitý v betónu
a z umakartu jádro
mozek máme v kalhotách
a srdce nám zvadlo
jó nirvána
Kam to v²echno mí°í
kam to po°ád krá£í
mozky z lidský hlavy
ústa jenom ml£í
t¥la slep¥ mí°í do záhuby
jsme bezbranní
jó nirvána

✦ Tob¥ ne

Tupá parta

17 písní
? (17x)
(Tupá parta / Tupá parta)
U.S.B.

5 písní

Beznad¥jná
(U.S.B. / U.S.B.)
Dneska ve£er
(U.S.B. / U.S.B.)
Láska je bez citu
(U.S.B. / U.S.B.)
Páte£ní mejdan
(U.S.B. / U.S.B.)
Váºn¥ na to maj
(U.S.B. / U.S.B.)

✦ Beznad¥jná

Totální nasazení / Totální nasazení

U.S.B. / U.S.B.

Dneska má svátek Marie (1992, 10.)
Tv·j mejdan uº je v pánu
°eknu ti ty má² ránu
°eknu ti no ty teda vypadá²
bylo to v jednom tahu
te¤ ztrácí² rovnováhu
v¥ci osobní n¥kde postrádá²

Live Teplice (1993, 3.)
V akordech nám stéká krev
a m¥ní barvu sn¥hu do r·ºova
pod poklicí se dusí vztek
z úst se dere pára z uzoufání

Skon£ila tvá první párty
skon£il se tv·j první ám
Bolívii hráls a potom karty
pak si cht¥l bejt chvíli sám
s holkou co se ti líbí
s holkou kterou si cht¥l
myslel sis ºe ti to slíbí
to si teda hochu nalet¥l

Po tvá°ích se lín¥ plazí
z o£í slzy beznad¥je
to kdyº perly sviním hází²
vnímá² sykot nicoty

ekla ti
nedám tob¥ nedám nedám tob¥ ne...

2x

Znám jednu dívku
ta má dukáty
2x

Ze snu vzlétnou mrtvý ptáci
budou ²eptat do k°iku
4x
Vzlétnou ptáci mrtvý budou
ze snu ²eptat do k°iku
4x

✦ Dneska ve£er

A chalupu 2x
dostane od táty
2x
Ubohá Rusalka bledá
nedá mi kurva nedá

U.S.B. / U.S.B.

Live Teplice (1993, 1.)
Dneska ve£er budeme si spolu hrát
??
ty zatím m·ºe² aspo¬ p°emítat
aº p°íjde² na to co mi musí² darovat
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♠
♠
♠
♠
♠

Chci zamrdat 3x
tak d¥lej

Páte£ní mejden se dvojí tvá°í
pod maskou sv¥táka je beznad¥j

Chci zamrdat 3x
tak d¥lej aº do b°icha

Z nad¥jných agitátor· vylezou lhá°i
na ?? nad¥ji nehledej
2x

Dneska ve£er si t¥ na st·l rozloºím
lahví od rumu ti hlavu podloºím
ty zatím mysli na to co o tob¥ vím
aº p°ijde² na to co má² d¥lat
s tím mím velikým a královským
Chce zamrdat
V polospánku klesaj ti ví£ka
tak se koulí² do klubí£ka
nad hlavou ti taje sví£ka
jsi ta no£ní no£ní h°í£ka

Na ?? nad¥ji nehledej 2x
Prastarý gramofon a trochu sn¥ní
mali£ký kope do záclon
ubohá knihovna v ní brakový £tení
z kostela odnaproti je sly²et zvon
2x

✦ Váºn¥ na to maj
U.S.B. / U.S.B.

V polospánku klesaj ti ví£ka
tak se koulí² do klubí£ka 2x
jsi ta no£ní no£ní h°í£ka

✦ Láska je bez citu
U.S.B. / U.S.B.
Live Teplice (1993, 2.)
O£i nesly²í
a u²i nevidí
co se zítra 2x
stalo
Láska je bez citu
ty jsi a nejsi tu
a hodn¥ hodn¥ hodn¥ je
ve svý podstat¥ málo málo je
2x
Málo je je málo je málo
Zpívat neumim
Láska je bez citu
ty jsi tu a nejsi tu ...

✦ Páte£ní mejdan
U.S.B. / U.S.B.
Live Teplice (1993, 4.)
Prastarý gramofon a trochu sn¥ní
mali£ký kope do záclon
ubohá knihovna v ní brakový £tení
z kostela odnaproti je sly²et zvon

Live Teplice (1993, 5.)
S úsm¥vem dokáºou zbavit nás rozumu
bezpe£n¥ v¥dí jak na to jít
zardousí znásilní ponechají osudu
nabídnou cukr pak vezmou bi£
Váºn¥ na to maj
p°eváºou ti o£i a zacpou ústa
váºn¥ na to maj
lidi co t¥ u£ej v¥dí co má² získat
Váºn¥ na to maj
zp°elámou ti nohy a sváºou ti ruce
váºn¥ na to maj
v¥dí co prospívá a kdo je ²k·dce
Kdo je ²k·dce 2x
váºn¥ na to maj 2x
S úsm¥vem dál v¥°í ºe p°ijde o£istec
bezp¥£n¥ v¥dí jak ??
zardousit znásilnit a potom nakonec
nakonec voto£it vobrácen¥ £as
Váºn¥ na to maj
p°eváºou ti o£i a zacpou ústa
váºn¥ na to maj
lidi co t¥ u£ej v¥dí co má² získat
Váºn¥ na to maj
zp°elámou ti nohy a sváºou ti ruce
váºn¥ na to maj
v¥dí co prospívá a kdo je ²k·dce
Kdo je ²k·dce
váºn¥ na to maj 4x
mají

Kou°ová clona z odvar· lásky
lednice ta zeje prázdnotou
vracící palce a prohraný sázky
výb¥r£í daní uº sem uº sem jdou
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✦ o ak raz

Za 400 korún

Marián Baláº / Marián Baláº

13 písní

Bachratá
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

o ak raz
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

Hlavn¥ nenápadn¥
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

I love you polícia
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

Marilyn Monroe
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

No army
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

Odpálený
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

Ochrana prírody
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

Punks not dead
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

V ºivot¥ ni£ neznamená²
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

Z Kentucky do Tenesee
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

Závislos´
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

i a nechaj ºi´
(Marián Baláº / Marián Baláº)

♠

✦ Bachratá

Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 10.)

Ke¤ má diev£a ²es´desiat
a vyzerá na e²te viac
uº sa asi ani neholí
nekulmuje tajne onanuje
taká bachratá
sedemdesiatni£ka ²´avnatá

Live Betliar (1993, 1.)
Príde² ve£er domov
a stla£í² vypína£
ºiarovka v²ak nesvieti
a v tme sa ocitá²
Pred domom ti svieti
sorry svietila lampa
v²ade vôkol v²ade tma
tak £o bude zajtra?
o ak raz zví´azí
temno nad svetlom
v²ade bude tma
a budeme sa bá´
Neºný výbuch turbíny
uº visí nad svetom
kaºdý bude rád
ke¤ svoj dom bude ma´ 2x
Mladý chlapec zanevrel
na svoj ºivot
chcel sa oslobodi´
tak ukradol si drôt
Malé dierky v zástr£ke ho
stále lákali
str£il drôty no v²ak útek
sa mu nezdaril
o ak raz zví´azí
temno nad svetlom
v²ade bude tma
a budeme sa bá´
Ke¤ výbuch turbíny
uº visí nad nebom
kaºdý bude rád
ke¤ svoj dom bude ma´ 2x
bude ma´

✦ Hlavn¥ nenápadn¥
Marián Baláº / Marián Baláº

Bachratá vagína 5x
Diev£a si celkom sexi
chce² ma alebo nie
uº hodinu po tebe túºim
vysielam neºné vábenie
Bachratá vagína 5x

Live Betliar (1993, 8.)
Ukradol som auto
a tvárim sa jak ni£
vykradol som banku
ve¤ schovám sa za ty£
Znásilnil som diev£a
v²ak ja som to nebol
zastrelil som prezidenta
to nie ja to on
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V²etci sme na dne
tvárme sa hlavne
tvárme sa v²etci hlavne
hlavne nenápadne
Raz na nás padne
do nás sa zatne
tá krutá ´archa pravdy
si na nás sadne
Ve¤ uº kaºdý na tomto svete
po dve tváre nosí
jednou strie©a do ©udí
a druhou neºne prosí

v tomto kraji tu môºem ºi´
I love you polícia
Verte £i neverte
ja milujem zákony
I love you polícia
moje heslo znie
Oni majú vo svojich rukách
spravodlivos´
zachránia ´a vylie£ia ´a
nesmie² poveda´ nie

✦ Marilyn Monroe

Pre£o kaºdý musí sa
správa´ tak stra²ne tajne
klama´ druhých klama´ seba
klama´ neprestajne
V²etci sme na dne
tvárme sa hlavne
tvárme sa v²etci hlavne
hlavne nenápadne
Raz na nás padne
a do nás sa zatne
tá krutá ´archa pravdy
si na nás sadne
2x

✦ I love you polícia
Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 3.)

Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 4.)
Nádherné blond vlasy
Marilyn Monroe 2x
stelesnenie krásy
Marilyn Monroe 2x
Úsmev rozprávkový
Marilyn Monroe 2x
poh©ad zamatový
Marilyn Monroe 2x
Imidº krásky má
Marilyn Monroe 2x
zo ²iat vykúka
Marilyn Monroe 2x
Pár hra£iek pre tých ktorí
Marilyn Monroe 2x
túºia po tom £o mi
Marilyn Monroe 2x

Milujem bezpe£nos´
I love you polícia
a tieº jej zákony
I love you polícia

Fuck me please Marilyn Monroe 3x
Fuck me please
4x

Milujem pelendreky
I love you polícia
zelených zákony
I love you polícia

Slobodná a bláznivá
Marilyn Monroe 2x
kaºdý de¬ o nej snívam
Marilyn Monroe 2x

Verte £i neverte
ja milujem zákony
I love you polícia
moje heslo znie
Oni majú vo svojich
rukách spravodlivos´
zachránia ´a vylie£ia ´a
nestihne² poveda´ nie

Teplo ústnej dutiny
Marilyn Monroe 2x
chcem vojs´ do jej vagíny
Marilyn Monroe 2x
Fuck me please Marilyn Monroe 3x
Fuck me please
4x

✦ No army

Verejné výzory
I love you polícia
v na²om ²táte nesmú by´
I love you polícia
Mám ich rád a sú mi bratia
I love you polícia

Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 9.)
Svet je krvou poliaty
a zbrane miesto kvetov rastú
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ºivot taký posratý
a z detí vrahovia sú
One two three four
Cho¤te si tam sami
m¬a tam nik nedostaví
ja nikdy nebudem
zvy²ova´ va²e stavy

Vyfaj£il si ju do konca
tvoja fantázia nemá konca
na stromoch visia opasky
tiger má nohy bosé
zbyto£né otázky
o známom canabise
4x

✦ Ochrana prírody

Nechcem sa nikdy
jedným z vás sta´
ja budem civilu po boku stá´
Pozrite sa na nich
na ich holé rite
kto drºí v ruke zbra¬
je vrah kedy to pochopíte?
Nechcem sa nikdy
jedným z vás sta´
ja budem civilu po boku stá´

Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 6.)
Kde sa v²etci hrnieme
cez tú masu dymu?
rozmý²©a´ nevieme
kaºdý z nás má na tom vinu

One two three four

O chví©u masky plynové
budú zdobi´ na²e hlavy
jazerá olejové
vo vysokých peciach sa smr´ taví

No army
ústami tých £o preºili
no army
ºili tu ke¤ sme e²te neºili

Kosti vtákov visia na stromoch
ºiví jeme posledný krát
m¯tvoly leºia pri domoch
v£era sa mi zadusil brat

No army
tak spýtajte sa £o tu bolo za peklo
no army
ko©ko zbyto£nej krvi pretieklo

Ochrana prírody
studni£ky jak záchody
miesto lesov pne
z hora uº nikdy ani kvapka nespadne

2x

Ochrana prírody
zo zajacov kompóty
v²ade vôkol pú²´
tak spamätajme sa uº

Fuck you...
2x

✦ Odpálený
Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 2.)
Málokto z nás vie
tí £o vedia ve©a jedia
túla² sa lúkami
schádza² sa s v£elami
chrobáci ti telo jedia
Nevníma² svet
nevníma² ni£
len dlhú ty£
pri ktorej zdochol kô¬

Kde sa vzal tu sa vzal
viano£ný strom£ek v poli stál
£i je to pravda a £i je to klam
ºe v tej pustine stojí sám?
Srdce sa rozbú²i ºe ºivot za£ne znova
zrazu v²ak nastane krutý zlom
prizri sa bliº²ie a skús ºi´ od znova
pochopí² ºe umelý je to strom
Ochrana prírody
studni£ky jak záchody
miesto lesov pne
z hora uº nikdy ani kvapka nespadne
Ochrana prírody
zo zajacov kompóty
v²ade vôkol pú²´
tak spamätajme sa uº

Túla² sa lúkami
schádza² sa s v£elami
v hlave má² zhon
naopak rastie strom
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✦ Punks not dead

✦ V ºivot¥ ni£ neznamená²

Marián Baláº / Marián Baláº

Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 5.)

Live Betliar (1993, 13.)
Ja nie som ºiadne bé£ko

Ke¤ sa túla² no£ným mestom

ja fetujem len té£ko

tak smrdí² gro²om a je to cíti´

ja nie som ºiaden chlapec disko

my²lienky ´a oblietajú

ja som pankerisko

snaºí² sa no nevie² ich chyti´

2x
V ºivote ni£ neznamená²
Kto punkerom chce by´

a pýta² sa ma £o má² robi´

musí by´ vyholený

£i má² pi´ £i skáka´ pogo

v kaºdej kr£me sa pobi´

môºe² sa ís´ iba zabi´?

a by´ správne ozbrojený
V ºivote ni£ neznamená²
aºké boty musí ma´

ni£ neznamená²

a drzo sa správa´

4x

bezpe£nos´ si nev²íma´
a stále nadáva´

3x

tých £o chcú punkermi by´

✦ Z Kentucky do Tenesee

iba pre zábavu

Marián Baláº / Marián Baláº

To je tá idea
tých ©udí z davu

2x
Live Betliar (1993, 7.)
V hlave nemajú ni£
iba ve©kú nulu

Sta£ilo pár £udných slov

upúta´ pozornos´ na seba

pár lºí a pár hnusných podrazov

stále chcie´ si budú

pár vymyslených kulehou
vravia ºe si naj

Vlastný názor to je pre nich
obrovské tabu

?? na m¬a chu´

musí² dobre vyzera´

prepá£ ºe ti to neviem zabudnú´

spredu i zozadu

mám pred sebou dlhú pú´
a tak sa tu maj fajn

To je tá idea
tých ©udí z davu

Z Kentucky do Tenesee

tých £o chcú punkermi by´

moja milá kdeºe si?

iba pre zábavu

z Kentucky do Tenesee

2x

ja neviem zabudnú´

Punk's not dead

Z Kentucky do Tenesee

po£uje² kri£a´ zborovo

cez hory a cez lesy

pritom nechápu

z Kentucky do Tenesee

ºe oni zabíjajú ho

ja neviem zabudnú´

4x
Batoh plný spomienok
Musia z domu uteka´

na ná² prvý ve£ierok

a po kanáloch spa´

roj super-£iernych my²lienok

musia faj£i´ musia pi´

ke¤ tvoje kroky rátam

proti v²etkým nie£o ma´
Mám slzy pred o£ami
Odsudzova´ farebných

ke¤ alkohol ma omámil

a k útlaku ich hna´

uº krá£am hore schodami

v²etky tieto zásady

tam ku nebeským vrátam

musí správny punker ma´
Z Kentucky do Tenesee
To je tá idea

moja milá kdeºe si?

tých ©udí z davu

z Kentucky do Tenesee

tých £o chcú punkermi

ja neviem zabudnú´

by´ iba pre zábavu
2x

Z Kentucky do Tenesee
cez hory a cez lesy
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z Kentucky do Tenesee
ja neviem zabudnú´
2x

✦ Závislos´

Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 12.)

Stretol som ju v tmavej pivnici
no moje telo túºi za ¬ou
úzky driek a stupnica na líci
chcem aby bola mojim pánom
Tak zabi svojho pána
nech nedoºije sa rána
ve¤ jeho £ierna du²a
je aj tak ne£istá
2x
Teraz uº vládne nado mnou
ten objekt mojich dávnych snov
zbavi´ sa jej je uº proti mojej sile
ke¤ nie je pri mne prídu depresie
Tak zabi svojho pána
nech nedoºije sa rána
ve¤ jeho £ierna du²a
je aj tak ne£istá
2x
Kaºdý viac

✦ i a nechaj ºi´
Marián Baláº / Marián Baláº
Live Betliar (1993, 11.)
i a nechaj ºi´
v²etkých tých £o chcú preºi´
ve¤ kaºdý má právo na ºivot
2x
i a nechaj ºi´ 4x
ve¤ kaºdý má právo na ºivot
2x
2x
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Kapely a nahrávky

Akutní otrava
Czechcore S.R.K.
Divnej pach
F.A.S.
Choré vrány
Insania
Kanibal
Kritická situace
L.D.Totenkopf
Merry Corpse
Michael's uncle
Na²rot
O.P.M.
P.S.
Paprsky inºenýra Garina
Radegast
Serious music
Stres
Suicidal commando
Svobodný slovo
T.D.H.R.
U²ní bordel
Zpupný potomek

✦

Akutní otrava
1989 - 1991

❧❧❝❝
♠▲
♠❝

Epidemie
Live Hlízov
Do you work, Maria?
Live
Mosh v esku

✦

1990
1991
1991
?
1991

Nahráno: live ?.
Kulá£  voc
Hrádek  g
D¥da  bg
Modrák  ds
1.
2.
3.
4.

Epidemie

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 28. kv¥tna - 8. £ervna 1990. Ostrava,
studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Multisonic, 1990.
(MC) - Multisonic, 1990.
17. Formanka
18. Chci prachy!
19. Odb¥r krve

✦

Live

Live | ?

Praha

2:28
2:14
2:47

7:29

Chci prachy!
Odb¥r krve
Volte Frýbu
Formanka

✦

2:38
3:09
0:55
2:55

9:37

Mosh v esku

Demo, kompilace | 1991

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
11. Politika

Live Hlízov

3:03

3:03

Album, kompilace | 1991

Czechcore S.R.K.
Nahráno: live 16. b°ezna 1991. Hlízov.
Vydáno:
(*MC) - F.P.I., 1991.
(CD) - Falcon Products, 2007.
26. Marná snaha
27. Legalizace m¥kkých drog

✦

1988 - 1992

2:47
3:03

5:50

?
?
1990
1991
1991
1992

Live

Nahráno: live ?.

Nahráno: 1991. Praha, soukromé studio.
Kulá£  voc
Hrádek  g
D¥da  bg
Modrák  ds
Akutní otrava
Revizor
Fa²istický svin¥
Marná snaha
Jsem v krizi
Legalizace m¥kkých drog
Zbyte£ný násilí
Politika

Live
Live
Only for extremists
Rebelie II - Hardcore
Mosh v esku
Str£prstskrzkrk

Brno

Live | ?

Do you work, Maria?

Demo | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

▲▲
❧❧❝
♠❧❝
✦

4:11
2:00
2:35
2:35
0:21
2:47
2:25
3:12

20:06

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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?
?
?
?
?
I feel alright
Pe£ení holubi
?
Celý ºivot
?
Propaganda
Co je ²t¥stí
?
MOR
?

0:57
1:13
0:38
1:18
2:24
2:49
0:07
1:17
1:02
1:38
0:40
1:48
1:39
1:29
0:30

19:29

✦

✦

Live

Live | ?

Nahráno: live ?.
1.
2.
3.
4.
5.

?
?
?
Celý ºivot
Co je ²t¥stí

✦

1:00
0:36
0:53
0:53
2:15

5:37

Only for extremists

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1991.
(MC) - Monitor, 1991.
(CD) - Monitor, 1991.
10.
11.
12.
13.
14.

Album | 1990

Nahráno: 1. kv¥tna 1990. Brno, studio CS sound
Jalovec.
Vydáno:
(MC) - Discord Records, 1990.
(CD) - Discord Records, 1990.
Ji°í Mat¥jek  voc
Radek Kypso¬  g
Ond°ej Ra²ovský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

We are E.N.M.
Lºeme si navzájem
Zná víc pták· neº hajnej v lese
U láhve
Nesrozumitelné rozumy
títí se nás
A.I.D.S.
Debilní d¥ti
Pro£?
Pivo
Milenka bolest
MOR
Pe£ení holubi
Celý ºivot
Svobodný volby
Melírová hlava
Invaze lodi£ká°ek
Nenávist
Nev¥°te ºádným kec·m
Nemusí² uº fetovat
Je p°ece lep²í
Vojna
Poláci
Milión hlas·
Papeº
Rasismus
Serenáda
Pro£ v¥°íte v boha?
Havel je diletant
Pomoc
Stop zabíjení zví°at
Ná°ek vyko°is´ovaných soustruh·
My jsme banda MOSH!

Rebelie II - Hardcore

Album, kompilace | 1991

Melírová hlava
A.I.D.S.
Pe£ení holubi
Zná víc pták· neº hajnej v lese
My jsme banda MOSH!

✦

Mosh v esku

Demo, kompilace | 1991

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
9. Svobodný volby

0:46
0:28
0:31
0:09
0:49
0:54
1:05
0:31
0:26
1:24
0:52
1:32
0:11
0:52
1:28
0:24
0:23
0:51
0:39
0:57
0:24
0:47
0:55
0:28
1:31
0:28
0:10
0:40
1:33
0:24
0:27
0:22
1:59

25:20

0:18
0:57
0:06
0:25
1:56

3:42

✦

1:06

1:06

Str£prstskrzkrk

Album | 1992

Nahráno: listopad - prosinec 1991. Brno, studio
CS sound Jalovec.
Vydáno:
(MC) - Discord Records, 1992. Píse¬ (17) je na
obalu zapsána pomocí písma Wingdings (ozdobné písmo nahrazující písmena symboly),
zde uvedeno jako p°epis do znak·, pod kterým
se p°íslu²né symboly nacházejí.
Radek Kypso¬  g, voc
Petr Werner  bg
automatický bubeník Yamaha RX5  ds
Ji°í Mat¥jek  voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Sa²a Dub£ek
Str£prstskrzkrk
R·ºoví debilové
ernoprdelníci
Balada o tom, jak se pan arnogurský a jeho parta spletli
SNP je skvrna na²ich d¥jin
Anticopyright
Anarchie je mrtvá
Soudce Lynch
Trest smrti
Emancipace
Dobro£innost
Problém, který Mat¥je sere nejvíc

2:45
2:54
2:44
2:49
4:42
3:07
4:59
2:39
2:44
2:11
-

14. Balada o tom, jak na Mali¬áku p°ejela ²alina starýho chlapa
15. 1872 (na²e magické £íslo)
16. Mýdlo s jelenem
17. RZuioú.xa"J


31:34

Divnej pach

asi 1991 - 1992

❧❧❝
✦

Rebelie II - Hardcore
Divnej pach

Plze¬
1991
1992

Rebelie II - Hardcore

Album, kompilace | 1991

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1991.
(MC) - Monitor, 1991.
(CD) - Monitor, 1991.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zabíja£ka
K²andíra
Malý d¥ti
HC bába
Brouci
Antonín
Ká´a a kubánek
Prdel

✦

0:18
0:31
0:15
0:24
0:21
0:34
0:50
0:07

3:20

▲▲

Divnej pach

F.A.S.
1988 - 1989

Live Praha
Live Praha

✦

0:28
1:16
1:09
0:40
0:36
0:08
1:54
1:20
0:46
0:10
0:48
1:50
0:22
0:38
0:36
1:03
0:33
0:56
3:00
0:24
0:16
1:18
0:34
0:39
0:26

36:02

Praha
1988
1988

Live Praha

Nahráno: live 11. £ervna 1988. Praha, klub Opatov.

Nahráno: 1992.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1992.

imon Budský  bg, voc
Petr t¥pánek  g
Adolf Vitá£ek  ds

Pavel van£ara  g
Jan trunc  bg
Jana Beláková  ds
Hovnocuc
HC bába
Písni£ka £eská
Nenechte své muºe
6 ko²´at
Mám plán
Brouci
Maliny
Pes
Suchar
Veverky
Sko°ádká°i
And¥lé
Ká´a a kubánek

íºaly
Kosá£
Lov slon·
Raz, dva, t°i, £·£o
Zabíja£ka
Prdel
Vonásk·v Main Kampf
Nikde nikdo
Teºký boty
Nic
lutý z ucha
Vlak
Hadi
Malý d¥ti
Koupala se v °ece
Nem¥la
apí
Omyl
Antonín
iºkov
Kapely z P.M.
Nap¥tí, dobrodruºství
Anna
HC d·m
Krokodýl

Live | 1988

Album | 1992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1:18
0:32
1:22
1:15
0:31
0:50
0:19
0:50
1:28
1:00
2:06
0:30
0:27
1:44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fucking kondom
Zhnusení
Trosky z kostela
Názor P..
Gottwalde jsi vrah
Krvavý slunce
Máme hovno
Svoboda

✦

Live Praha

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Praha, klub Delta.
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2:02
2:05
0:59
1:36
1:18
1:31
1:52
3:12

14:35

Petr t¥pánek  g
imon Budský  bg
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SLA
Exkurse do dipl.
Zhnusení
Názor P..
Zp¥v zem¥
Lºete
Krvavý slunce
Gottwalde jsi vrah
Osud
Boºí mlýny

0:50
2:06
2:08
1:37
1:44
1:18
1:38
1:22
2:34
1:20

16:37

Choré vrány
▲▲

1. pol. 90. let

Vsetín, Vala²ské Mezi°í£í

Live
Live

✦ Live

?
?

Live | ?

ivot
Zav°ít, zabít
Leº
Nazi skinhead
?
Víkendový punker
?
?
Návrat
?
?
Kult smrti
Mám rád svoji mámu
Nucený výsek
St°íkám ti to do o£í
Zdechne²
Teror chorých vran

1:28
1:00
0:15
1:16
1:11
1:31
0:30
1:22
1:40
0:56
2:33
1:55
2:34
2:03
2:40
2:19
2:47

28:00

1987 - *

♠♠
▲♠❧❝
❧❝
✦ Live in Polana

Live in Polana
Possessed by Insania
New Insanity
Live Strakonice
Anti army fest
Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te

1:02
1:29
1:44

36:25

Brno
1987
1988
1990
1991
1991
1991

Petr Pálenský  g, voc
Martin Vrbík  bg
Martin Male£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insania
Sodoma
Satanova jízda
Peklo uº £eká
Tancuj!
Stra²ná krutá insania
Oáza zni£ení

1:22
2:36
2:53
5:04
5:23
5:14
2:54

25:26

✦ Possessed by Insania
Demo | 1988

Nahráno: 1988. Brno, K°enovice, provizorní
amatérské studio.
Petr Pálenský  g, voc
Martin Vrbík  bg
Martin Male£ek  ds

Live | ?

Nahráno: live ?.
?
?
Mám rád svoji mámu
První investi£n¥-anarchistický fond
Víkendový punker
Návrat

Insania

1:50
3:21
1:12
1:51
2:35
2:13
4:31

Nahráno: 1987. Brno, zku²ebna na Lesné.

✦ Live
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kult smrti
St°íkám ti to do o£í
Zav°ít, zabít
Nucený výsek
ivot
Zdechne²
Tisíc £u¬ák· v anarchistickém baráku
14. Nazi skinhead
15. Pan Tau na výlet¥
16. Táhni kam pat°í²

Demo | 1987

Nahráno: live ?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3:30
2:56
2:35
2:30
1:25
1:41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1435

Insania
Legie smrti
Svaté peklo
Morový sloup
Peklo uº £eká
Satanova jízda
Oáza zni£ení

1:19
3:40
3:12
3:40
4:34
2:34
2:45

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stra²ná krutá insania
Post Mortem
Tancuj!
Zrozen pro zlo
Sodoma
Acherón
Posedlost

4:32
1:28
4:46
3:47
2:28
2:44
1:53

43:22

✦ New Insanity

✦ Anti army fest

Demo, kompilace | 1991

Nahráno: live 14. zá°í 1991.
37. Insania
38. Medv¥d jde cestou mezi hroby
39. Není budoucnost

✦n¥teFuck o, major Labels !!! - Táh-

Album | 1990

Nahráno: 12. - 13. zá°í 1990. Brno, studio CS
sound Jalovec.
Vydáno:
(LP) - ot records, 1990.
Petr Pálenský  g, voc
Martin Vrbík  bg
Martin Male£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Insania
Masakr
Syntéza
Hrobník
Post Mortem
Útok
Cestou mezi hroby
Rozsudek
Bou°e
A.D.L.
Není budoucnost

3:33
1:12
1:52
2:31
1:18
1:32
1:50
1:51
1:32
1:24
0:25

19:00

✦ Live Strakonice

Album, kompilace | 1991

Nahráno: 1991. Ostrava, studio 3.
Vydáno:
(LP) - Malarie Records, 1992.
(MC) - Malarie Records, 1992.
18.
19.
20.
21.
22.

♠▲

1987 - 1989

Demo
Live Chmeli£ná

✦ Demo

1:43
1:43
1:33
2:16
1:28

8:43

Sokolov
1989
1989

Demo | 1989

Nahráno: live 3. srpna 1991. Strakonice.

Nahráno: 1989.

Petr Pálenský  g, voc
Martin Vrbík  bg
Martin Male£ek  ds
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Vítejte v absurdit¥
Posedlost
A.D.L.
O jeºcích
Hodný strý£ek

Kanibal

Live | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3:36
2:01
2:03

7:40

2:27
2:41
0:59
2:14
1:25
1:51
2:00
1:50
1:59
1:40
1:39
1:50
2:06

24:41

Jaroslav trnáct  voc
Martin Praºák  g
Radek Laurin  bg
Jan Vrba  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1436

?
Satan
Pentagon
Demokracie
Vivat alkohol
?
Kanibal
?
?
Zkáza
Perestroika
Chemické závody Sokolov
Anarchie

2:47
2:52
2:15
1:38
2:21
3:24
2:49
5:50
3:12
7:12
1:35
5:46
2:09

14.
15.
16.
17.

?
ibeni£ní pole
?
Spratek metal

✦ Live Chmeli£ná

Nahráno: zá°í 1988. Praha, zku²ebna.

3:00
5:51
2:14
2:23
5:22
3:52
2:24
2:37
1:46
3:32
2:11

35:12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Live | 1989

Nahráno: live 11. b°ezna 1989.
Jaroslav trnáct  voc
Martin Praºák  g
Radek Laurin  bg
Jan Vrba  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Satan
Chemické závody Sokolov
Demokracie
Vivat alkohol
Kanibal
Zkáza
Anarchie
Pentagon
Perestroika
ibeni£ní pole
Spratek metal

Kritická situace
1986 - 1996

▲♠
♠❧❝
▲▲
❧❧
✦ Live Praha

David Barto²  voc
Václav Girsa  g
imon Budský  bg
Robert Vl£ek  ds
Poplach
Zejtra je ti hochu dvacet
Médium
Tisíc milión· zabitejch koní
E.I.K.
Snad kdesi za Piavou
Kámen
Rumburk II
Vietnam 1964
Netvor
Zamilovaná
Pampá² jel v kupé
Globální raptus
Krvavej sport
P°ilet¥li adjutanti
Karel Ho°ej²í je srab
Sny a realita
Vy
Vp°ed

1:34
2:40
2:05
1:56
3:09
2:15
0:20
1:30
2:26
3:08
1:44
3:36
1:47
3:20
2:10
1:52
3:34
2:15
2:12

43:33

✦ Stále na út¥ku

1988
1988
1989
1990
1991
1992
1992
1996

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Praha, klub Opatov.
Vy
Pampá² jel v kupé
Kámen
E.I.K.
Rumburk II
Karel Ho°ej²í je srab
Zamilovaná
P°ilet¥li adjutanti
Netvor
Sny a realita
Ethanol
Guzdan

Demo | 1988

Praha

Live Praha
Zejtra je nám dvacet
Stále na út¥ku
Epidemie
Live Praha
Live Plze¬
Kritická situace
Forgiveness

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

✦ Zejtra je nám dvacet

1:23
3:25
1:37
1:58

52:13

2:20
2:49
0:25
3:36
2:01
1:49
1:33
2:07
2:48
2:46
1:47
1:38

25:39

Demo | 1989

Nahráno: £ervenec 1989. Soukromé studio.
David Barto²  voc
Robert Vl£ek  g
imon Budský  bg
Dan Malaniuk  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1437

V¥£ní dezerté°i
váb
Morituri te salutant
Kat se zelenou kápí
Civilizace?
Stále na út¥ku
Blani£tí rytí°i
FMNO
Ex kamarádovi
eský punks
Chlapci a chlapi
Návrat Karla Ho°ej²ího
Ticho, klid a mír?
Podivné ZOO
Lovci
Nové médium
Uº nikdy

2:19
2:02
3:41
2:35
1:12
4:53
1:36
1:02
4:24
2:03
2:15
3:34
1:52
2:38
2:33
1:56
2:05

42:40

✦ Epidemie

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 28. kv¥tna - 8. £ervna 1990. Ostrava,
studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Multisonic, 1990.
(MC) - Multisonic, 1990.
4. Eliá² Kozák
5. váb
6. Chlapci a chlapi

2:31
2:02
2:14

6:47

✦ Live Praha
Live | 1991

Nahráno: live 25. zá°í 1991. Praha, klub 007
Strahov.
Robert Vl£ek  voc
Martin ení²ek  g
imon Budský  bg
Svatopluk ech  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hanba vrah·m
Dezertér
?
Blani£tí rytí°i
váb
V¥£ní dezerté°i
Kat se zelenou kápí
One of those...
Lovci
Tisíc milión· zabitejch koní
V¥t²ina
Snad kdesi za Piavou
Krvavej sport
Drºím smutek
Ne£ekej
Zejtra je ti hochu dvacet

4:30
2:45
3:35
2:29
2:47
2:36
2:30
2:32
2:55
1:49
3:57
2:58
2:35
5:20
5:32
3:19

52:09

✦ Live Plze¬
Live | 1992

Nahráno: live 24. dubna 1992. Plze¬, klub Divadlo pod lampou.
Robert Vl£ek  voc
Martin ení²ek  g
imon Budský  bg
Svatopluk ech  ds
1. V¥£ní dezerté°i
2. V¥t²ina
3. váb

4:21
3:18
2:40

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Snad kdesi za Piavou
Jeden z mnoha
Kat se zelenou kápí
Krvavej sport
Hanba vrah·m
Blani£tí rytí°i

✦ Kritická situace

3:04
4:59
2:16
2:36
4:42
2:24

30:20

Album | 1992

Nahráno: 7. - 20. listopadu 1992. Praha, studio
Mida. Nahrávka je nazpívána £esky, i kdyº názvy skladeb a jejich texty uvád¥né v p°íloze jsou
v angli£tin¥.
Vydáno:
(LP) - Day After Day, 1993.
(MC) - Day After Day, 1993.
(CD) - Day After Day, 1993.
Robert Vl£ek  g, voc
Martin ení²ek  g
imon Budský  bg
Svatopluk ech  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uº nikdy
Blani£tí rytí°i
Krvavej sport
Ne£ekej
Kat se zelenou kápí
V¥£ní dezerté°i
Hanba vrah·m
Jeden z mnoha
Lovci
Snad kdesi za Piavou
V¥t²ina
Drºím smutek

✦ Forgiveness

5:04
2:31
2:32
4:07
2:15
3:30
4:22
5:11
2:36
2:41
3:25
5:10

43:24

Album | 1996

Nahráno: únor - duben 1996. Praha, studio Sono.
Nahrávka je nazpívána v £e²tin¥, i kdyº názvy
skladeb a jejich texty uvád¥né v p°íloze jsou
v angli£tin¥.
Vydáno:
(EP) - Day After Day, 1996.
(MC) - Day After Day, 1996.
(CD) - Day After Day, 1996.
Robert Vl£ek  g, voc
Martin ení²ek  g
imon Budský  bg
Marek eºulka  ds
1.
2.
3.
4.

1438

Dne²ní den
ekni ne
Morituri te salutant
Odpu²t¥ní

4:08
4:18
4:16
4:20

17:02

Karel Bou²a  voc
Patrik Frühauf  g
Martin Horský  bg
Radek Mráz  ds

L.D.Totenkopf

1991 - 1993

▲♠❝
♠♠
✦

Live Horní Stropnice
Rock-session
Stát je bestie
Pod tlakem

Strakonice
1991
1991
1991
1992

Live Horní Stropnice

Live | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Titul (7) pochází z repertoáru skupiny Telex.
Vydáno:
(MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991. Písn¥ (7,9) vydány v rámci
kompilace Rock-session.

Sex na prodej
Ruce - du²e - konec
T.V. teror
Sebevrah
Pod tlakem
Brutalita
Pod°ezaný batolata
HC
Vykonavatelé

✦

1:31
2:52
3:52
2:38
1:21
1:41
2:47
1:58
3:29

22:09

Rock-session

Demo, kompilace | 1991

Nahráno: live 29. £ervna 1991. Horní Stropnice.
Nahráno v rámci 3. festivalu II. kultury.
Vydáno:
(*MC) - Agentura alternativních akcí - Czechoslovakia, 1991.
14. Pod°ezaný batolata
15. Vykonavatelé

✦

✦

1:10
2:26
1:23
2:51
2:14
2:22
3:09
1:43
3:38

20:56

Pod tlakem

Demo | 1992

Nahráno: 23. - 24. kv¥tna 1992. Studio Kontrapták.
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1992.

Karel Bou²a  voc
Patrik Frühauf  g
Martin Horský  bg
Radek Mráz  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sex na prodej
Ruce - du²e - konec
Brutalita
Pod tlakem
Vejplach mozku
Sebevrah
T.V. teror
HC
Vykonavatelé

2:43
3:30

6:13

Karel Bou²a  voc
Patrik Frühauf  g
Martin Horský  bg
Radek Mráz  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ó boºe, ty nás nevidí²?!
Golgota
HC
Do hlavy!
Ruce - du²e - konec
Brutalita
Jedem na krysy
Sebevrah
Vejplach mozku
Masakr vlastního t¥la
T.V. teror
Zem°i na smrt
Ml£íme
OR mánie
Na prosektu°e
Vykonavatelé
Sex na prodej
Politikova zpove¤
Denatur
Pod tlakem

2:07
0:42
1:36
1:18
2:08
1:13
2:27
2:08
1:51
1:55
2:29
1:42
1:25
2:37
1:22
3:38
0:58
1:40
0:25
1:44

35:25

Merry Corpse
Stát je bestie

Demo | 1991

Nahráno: live 1991.
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.

▲♠
1439

asi 1991 - 1992
Live
No smoking my baby

Tábor
1991
1992

✦

7.
8.
9.
10.
11.

Live

Live | 1991
Nahráno: live 1991.
Petr Pr·²a  voc
Pavel Pr·²a  g
Roman Urban  g
Petr Medek  bg
Miroslav Michálek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

D¥da Mráz
Bába v lihu
P°írodní
Stále se kolem nás roz²i°uje obzor
lidí, který nám m·ºe kdykoliv políbit prdel
Hlava
Barikádníci
Oranºová £eta
P¥²ec
Klid
O £lov¥ku
lánky z novin
Tovární
U Tábora
Ko£i£í pov¥sti
Erotika
ervík v zubu
Nenávist
Jack
Flaksy
Vlá£ek
Antibyrokrat
Indiánská brigáda
Ve£erní£ek
P°emý²lej
?
?
D¥da Mráz

✦

Michael's uncle
1987 - 1995, 2004 - *

1:02
2:01
1:21
0:23
1:27
1:38
1:17
2:18
2:15
1:20
2:41
1:24
0:09
3:05
2:12
3:16
1:17
1:07
1:03
0:32
1:51
1:54
1:08
3:08
1:41
1:34
2:15

45:19

No smoking my baby

Demo | 1992
Nahráno: 14. £ervna 1992. Tábor, studio Rapmasters.

Live 87
1987 / 1990
Live
1988
Live
1988
▲ Live
1988
❧ Svin¥!
1989 / 1992
▲ Live Praha
1989
1990
❧ The end of dark psychedelia
❧ Ale my stále hledáme ²t¥stí, ale nikdo z nás
je²t¥ není mrtev
1995
✦

Live 87

Album | 1987 / 1990
Nahráno:
✂ live 1987. Litochleby.
✂ live 1987. Opatov.
Vydáno:
(MC) - Black Point, 1990. Vydáno spole£n¥
s nahrávkou Svin¥ pod jménem M.O. - 87-89.
(CD) - Black Point, 2001. Vydáno jako sou£ást
reedice nahrávky The end of dark psychedelia.
Amrit Sen  voc
Petr Stanko  g, voc
Karel Jan£ák  g
Ivan Klein  bg
Jaroslav Stuchlý  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kámo
Prezident
eka
Kondent
Já to °íkal
Sv¥tlo
Vzh·ru bradou
Já nechci
Inu, usmyslel jsem si
ervenej hrádek

Live

Live | 1988

2:27
3:18
1:35
0:57
0:16

Praha

▲

✦

1:43

3:04
2:51
1:19
0:56
1:10

19:36

❧
▲

Petr Pr·²a  voc
Pavel Pr·²a  g
Roman Urban  g
Petr Medek  bg
Miroslav Michálek  ds
1. Význam sedmikrásky v zahradni£ní
politice
2. P°emý²lej
3. Rodidla
4. Kritika z nást¥nky
5. Tlaková koule
6. Balada o ºivot¥

Zánik
No smoking my baby
Indiánská brigáda
Jack
Oranºová £eta

Nahráno: live 1988.
Amrit Sen  voc
Petr Stanko  g, voc
Karel Jan£ák  g
Ivan Klein  bg
Jaroslav Stuchlý  ds

1440

3:20
4:05
4:20
6:07
2:24
3:31
7:48
4:13
5:43
3:35

45:06

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

?
Kámo
Prezident
eka
Kondent
Fale²ná hv¥zda
Sv¥tlo
Praºský nakroman
Vzh·ru bradou
?
Já nechci

✦

2:13
2:55
3:43
4:02
5:30
6:27
5:20
2:21
6:58
3:11
3:19

45:59

Live

Live | 1988

Amrit Sen  voc
Petr Stanko  g, voc
Jan Jukl  g
Petr Ho²ek  bg
Jaroslav Stuchlý  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nahráno: live 1988.
Vydáno:
(MC) - S.T.C.V., 1988.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kámo
eka
David
Hv¥zda
Já nechci
ervenej hrádek
Prezident
Vzh·ru bradou

✦

1:14
4:32
2:35
6:11
4:04
3:42
7:22
7:15

36:55

Live

Live | 1988

Martin má rád iºkov
Co by se stalo
Torzo
Zatracenej a zkurvenej
First P.
Já uº chci bejt
Kaºdý ráno
Fuckin' torzo
Rozmontován
Second P.
Let it be
Vobu²ku z pytle ven!

✦

Live Praha

Live | 1989

Nahráno: live 14. kv¥tna 1989. Praha, klub Kotelna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Martin má rád iºkov
Co by se stalo
Zatracenej a zkurvenej
Já uº chci bejt
Kaºdý ráno
Rozmontován
Second P.
Let it be
Vobu²ku z pytle ven!

Nahráno: live 4. prosince 1988.
Amrit Sen  voc
Petr Stanko  g, voc
Karel Jan£ák  g
Ivan Klein  bg
Jaroslav Stuchlý  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Martin má rád iºkov
Zatracenej a zkurvenej
Samé lºi
Let it be
?

✦

Svin¥!

Album | 1989 / 1992

Nahráno: b°ezen 1989. Soukromé studio.
Vydáno:
(LP) - Black Point, 1992.
(MC) - Black Point, 1992.
(CD) - Black Point, 1992.

3:00
1:39
0:21
3:42
2:00
4:39
4:17
1:12
6:00
7:25
3:06
6:46

44:07

✦

1:45
3:01
1:40
5:54
4:13
4:25
6:31
5:30
3:12
7:22

43:33

The end of dark psychedelia

Album | 1990

3:24
4:28
5:56
3:43
3:21

20:52

Nahráno: 1990.
Vydáno:
(LP) - R.A.T. Records, 1990.
Amrit Sen  voc
Petr Stanko  g, voc
Ivan Klein  bg
Jaroslav Stuchlý  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1441

Vzpomínáme internacionála
Securitate
Fakt ºe jo
To uº bych ani necek
Nevzdá²
Tak zapome¬
Mít tak sv·j ráj
Chcípám
Baby stop

2:43
3:09
1:11
0:54
3:19
1:21
3:35
2:21
3:59

10.
11.
12.
13.

Amnestie
Trabanty
Mikulá²i £erti jdou
Uchylák

✦

2:25
2:16
3:53
5:28

36:34

Ale my stále hledáme ²t¥stí, ale

nikdo z nás je²t¥ není mrtev

7.
8.
9.
10.

Nemám uº nad¥ji
Spravedlnost
Strýc na výbo°e
Princip zrcadla pomocí kterého m·ºeme pozorovat v¥ci postaveny na
hlavu
11. Schovej se
12. Koleno
13. Hnijící královna

Album | 1995

✦

Nahráno: 1995.
Vydáno:
(MC) - Indies Records, 1995.
(CD) - Indies Records, 1995.

Ale my stále hledáme ²t¥stí
Tv·j krám
Motorová
Carlos
Snad
Hay
Co chce²
Nezabíjej bratra
Konec není
Dít¥ kv¥tin
Setkání
Se² sám
M.J. je nevinnej
Enemy dub

Na²rot
1988 - *

▲♠
♠♠❝
❧❧❝❝
♠❧
✦

2:59
2:08
3:13
3:18
2:54
4:37
3:15
5:10
2:37
2:29
3:18
4:07
3:30
5:00

48:35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

0:48
2:06
2:02
1:19
2:09
2:30
0:45
1:24
1:50
1:49
2:19
2:50
2:57
0:54
1:57
2:13

29:52

Svobodu krtk·m

Demo, kompilace | 1989

1988
1988
1989
1989
1990
1991
1991
1991

Nahráno: live 1989. Kolence.
15.
16.
17.
18.
19.

Live Osvra£ín

Anarchy in CS
Hodnej kluk
Král je mrtev, a´ ºije král
Spravedlnost
Sexy story

✦
0:56
1:32
0:19
2:10
0:14
1:59

1:46
1:54
3:06
1:15
2:08

10:09

Totáln¥ na²rot

Demo | 1989

Nahráno: live 3. zá°í 1988. Osvra£ín, Domaºlice.
Na²rot
Jsem ²´asten ºe jsem £lov¥k
Cht¥l bych bejt
Mahaj Beham
Koziá²
Anarchy in CS

Na²rot
Jsem ²´asten ºe jsem £lov¥k
Mahaj Beham
TN
Anarchy in CS
Hodnej kluk
Nemám uº nad¥ji
Spravedlnost
Strýc na výbo°e
Princip zrcadla pomocí kterého m·ºeme pozorovat v¥ci postaveny na
hlavu
Schovej se
Hnijící královna
Král je mrtev, a´ ºije král
Na²rot
Mahaj Beham
Anarchy in CS

✦

Live | 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zkou²ka

Nahráno: live 3. prosince 1988. Havlí£k·v Brod,
garáº otce Josef Bárty.

Havlí£k·v Brod

Live Osvra£ín
Zkou²ka
Svobodu krtk·m
Totáln¥ na²rot
Rebelie - Punk'n'Oi!
Live Hlízov
Destructive Tour
Live Praha

2:10
0:28
2:34

17:53

Demo | 1988

Petr Stanko  g, voc
Ivan Klein  bg
Jaroslav Stuchlý  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

0:37
1:26
1:47
1:41

Nahráno: 10. zá°í 1989. Havlí£k·v Brod, Klub
mládeºe.
Petr Hrabalik  g, voc
Ji°í Dvo°ák  bg, voc
Josef Bárta  ds
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Na²rot
Jsem ²´asten ºe jsem £lov¥k
Mahaj Beham
Koziá²
TN
Anarchy in CS
Koziá² II
Hodnej kluk
Král je mrtev, a´ ºije král
Spravedlnost
Strýc na výbo°e
Nemám uº nad¥ji
Princip zrcadla pomocí kterého m·ºeme pozorovat v¥ci postaveny na
hlavu
14. Schovej se
15. Hnijící královna
16. Sexy story

1:06
1:47
1:46
0:05
1:16
1:58
0:04
2:02
2:57
1:17
1:46
0:39
1:54
2:15
3:40
3:12

27:44

✦ Rebelie - Punk'n'Oi!

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-10,14-19) leden - únor 1990. Praha, studio
Kampa.
✂ (11-13) live 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
14. Hodnej kluk
15. Malá je nad¥je
16. Na²rot

2:02
0:42
0:47

3:31

✦ Live Hlízov

Nahráno: b°ezen 1991. Praha, studio i´ka.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1991.
(MC) - Monitor, 1991.
Petr Hrabalik  g, voc
Ji°í Dvo°ák  bg, voc
Josef Bárta  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Na²rot
Underground uº není co bejval
Policejní stát
Fuck army
Takový malý vychýlení
Produkt ideologie
Modlitba pro pana Vep°e
Pochod fale²nejch rebel·
Fucking world
Blues r·ºovýho pokoje
Plastická trhavina
Malá je nad¥je
Koziá²
Král je mrtev, a´ ºije král
Anarchy in CS
Spravedlnost
Hodnej kluk
Nemám uº nad¥ji
Sexy story
Hnijící královna
Koziá²

1:27
1:20
1:43
0:47
1:04
0:05
1:14
1:23
2:12
2:00
0:25
2:15
0:17
2:58
1:51
1:18
1:56
0:51
2:02
5:15
0:31

32:54

✦ Live Praha

Demo | 1991

Petr Hrabalik  g, voc
Ji°í Dvo°ák  bg, voc
Josef Bárta  ds

Nahráno: live 16. b°ezna 1991. Hlízov.
Vydáno:
(*MC) - F.P.I., 1991.
(CD) - Falcon Products, 2007.
Underground uº není co bejval
Policejní stát
Fuck army
Modlitba pro pana Vep°e
Plastická trhavina
Fucking world
Spravedlnost
Král je mrtev, a´ ºije král
Anarchy in CS

Album | 1991

Nahráno: live £erven 1991. Praha, klub Rock
Café.

Album, kompilace | 1991

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

✦ Destructive Tour

1:21
1:48
0:49
1:19
0:23
2:12
1:18
2:57
1:42

13:49

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Underground uº není co bejval
Policejní stát
Produkt ideologie
Modlitba pro pana Vep°e
Pochod fale²nejch rebel·
Fucking world
Blues r·ºovýho pokoje
Malá je nad¥je
Spravedlnost
Anarchy in CS
Plastická trhavina
Hodnej kluk
Hnijící královna
Sexy story

1:28
1:50
0:18
1:25
1:29
2:27
2:16
2:39
1:45
2:25
0:47
1:56
2:55
2:17

25:57

O.P.M.
1987 - 1996

▲♠
♠▲
♠♠❝
♠♠
✦

✦

Live He°manova Hu´
1987
Demo
?
Habafuck
1988
Live Praha
1988
Czechcore again 90-91
1991
Ocial public masturbation
1991
Nothing for you ... but everything for us 1992
Demo
1992
Live He°manova Hu´

Live | 1987

Nahráno: live 1987. He°manova Hu´.
Václav Kud¥j  g, voc
Petr Jane£ek  bg, voc
Petr Ho²£álek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bodák
Olda
?
Zlej £in
Brusle
Proti lásce imunní
Co kouká²
Válka je tu zas
Malá no£ní
AIDS
Nálet
Karla
Harmasán
Hadry d¥ravý
Sheena is punkrocker
I don't care
Blitzkrieg bop
Mrtvý dít¥
Zombie
?
Zdraví
Prohnilý
Mrtvý m¥sta
Stra²ák

✦

1:26
2:39
3:10
2:49
2:33
2:33
3:38
1:34
2:59
2:03
3:54
1:44
1:23
2:48
2:17
1:13
2:00
3:26
2:03
0:30
2:35
2:19
3:19
1:53

56:48

Demo

Demo | ?

Nahráno: 1988. Zku²ebna.
Václav Kud¥j  g, voc
Petr Jane£ek  bg, voc
Petr Ho²£álek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

?
Stra²ák
Proti lásce imunní
Prior
Karla

1:44
1:35
1:50
1:09
0:54

7:12

Karla
Válka je tu zas
Stra²idla
Hrozný fámy
Zlej £in
?
Olda
Skandál
Mrtvý m¥sta
Bodák
?
Co kouká²
?
?
?
Alkohol
Atomový pomníky
AIDS
Nálet
Prázdná holka
Harmasán
Vále£ný ²ílenství

✦

1:24
1:15
3:06
1:23
2:07
1:01
2:36
1:45
1:55
0:45
3:24
1:52
2:12
0:39
0:56
1:44
2:19
1:25
2:58
1:49
1:07
3:57

41:39

Live Praha

Live | 1988

Nahráno: live 1988. Praha, klub Opatov.
Václav Kud¥j  g, voc
Petr Jane£ek  bg, voc
Petr Ho²£álek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nahráno: ?.
1.
2.
3.
4.
5.

Habafuck

Demo | 1988

Plze¬

?
Mrtvý m¥sta
Alkohol
Je tu zas
Stra²ák
D¥vka
Prior
Nálet
Brusle
?
Bodák

✦

Czechcore again 90-91

Demo, kompilace | 1991

Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.

1444

1:32
1:52
1:45
1:15
1:41
1:30
1:11
2:55
1:45
0:47
0:59

17:12

2.
11.
12.
13.

Dokola
Tak jim to napal
Krouºky dýmu
Bodák

✦

1:55
1:18
3:00
0:51

7:04

Ocial public masturbation

Demo | 1991

✦

Demo

Demo | 1992
Nahráno: 1992.
1.
2.
3.
4.
5.

?
?
?
?
?

3:37
2:29
2:51
5:19
0:39

14:55

Nahráno: 1991. Zku²ebna kapely Znouzectnost.
Milo² Anetta  voc
Václav Kud¥j  g, voc
Petr Jane£ek  bg, voc
Petr Ho²£álek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

?
Vít¥zný únor
?
?
Prachy
Ty Go!
?
Tak jim to napal
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mrtvý m¥sta
?

P.S.
1986 - 2004

0:48
2:01
1:45
1:36
1:47
2:21
2:38
1:43
1:29
2:50
1:59
2:29
3:00
2:00
2:42
2:07
2:08
2:16
0:54

38:33

Nothing for you ... but everything
for us

✦

Demo | 1992

Nahráno: 1992.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Society
St°epy
Ko²ík
Didn't want to
Prachy
Ty Go!
Vítr
Narkoman
ivot
Nuda
Lhostejnost
O vás
erný klapky
Vít¥zný únor
t¥stí

2:09
2:18
3:21
3:12
1:52
2:22
2:21
2:41
2:29
2:55
2:36
2:17
2:34
1:55
2:46

37:48

Praha

Live Praha
1986
V oslovských lavicích
1988
♠❝ Czechcore again 90-91
1991
1991
❧❝ Live Hlízov
♠ Live Praha, enské domovy - Potlach na²í
osady
1991
▲ Live Praha
1992
1992
♠ Krásnej den
♠ Herbalife
1993
▲
♠

✦

Live Praha

Live | 1986

Nahráno: live 10. prosince 1986. Praha, klub Na
Petynce.
David Barto²  voc
Jan Jukl  g
Jaroslav Cvach  bg
Robert Vl£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotbal
To mi nejde do hlavy
Bulharsko
Kropá£ova Vrutice
Pivo za 2,50
Telefonní porucha
Práce na silnici
I am not

✦

2:15
2:36
1:42
0:30
3:17
2:47
0:17
1:50

15:14

V oslovských lavicích

Demo | 1988

Nahráno:
✂ (1-19) 3 - 4. £ervna 1988. Kou°im.
✂ (20) live 10. prosince 1986. Praha, klub Na
Petynce.
David Barto²  voc
Jan Jukl  g
Jaroslav Cvach  bg
Robert Vl£ek  ds

1445

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Písni£ku si zazpíváme
Táhni
1986
Pí²ou mi psaní
Hippie punk song
Práce na silnici
Anarchistická
I am not
Pivo za 2,50
Mejdan P.S.
Nejde mi to do hlavy
Nep°í£et 2
Dort humor
Kropá£ova Vrutice
Fuck the war
P·lno£ní autostop
Fotbal
Gloria
Nech uº toho alkoholu
ev ²ibeni£ního tura

✦

3:38
1:45
1:37
2:23
2:43
0:22
2:23
1:54
3:21
2:05
2:18
1:45
2:53
0:25
2:49
2:27
2:10
1:04
1:43
1:59

41:44

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

✦

Czechcore again 90-91

1:25
1:39

3:04

Live Hlízov

Album, kompilace | 1991

Krásnej den
Guzdan
Táhni
1986
Hippie punk song
Vosy

✦

Intro
Vojenská
Biliard
10-Satánek
Metro
Malování
U£itelská
Vlk se naºral a koza z·stala nenajedená
9. Set

✦

1:38
3:23
2:01
2:07
2:49
2:09
3:22
3:59
6:34

28:02

Krásnej den

Demo | 1992

1:49
1:07
1:23
1:23
1:41
1:35

8:58

Live Praha, enské domovy - Po-

tlach na²í osady

Demo | 1991
Nahráno: live 1991. Praha, enské domovy.
1. Krásnej den

Live Praha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nahráno: live 16. b°ezna 1991. Hlízov.
Vydáno:
(*MC) - F.P.I., 1991.
(CD) - Falcon Products, 2007.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1:54
5:02
2:06
2:28

41:41

Nahráno: live 1992. Praha, klub Na Petynce.

Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.

✦

1:07
1:19
1:36
1:24
0:10
1:37
2:53
1:44
2:14
1:24
1:27
3:07
2:19
2:55
2:52

Live | 1992

Demo, kompilace | 1991

27. Anarchistická
29. Zora

Guzdan
Táhni
Kovboj song
Vlak 86
Práce na silnici
Vosy
Invaze S.D.F.
Zora
Pí²ou mi psaní
Ataky
Tulákovo ráno
Tanec Navah·
Fuck the war
Pivo za 2,50
Pár slof o tom co m·ºe² a co bys
nem¥l
Nep°í£et 2
Whisky head
pagety
Písni£ku si zazpíváme

2:03

Nahráno: 1992.
David Barto²  voc
Jaroslav Barabá²  g
Jaroslav Cvach  bg
Jan Hladík  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1446

Krásnej den
Guzdan
Step
Vosy
Pár slof o tom co m·ºe² a co bys
nem¥l
Pener
Seru z hurta do jogurta
Invaze S.D.F.
Ta²ka igelitka
Hemeroid
pagety

2:26
1:06
1:57
1:47
3:28
2:16
2:14
2:56
3:02
2:28
2:06

12. Vojenská
13. ekání na Vitase 12.4.89 V restauraci Na Hadovce ve ve£ernich hodinách
14. Biliard
15. 10-Satánek
16. Komíny

2:41
2:34
2:29
2:03
3:57

39:30

✦ Herbalife
Nahráno: asi 1993.
Intro
Zlej hlas
Kratos
P°íb¥h váno£ní
D¥lali jsme £erty z modelíny
O pánech
B·h
Malování
Vojenská
Metro
Vlk se naºral a koza z·stala nenajedená
12. Herbalife
13. U£itelská
14. Nádraºí

2:01
3:35
2:32
2:50
3:34
1:33
3:39
2:00
3:08
2:43
3:44
3:17
4:50
0:48

40:14

Paprsky inºenýra Garina
❧

1986 - 1999

Blbá Evropa

✦ Blbá Evropa

Radegast

Praha

▲♠
♠▲
▲▲
❧❧❝
✦ Live Stará Lysá

Haví°ov
1985
1986
1989
?
?
?
1991
1992

Live | 1985

Nahráno: live 1985. Stará Lysá.
Milan Jon²ta  voc, g
Dana Kalousová  voc
Ji°í Prok²  bg
Pavel Kaniok  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starý cyp
Bejrút
Pov¥z, ºes tam nebyl
Vlajka
Nálet
Vyvrhel

1991

0:56
2:13
0:55
0:48
0:44
1:45

7:21

✦ Homo novus
Demo | 1986

Nahráno: 1989 - 1990. Praha, soukromé studio.
Vydáno:
(CD) - Image Studios, 1991.
Zden¥k Vojtí²ek  voc
Jaroslav Palát  g
Pavel olc  g
Petr Zenkl  ºel
Jaroslav Jehli£ka  bg
Jan Kruºela  ds
Michal Ko°án  ds
Elegie
New born child pray
Vám!
Vyusni polibek
Ahoj-Praha-Havel-pivo
Nepokoje

3:09
4:22
0:47
5:54
3:47

48:01

Live Stará Lysá
Homo novus
Demo 89
Live
Live
Live
Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te
Otrávená generace

Album | 1991

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VEB Automobilwerke Eisenach
Get high
Free fast fucking
ervený smích
Na £í

1981 - 1993

Demo | 1993

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

7.
8.
9.
10.
11.

Nahráno: 1986. ivotice.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1986. Vydáno v
rámci kompilace RM 004.
Milan Jon²ta  voc, g
Dana Kalousová  voc
Ji°í Prok²  bg
Pavel Kaniok  ds

6:07
6:27
2:39
10:03
2:02
2:44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1447

Práce
Hory, doly
Bobby z Londýna
Pov¥z, ºes tam nebyl
Vlajka
Nálet
Vyvrhel
Pivo

1:08
1:03
1:14
0:53
0:42
0:41
1:29
1:31

9.
10.
11.
12.
13.

Budí£ek
Bejrút
V.T.R.
Dlouho jsme tam zbyte£ní
Zlý den

0:40
1:48
2:05
3:20
0:06

16:40

✦ Demo 89
Demo | 1989

Nahráno: 1989.
Milan Jon²ta  voc, g
Ji°í Prok²  bg
Ji°í Pavlica  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Favorit
Marná snaha
Beznad¥jná situace
N¥co není v po°ádku
Pov¥z, ºes tam nebyl
Vlajka
Nálet
Bony
Bejrút
Praha
M·j kraj
Pubertální deprese
Nikomu nev¥°
Vyvrhel
Starý cyp
Pivo
Zlý den
První pomoc
Hovno

2:23
1:51
0:50
0:45
0:43
0:37
0:30
1:21
1:28
0:43
0:54
1:22
1:24
1:43
0:57
1:40
0:37
0:49
0:47

21:24

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live ?.
Milan Jon²ta  voc, g
Ji°í Prok²  bg
Ji°í Pavlica  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Praha
N¥co není v po°ádku
Bejrút
Pivo
Budí£ek
?
Práce
První pomoc
Zlý den
Vyvrhel
Starý cyp
Nikomu nev¥°

1:02
0:57
2:04
2:02
0:51
1:10
1:22
1:10
0:47
1:49
0:54
1:02

15:10

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live ?.
Milan Jon²ta  voc, g
Ji°í Prok²  bg
Ji°í Pavlica  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Starý cyp
Bony
Bejrút
Praha
Pov¥z, ºes tam nebyl
Vlajka
Nálet
Nikomu nev¥°
První pomoc
?
Marná snaha
?
?

✦ Live

0:54
1:13
1:20
0:45
0:52
0:30
0:26
1:26
0:50
0:45
1:32
1:45
0:38

12:56

Live | ?

Nahráno: live ?.
Milan Jon²ta  voc, g
Ji°í Prok²  bg
Ji°í Pavlica  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vyvrhel
N¥co není v po°ádku
Bejrút
Praha
Bony
Pov¥z, ºes tam nebyl
Nálet
Starý cyp
Pivo
Budí£ek
Dlouho jsme tam zbyte£ní
První pomoc
Bobby z Londýna
Nikomu nev¥°
Zlý den
erné m¥sto
Pubertální deprese

1:00
0:58
2:19
1:13
1:33
0:52
0:56
0:19
2:16
0:55
3:37
1:32
1:22
1:51
0:56
1:05
1:54

24:38

✦n¥teFuck o, major Labels !!! - TáhAlbum, kompilace | 1991

Nahráno: 1991. Ostrava, studio 3.
Vydáno:
(LP) - Malarie Records, 1992.
(MC) - Malarie Records, 1992.

1448

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cesta do Evropy
Pubertální deprese
Vyvrhel
Beznad¥jná situace
Erotika - politika
Blbost

2:30
1:25
1:54
0:49
2:40
1:53

11:11

✦ Otrávená generace
Album | 1992

Nahráno: 1991. Ostrava, studio 3. Píse¬ (16) je
anglicky zpívaná verze £esky zpívané písn¥ Zlý
den.
Vydáno:
(LP) - Radegast, vlastní náklad, 1992.
(MC) - Radegast, vlastní náklad, 1992.
(CD) - Radegast, vlastní náklad, 1992.

✦ Contrary to the spirit of the law
Demo | 1990

Nahráno: 1990.
Michal Chramosta  bg, voc
Karel Kub·  g
Petr B°ichá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1990 - 1995

♠❧
❝
♠▲❧❝
♠❧

Album | 1991

Otrávená generace
První pomoc
Bony
Bejrút
Praha
Pubertální deprese
Vyvrhel
Pov¥z, ºes tam nebyl
Vlajka
Nálet
Erotika - politika
Blbost
Hovno
Pivo
Nikomu nev¥°
N¥co není v po°ádku
Zlý den
Bad day
Cesta do Evropy
Beznad¥jná situace
Starý cyp
edý ºivot
Marná snaha
Lidi jsou hloupí a zlí

Serious music

2:11
3:34
2:15
0:19
2:34
0:04
1:47

12:44

✦ Bahno spole£nosti

Milan Jon²ta  voc, g
Ji°í Prok²  bg
Ji°í Pavlica  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Polo£as rozpadu
Neurin
Moderní matky
Totalita
Vpád vrah· II
Vypadni
V rozporu s duchem zákona

1:44
0:49
1:20
1:39
0:46
1:19
1:48
0:55
0:35
0:29
2:35
1:48
0:51
1:35
1:24
0:39
0:41
1:04
2:20
0:44
0:59
1:36
1:41
4:11

33:32

Jind°ich·v Hradec

Contrary to the spirit of the law
Bahno spole£nosti
Rebelie II - Hardcore
Czechcore again 90-91
Live Strakonice
Happy indians
Milování mrtvejch koní

1990
1991
1991
1991
1991
1991
1993

Nahráno: b°ezen 1991. Praha, studio H.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1991.
(MC) - Monitor, 1991.
(CD) - Monitor, 1991.
Michal Chramosta  bg, voc
Karel Kub·  g
Petr B°ichá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Balada o Napalm Death
Polo£as rozpadu
Klid p°ed smrtí
Moderní matky
Vypadni
Ohavnost
King kong
Je²t¥ není pozd¥
V rozporu s duchem zákona
Alkohol
Beer stench in Throat
Vypitý pupky
Já chci ºít
Vánoce
Nákaza
Aº najdou sv·j st°ed - bude mír?
Jaderná doba
Totalita
Bahno spole£nosti
Pivní prasata
aarrrgggghhhh roar
I love you techno
Váºná hudba
T.H.P.
Vyvrhel
Levná politika
Scuttle butt
Nóbl mejdla
Homosexuál

0:16
1:53
1:16
2:00
0:02
1:23
0:17
2:48
1:26
0:30
2:38
0:55
1:42
0:35
1:05
2:25
2:32
0:15
2:03
0:14
1:42
0:50
1:01
0:17
2:24
2:43
0:42
2:20
0:14

30. Fuck o Army
31. Rock'n'roll mosh!

✦

1:41
0:34

40:43

Rebelie II - Hardcore

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Totalita
Homosexuál
Trest smrti
HC kluby
Barevné burisony
Nafoukaný holky
Milk is fucking drink

Album, kompilace | 1991

✦

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1991.
(MC) - Monitor, 1991.
(CD) - Monitor, 1991.
1.
2.
3.

Moderní matky
Vypitý pupky
Levná politika

✦

Nahráno: 1991.
2:10
0:57
2:45

5:52

Czechcore again 90-91

Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.

✦

Happy indians

Demo | 1991

Demo, kompilace | 1991

17. Polo£as rozpadu
18. Totalita
19. Vypadni

2:06
0:17
0:02

2:25

Michal Chramosta  bg, voc
Karel Kub·  g
Petr B°ichá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kamarád
Trest smrti
HC kluby
Smutný o£i
Homosexuál
Balada o smrti
Milk is fucking drink
Necivilizovaní kryplové
Nákaza
Barevné burisony
My jsme odpad
Nafoukaný holky
Happy indians
Drahý ºrádlo
Váºná hudba

16. ivotní styl
17. patná etika
18. Scuttle butt
19. Být £i nebýt?

Live Strakonice

Live | 1991

✦

Nahráno: live 3. srpna 1991. Strakonice.
Michal Chramosta  bg, voc
Karel Kub·  g
Petr B°ichá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Váºná hudba
Balada o Napalm Death
V rozporu s duchem zákona
King kong
Je²t¥ není pozd¥
Nákaza
Fuck o Army
Vypadni
Levná politika
Vypitý pupky
Já chci ºít
Beer stench in Throat
Jaderná doba
T.H.P.
Aº najdou sv·j st°ed - bude mír?
Pivní prasata
aarrrgggghhhh roar
Moderní matky

0:28
0:27
1:26
3:01
0:45
1:42
0:42

35:34

0:23
1:09
3:07
3:56
0:15
4:51
0:37
2:27
1:06
0:42
2:58
1:36
1:10
0:21
0:55
2:04
2:20
0:45
1:24

32:06

Milování mrtvejch koní

Album | 1993

1:02
0:22
1:35
0:46
2:52
1:04
2:32
0:14
2:51
0:56
1:22
3:01
1:51
0:22
2:04
0:17
1:54
1:58

Nahráno: 1993.
Vydáno:
(MC) - Free Art Records, 1993.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Být £i nebýt?
Rockový kluby
Necivilizovaní kryplové
Milování mrtvejch koní
Sláva indián·
Kone£n¥ tan£íme s and¥ly

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ivotní styl
Rána jsou £erná
Goodbye Lady Human
B·h odvrací tvá°
Iluze
Byl podzim - den jako kaºdý jiný
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2:02
3:13
4:06
7:14
3:21
7:09
3:13
4:03
5:26
4:40
4:55
5:57

55:19

Stres
1989 - 1993

♠ Pohle¤ ven!
♠❝ Czechcore again 90-91
❧❝ Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te
▲ Live Strakonice
♠❝ Anti army fest
❧ Stres

✦

7.
8.
9.

Sokolov

1989
1991
1991
1991
1991
1993

Pohle¤ ven!

Demo | 1989

Nahráno: 1989. Zku²ebna.
Martin Bistrai  voc
Pavel Havlena  g
Renny  bg
Pavel Incedy  ds
1.
2.
3.
4.

Nikdo neví
Tv·j úsm¥v
Rozjedem se
Prase£í pupky

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

erná bílá
Lidi a zví°ata
Zkus
Prachy
Se² zbyte£nej
Rodinný kruh
Zni£en p°ekáºkou
Ann Anarchie
Ztráta iluzí
Kretén

✦

Demo, kompilace | 1991
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
Tv·j úsm¥v

7.
8.

erná bílá
Zkus

1:14
2:00
1:23

4:37

Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te

✦

Album, kompilace | 1991

Nahráno: 1991. Ostrava, studio 3.
Vydáno:
(LP) - Malarie Records, 1992.
(MC) - Malarie Records, 1992.

4:24
2:11
3:05

9:40

Live Strakonice

Live | 1991
Nahráno: live 3. srpna 1991. Strakonice.
1.

Nikdo neví

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

erná bílá
Prase£í pupky
Zkus
Se² zbyte£nej
Rozjedem se
Lidi a zví°ata
Prachy
Rodinný kruh
Tv·j úsm¥v
My²lenky na tvá°ích

✦

1:25
2:29
1:58
2:34
3:05
2:18
1:31
2:29
2:32
2:18
2:46

25:25

Anti army fest

Demo, kompilace | 1991
Nahráno: live 14. zá°í 1991.
20. Prase£í pupky
21. Se² zbyte£nej

✦

1:45
2:19

4:04

Stres

Album | 1993
Nahráno:
✂ srpen 1992. Studio Digital Art.
✂ prosinec 1992. Studio A.R.S..
Vydáno:
(LP) - Day After Day, 1993.
(MC) - Day After Day, 1993.

Czechcore again 90-91

6.

✦

1:29
1:15
1:59
1:38
1:58
1:08
2:20
2:10
2:11
2:26
3:03
1:50
1:58
0:15

25:40

My²lenky na tvá°ích
Se² zbyte£nej
Závidí nám ºivot

Martin Bistrai  voc
Pavel Havlena  g, voc
Jan Bo£gai  bg, voc
Pavel Incedy  ds, voc
Lud¥k Nedv¥d  sax (2,8,9)
Rainer Buschke  sax (4,6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Ml£ení
Omlouvám se
Muº ve víru
Gej²a
Big Fish
Nenechá²
Vysát a vyºdímat
Ob¥´ náhody
Jazz 93

5:55
4:26
3:24
3:35
3:38
3:44
4:19
4:00
1:12

34:13

Suicidal commando

♠♠
▲

1987 - 1988

Zku²ebna
Made In Perestroika
Live

✦ Zku²ebna

✦ Live

Live | 1989

Praha
1987
1988
1989

Demo | 1987

Nahráno: 1987. Zku²ebna.
Jan Jukl  g, voc
Jaroslav Cvach  bg
Dan Malaniuk  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ev ²ibeni£ního tura
Pavu£ina
Bijte je
Toxic
Vlasy pry£
XY
Zabij a ute£
Mrtvá ko£ka
?

1:43
2:41
1:02
2:24
2:02
5:22
3:22
0:51
0:45

20:12

✦ Made In Perestroika
Demo | 1988

Nahráno: zá°í 1988.
Jan Jukl  g, voc
Jaroslav Cvach  bg
Dan Malaniuk  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poslední minuta
Spojený síly
Jeden z davu
Bílá
Toxic
V²ude jsou
Pavu£ina
Bijte je
Kecy
Co bude dál?
Mrtvá ko£ka
Alkohol
Suicide
I kill myself
Hlavou vo ze¤
Skinheads
Destroy

1:54
1:27
3:26
0:46
1:16
0:56
2:17
0:53
1:08
3:17
1:20
1:36
1:55
1:32
1:32
1:56
0:23

27:34

Nahráno: live 1989.
Jan Jukl  g, voc
Jaroslav Cvach  bg
Dan Malaniuk  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Suicide
Mrtvá ko£ka
Pavu£ina
Spojený síly
Alkohol
Bijte je
V²ude jsou
Hlavou vo ze¤
Kecy
Toxic
Vlasy pry£

3:45
1:03
2:37
1:34
1:41
1:03
0:46
1:08
1:06
1:37
1:56

18:16

Svobodný slovo
1987 - 1994

▲♠
▲▲
♠♠
♠♠❝❝
❙
✦ Live Dasnice

Live Dasnice
Nukleární alkohol
Live
Live
Záznam ze zku²ebny
333 st°íbrných kokot·
Czechcore again 90-91
Anti army fest
Nejsi sám / ijeme jinak

Sokolov
1988
1988
?
1989
1989
1990
1991
1991
1991

Live | 1988

Nahráno: live 20. února 1988. Dasnice.
Tomá² tverák  voc
Martin Bistrai  bg, voc
Pavel Incedy  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Neumíme hrát
AIDS
Tanky
Hardcore
Moºnost p°eºití, pivní vyºití
Anarchy

0:59
1:22
3:52
1:02
0:51
1:28

9:34

✦ Nukleární alkohol
Demo | 1988

Nahráno: 1988. Zku²ebna.
Tomá² tverák  voc
Martin Mühlhansel  g
Martin Bistrai  bg, voc
Pavel Incedy  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Byrokrat
Tanky
?
AIDS
Hardcore
Doma
Atomová v¥da
?
Svoboda
?
Moºnost p°eºití, pivní vyºití
Soudruzi a soudruºky
Chemická invaze
Ani levá ani pravá
Tajná
Hardcore II
Na°ízení
Spravedlnost
BSP
Skinhead
Anarchie
Spratek metal
Outro

0:54
1:03
0:45
1:06
0:47
1:03
0:57
0:18
0:25
1:16
0:12
0:33
1:56
1:23
1:29
1:58
0:58
1:46
1:23
1:18
3:48
1:59
0:19

27:36

✦ Live
Live | ?

Nahráno: live ?.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hardcore II
Nové my²lení
AIDS
Státní potrat
Na°ízení
Svoboda
Soudruzi a soudruºky
Pov¥ste
Svinstvo

0:44
0:38
0:56
0:55
0:57
0:46
0:19
0:11
0:15

5:41

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Demo | 1989

Nahráno: 4. zá°í 1989. Zku²ebna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zni£en p°ekáºkou
Chemická invaze
Anarchie
Byrokrat
AIDS
Hardcore
Tanky
Státní potrat
?
BSP
Skinhead
Svobodný hovno
Demokracie
Honorace
Pov¥ste
Na°ízení
?
Kretén
Doma
Spravedlnost
Nové my²lení
Hardcore II
Soudruzi a soudruºky
?

✦ 333 st°íbrných kokot·

Live | 1989

Demo | 1990

Nahráno: live 1989.
2:02
3:15

2:05
1:30
2:41
2:49
3:33
1:29
1:49
1:51
2:30
1:30
1:49
1:57
1:36
1:58
1:13
1:14
2:18
0:33
3:27
1:39
1:01

45:49

✦ Záznam ze zku²ebny

✦ Live

1. BSP
2. Zni£en p°ekáºkou

Anarchie
Demokracie
O ni£em
Ztráta iluzí
Honorace
Skinhead
Spravedlnost
Perestrojka
Prázdná slova
Povstání
Tíha nad¥je
Tajná
Armáda
Chemická invaze
Na°ízení
Svobodný hovno
Svinstvo
Pov¥ste
Sebevrah
AIDS
Tanky

Nahráno: 1989. Zku²ebna.
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3:26
1:43
2:10
1:09
1:32
0:53
1:22
0:48
2:07
2:04
1:29
1:33
1:31
3:19
0:12
1:05
1:01
0:24
1:25
1:42
1:32
1:41
0:36
1:58

36:42

1.
2.

Tomá² tverák  voc
Kruntorád  g
Radek Laurin  bg, voc
Pavel Incedy  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pov¥ste
Sebevrah
?
Hledej v sob¥
Svobodný hovno
Svinstvo
Tíha nad¥je
Svinstvo
Povstání
Na°ízení
Moºnost p°eºití, pivní vyºití
Doma
O ni£em
Anti Ob£anský fórum
Skinhead
Chemická invaze
Zni£en p°ekáºkou
Anarchie
Ztráta iluzí
Kretén

✦

0:12
3:05
1:27
5:51
1:19
1:49
1:35
3:17
1:54
0:57
0:15
1:02
2:16
3:16
0:27
1:45
3:10
1:52
2:02
0:23

37:54

Czechcore again 90-91

Demo, kompilace | 1991
Vydáno:
(*MC) - ot records, 1991.
28. Zni£en p°ekáºkou

✦

2:57

2:57

Anti army fest

Demo, kompilace | 1991

✦

5:53
6:05

11:58

T.D.H.R.

♠▲

asi 1989 - 1991

Demo
Live Haví°ov

✦

Haví°ov

1990
1990

Demo

Demo | 1990

Nahráno: 1990. Zku²ebna.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990.
Edita  voc
Ji°í Výrostek  vln
Jeºí²  r·zné
K·ºe  r·zné
Medvídek  r·zné
Gabin  r·zné
Kole£ko  r·zné
Milan Pytlík  r·zné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nahráno: live 14. zá°í 1991.
9. Znetvo°ení strýci
10. Hledej v sob¥

ijeme jinak
Nejsi sám

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

✦

4:49
5:02

9:51

2:35
2:56
2:38
2:43
3:43
7:03
2:16
2:36
2:11
1:56
3:21
3:20
6:12

43:30

Live Haví°ov

Live | 1990

Nahráno: live 29. zá°í 1990. Haví°ov. Nahráno v
rámci festivalu Letorocky.
Vydáno:
(*MC) - Rytmická mládeº, 1990.

Nejsi sám / ijeme jinak

Singl | 1991

Nahráno: 7. - 8. °íjna 1991. Studio Kontrapták.
Vydáno:
(SP) - Malarie Records, 1991.

Edita  voc
??  r·zné
1.

Tomá² tverák  voc
Martin Mühlhansel  g
Radek Laurin  bg, voc
Petr Incedy  ds, voc

1454

?

20:45

20:45

U²ní bordel
1990 - 1993

Live Plumlov
Live Prost¥jov
♠❝ Prost¥jovská scéna II
▲
▲

✦

Prost¥jov
1991
1991
1993

Live Plumlov

Live | 1991
Nahráno: live 1991. Plumlov.
Vladimír t¥pánek  voc
??  g
Jakub Ne£as  bg
Roman Starzyk  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popelnice
?
?
?
Policie
Fuj d¥vka

✦

1:04
1:40
3:08
2:30
1:32
1:22

11:16

Live Prost¥jov

Vydáno:
(*MC) - Luminaria, 1993. Obal kazety pravd¥podobn¥ chybn¥ uvádí písn¥ (22,23) jako nahrané v Krom¥°íºi. Ob¥ písn¥, stejn¥ jako neuvedené (25,26), jsou z koncertu z Prost¥jova.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zpupný potomek
konec 80. let
▲

Live | 1991

♠❝

Nahráno: live 14. prosince 1991. Prost¥jov.
Vydáno:
(MC) - 1993. Písn¥ (5,7,8,10) byly za°azeny na
kompilaci Prost¥jovská scéna II.

?
Jeºí² byl bisexual
Opilec a vlak
Policie
Popelnice
Scumfood
Dikobraz
Zem¥ je d¥vka
Zelená se bombr
Na kope£ku blázinec

✦

Live D°íte£
Svobodu krtk·m

✦

0:57
1:04
1:51
1:18
1:28
1:50
1:27
0:18
0:28
2:00
1:28
0:58
1:41
1:39
0:42
0:45

19:54

Praha
1988
1989

Live D°íte£

Live | 1988
Nahráno: live 23. dubna 1988. D°íte£.

Vladimír t¥pánek  voc
??  g
Jakub Ne£as  bg
Roman Starzyk  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zadarmo
Policie
Fuck o Hitler
Cht¥la zabít premiérku
Scumfood
Nový STB
Zabíjim lidi
Fará°i
Václav Havel záruka perské krize
Extreme PV.
Popelnice
Zem¥ je d¥vka
Nenávidím sex
Jak UB-I vylé£il blázny
Dikobraz
Na kope£ku blázinec

1:50
1:30
1:48
1:20
1:31
1:25
0:40
1:00
1:27
0:52

13:23

Prost¥jovská scéna II

Demo, kompilace | 1993
Nahráno:
✂ (1-5,11-18) live 2. února 1991. Krom¥°íº.
✂ (6-10) prosinec 1988. Zku²ebna.
✂ (19-26) live 14. prosince 1991. Prost¥jov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Píchat
Moje milá
Raz dva tri £etýre pja´
Máme uran
Babka
Cajt je hajzl
V²ichni mají práci
Nechte si ty va²e rady
?

✦

1:25
1:37
1:16
1:58
2:26
2:07
2:27
1:25
1:24

16:05

Svobodu krtk·m

Demo, kompilace | 1989
Nahráno: live 1989. Kolence.
20.
21.
22.
23.
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?
V²ichni mají práci
?
?

3:21
1:52
1:42
1:25

8:20

Textová kritika

Akutní otrava
Czechcore S.R.K.
Divnej pach
F.A.S.
Choré vrány
Insania
Kanibal
Kritická situace
L.D.Totenkopf
Merry Corpse
Michael's uncle
Na²rot
O.P.M.
P.S.
Paprsky inºenýra Garina
Radegast
Serious music
Stres
Suicidal commando
Svobodný slovo
T.D.H.R.
U²ní bordel
Zpupný potomek

Akutní otrava

Nám je totiº pánové
uº úpln¥ v²echno jedno
my bezvadn¥ se bavíme

12 písní

??

♠

Akutní otrava
(Akutní otrava / Akutní otrava)

a na v²echno serem

♠

Fa²istický svin¥

ne£ekejte od nás ºádnou aktivitu
my vás uº neberem

(Akutní otrava / Akutní otrava)
Formanka

Nedivte se ºe chodíme do hospody

2

❧

2

♠

3x

(Akutní otrava / Akutní otrava)
Chci prachy!

✦ Fa²istický svin¥

(Akutní otrava / Akutní otrava)

Akutní otrava / Akutní otrava

♠

Jsem v krizi
(Akutní otrava / Akutní otrava)
Legalizace m¥kkých drog

2

♠

2

♠

2

♠

2

♠

(Akutní otrava / Akutní otrava)
Marná snaha

Fa²istický názory

(Akutní otrava / Akutní otrava)
Odb¥r krve
(Akutní otrava / Akutní otrava)
Politika

koncentra£ní tábory

kde by koho zmlátili
slu²nejm lidem nedaj
pokoj ani na chvíli
lov¥k by se z toho zblil

♠

(Akutní otrava / Akutní otrava)
Zbyte£ný násilí

cht¥j aby se naplnily

♠

(Akutní otrava / Akutní otrava)
Volte Frýbu

u£it se maj za vzory

Vyhledávaj násilí

(Akutní otrava / Akutní otrava)
Revizor

Do you work, Maria? (1991, 3.)

fa²isty si vyvolil
nenávist a násilí
jako sv·j ºivotní styl

♠

(Akutní otrava / Akutní otrava)

Na koncertech hajlujou

✦ Akutní otrava

kaºdýho provokujou
a kdyº °ekne² slovo
hned ti hubu rozbijou

Akutní otrava / Akutní otrava
Nemusí² bejt ani ºid
Do you work, Maria? (1991, 1.)

ani £ernou k·ºi mít
p°edn¥ m·ºe² dostat

Akutní otrava

sta£í se jen za²klebit

Milo² Frýba
Nevím co bych na to °ek
Víme o co jde

mám mít strach a nebo vztek

nic novýho nás nerozhází

vypatlanej lopa´ák

nev¥°íme nikomu

má pocit ºe je nad£lov¥k

a ni£emu a nikdy
Chce si hrát na hrdinu
Máme svoji muziku

fa²istická svin¥

to nám bohat¥ sta£í

??

pro£ bysme se m¥li snaºit

??

snad ne pro va²e modrý o£i

pak si m·ºe² takhle rychle
mozek z hlavy vyst°elit

Nedivte se ºe chodíme do hospody

na koncertech a po hospodách

a na v²echno serem

bude aspo¬ klid

ne£ekejte od nás ºádnou aktivitu

2x

my vás uº neberem
3x
Dejte nám uº 3x
pokoj
my po vás uº taky
nechceme v·bec nic
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✦

e by zdechli ºádný strachy
nejsem ?? prachy
v²echny peníze který mám
hned utratim hned prochlastám

Formanka

Akutní otrava / Akutní otrava
Epidemie (1990, 17.)

✷ Live (?, 4.)

Atmosféra Formanka
: piju ²estej kousek

✷ : kdyº piju ²estej kousek
: kdyº to si k mýmu stolu

✷ : u cizího stolu

✷✍
✍
✷✎
✎

¬ákej cizí chlápek p°ised

V t°inácti v místním lochu
uº si mákám ??
d°ít poctiv¥ to se snaºit
to se ra£i v pekle smaºit
Prachy prachy 3x
já chci já chci prachy
2x
2x

Usmál se a povídá
ºe ºere malý d¥ti
jestli vo ¬ákejch nevim
ºe mi rád zaplatí

Já chci prachy...

✦

ek jsem si malejch d¥tí
je v²ude jako sra£ek
to je dobrá p°íleºitost
jak získat pár ka£ek

Do you work, Maria? (1991, 5.)

Plácli sme si a von mi pak
lí£il svoje záºitky
nakonec mu do²el dech
a zeptal se m¥ a co ty?

Jsem v krizi 2x
Nemám prachy

✦

Ze zvyku sm¥ju se
tomu co se mi zdá sm¥²ný
nechodim v sobotu st°ízlivej spát
nedávám nikomu
svý slovo £estný
d¥lám jen to co mám rád
2x

✷ : 2x

: Ze zvyku sm¥ju se
tomu co se mi zdá sm¥²ný
nechodim v sobotu st°ízlivej spát

✦

Chci prachy!

Akutní otrava / Akutní otrava

Legalizace m¥kkých drog

Akutní otrava / Akutní otrava
Live Hlízov (1991, 27.)

✷ Do you work, Maria? (1991, 6.)

2x
Ze zvyku sm¥ju se
tomu co se mi zdá sm¥²ný
nechodim v sobotu st°ízlivej spát
nedávám nikomu
svý slovo £estný
d¥lám jen to co mám rád

Jsem v krizi

Akutní otrava / Akutní otrava

Kdyº n¥kdo kou°í
ha² nebo trávu
proviní se proti
zákonu a právu
a m·ºe za to bejt
dokonce zav°enej

②
❬✷②❪

To je teda podle mýho
p¥kná blbost
kde je potom n¥jaká
spravedlnost
vºdy´ já nechci nic jinýho
neº bejt jenom trochu veselej
ádný depky
ºádný stresy
v zelenin¥ koupíme si
m¥kký drogy
2x

Epidemie (1990, 18.)

✷ Live (?, 1.)

Doma nemám ºádnou ²kváru
kde jí sehnat nemám páru
somrovat to je mi trapný
je²t¥ nejsou ??

Aº bude Milo² Frýba
sídlit na Hrad¥
bude se kou°it tráva
v kaºdý hospod¥
uvidíte ºe se potom
v²em bude ºít líp
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V Holandsku uº to maj
dávno vodzkou²ený
prodávaj tam drogy
za libový ceny
já nevidím d·vod
pro£ to u nás taky nezkusit
Na Západ¥ je to b¥ºný
jako u nás Sparty
bez ?? se nevobejte
ºádný dobrý párty
v²echny nový tripy
tam uº v²ichni dávno zkusili
Ha² ?? z fajfky z cíga
nebo z a²ky
je to stokrát lep²í
neº do sebe házet prá²ky
nebo si to st°íkat
p°ímo do ºíly
ádný depky
ºádný stresy
v zelenin¥ koupíme si
m¥kký drogy
2x

Pet°e Kostko
pro£ a pro koho se snaºí²
Tak pro£ se snaºí²
Hraje² ve lmu
?? na du²i
ví² co nechápu
asi t¥ v·bec nevzru²í
Kdyº to nebude² ty
zahraje to n¥kdo jinej
mn¥ je to jedno
jsi mi úpln¥ lhostejnej
Pet°e Kostko
pro£ a pro koho se snaºí²
Tak pro£ se snaºí²
Pet°e Kostko
pro£ a pro koho se snaºí²
sám vidí² ºe je to k hovnu
Pet°e Kostko
doufám ºe se neurazí²
ºe jsem ti to °ek tak rovnou
4x

A lajnu si k papírku
?? sta£í dát
a potom se bude²
celej ve£er jenom smát
v²echno je to k hovnu
tak se aspo¬ chvíli pobavíme

Je to k hovnu

Kdyº nám dojde pívo
tak to nebudem brát tragicky
£okoládu vytáhneme
z malý plochý krabi£ky
zapálíme udojíme nasypeme
ukrojíme vykou°íme

Kdyº to nebude² ty
zahraje to n¥kdo jinej
mn¥ je to jedno
jsi mi úpln¥ lhostejnej

ádný depky
ºádný stresy
v zelenin¥ koupíme si
m¥kký drogy
2x

✦ Marná snaha

Akutní otrava / Akutní otrava

✷

Live Hlízov (1991, 26.)
Do you work, Maria? (1991, 4.)

Hraje² ve lmu
?? na du²i
ví² co nechápu
asi t¥ v·bec nevzru²í

Pet°e Kostko
pro£ a pro koho se snaºí²
2x

✦ Odb¥r krve

Akutní otrava / Akutní otrava

✷

Epidemie (1990, 19.)
Live (?, 2.)

Sedím v £ekárn¥
£umim p°ed sebe
po°ád nechápu
co tu vlastn¥ d¥lám

Nezajímá² m¥
nic proti tob¥ snad nemám
pozoruju t¥
ale skoro t¥ nevnímám

Já prej mám si dát
svou krev vodebrat
já to nemám rád
stejn¥ se nechám

Kdyº to nebude² ty
zahraje to n¥kdo jinej
mn¥ je to jedno
jsi mi úpln¥ lhostejnej

St°íka£ka nabodává moji ºílu
st°íka£ka moji krev vysává
st°íka£ka k odporu nenajdu sílu
st°íka£ka jau

1460

Sestra podává
v rou²e gumovej
za²kr´ si ruku
p¥kn¥ s ní zacvi£
Ruka nabíhá
sestra p°ibíhá
ruku natírá
je mi z toho na nic
íká za chvíli
má² blbý ºíly
nejdou napíchnout
musím to zkusit znova
Cloumá nechutn¥
jehlou v mí ruce
chce se mi zvracet
??
Tak to nebude
lep²í to unesu
musí podebrat
ºíly na záp¥stí
Cejtim jak jehla
hloub¥ji proniká
je to hor²í neº
ta trochu bolesti
St°íka£ka nabodává moji ºílu
st°íka£ka moji krev vysává
st°íka£ka k odporu nenajdu sílu
st°íka£ka jau
2x

✦ Politika

Akutní otrava / Akutní otrava

Do you work, Maria? (1991, 8.)
✷ Mosh v esku (1991, 11.)
Lidi se te¤ hrozn¥ radujou
jakou máme svobodu
prezident a jeho minist°i
prej nejsou schopni podvodu
Já nevim pro£ zrovna Havel
m¥l by bejt výjimkou
vºdy´ je to normální politik
a politici vºdycky lºou

tomu se teda °íká politika
na to já nemám náladu
A´ je to ten nebo ten
je to z bláta do hoven
politika se m¥ netýká
2x
Hitler Husajn nebo Arafat
v²echno stejný srá£i
Dalajláma Sládek Mandela
v²ichni jsou k plá£i
Fidel Havel nebo Jan Pavel
dokonce se to rýmuje
kaºdej z nich má plnou drºku kec·
uº m¥ to unavuje

✦ Revizor

Akutní otrava / Akutní otrava
Do you work, Maria? (1991, 2.)

Pr·kazku
nedám...
??
lidi se na£kaj
báby se strkaj
do prdele
?? tu je
támhle n¥kdo je
co mi asi chce
no to snad ne
Revizor revizor
dej si pozor je to svin¥
3x
Revizor je to svin¥
D¥lá² si kozy
?? prachy
za tuhle linku
to je drzost
??
a tyhlety lidi
mám toho dost
Revizor revizor
dej si pozor je to svin¥
3x

A´ je to ten nebo ten
je to z bláta do hoven
politika se m¥ netýká

Revizor je to svin¥

A´ máme OF nebo KS
nebo kdokoliv jinej
pokaºdý si to vodská£e
n¥kdo zcela nevinnej

Nacpaný metra
plný tramvaje
d¥te do háje
s pokutama

Lidi se hádaj a intrikujou
kydaj si svinstvo na hlavu

??

??
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✦ Volte Frýbu

Balada o tom, jak na Mali¬áku p°ejela ²alina starýho chlapa

Akutní otrava / Akutní otrava

Live (?, 3.)

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Balada o tom, jak se pan arnogurský a jeho
parta spletli
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Volte Frýbu...
Celý ºivot

✦ Zbyte£ný násilí
Akutní otrava / Akutní otrava

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Co je ²t¥stí
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
ernoprdelníci
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Do you work, Maria? (1991, 7.)

Debilní d¥ti
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Pro kaºdou kravinu
pro ?? a pro politiku
za pitomý kecy

Dobro£innost
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

kv·li pivo kv·li místu

Emancipace
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Kdyº se bude² smát
tak ty do m¥ bude² strkat
pude² ven z hospody

Havel je diletant

♠

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

jak mi tu dál bude² krkat

I feel alright
(G.B.H. / Czechcore S.R.K.)

Po¤ ven
hajzle
po¤ ven

Invaze lodi£ká°ek
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

budem se prát

Je p°ece lep²í
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Agresivní rvá£i
klidn¥ sed¥j na radnici
potkává² je v²ude

Lºeme si navzájem

♠

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

v hospod¥ i na ulici

Melírová hlava
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Rozbijou ti drºku
nakopou t¥ mezi nohy
zbyte£ný násilí

Milenka bolest
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

za vylízaný hlavy

Milión hlas·
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Po¤ ven
hajzle
po¤ ven

MOR
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

budem se prát...

My jsme banda MOSH!
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Czechcore S.R.K.

Mýdlo s jelenem
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

65 písní
Ná°ek vyko°is´ovaných soustruh·
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
? (12x)
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
1872 (na²e magické £íslo)
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
A.I.D.S.

Nemusí² uº fetovat
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Nenávist
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Nesrozumitelné rozumy

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Anarchie je mrtvá

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Nev¥°te ºádným kec·m

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Anticopyright

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Papeº
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
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♠

Pe£ení holubi
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

✦ Havel je diletant

3♠

Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.

Pivo
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Only for extremists (1990, 29.)

Poláci
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

V²ichni b¥ºej ke hradu
maj tam novou parádu
tak to schytal novej majstr
co má smysl pro srandu

Pomoc
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Problém, který Mat¥je sere nejvíc
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

A tak novej ancámbl
za£al hnedka hrát
prej ºe n¥mc·m omluvu
máme te¤ka dát

Pro£ v¥°íte v boha?
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Pro£?
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Behem jednoho roku
za£ali ru²it armádu
p°itom je²t¥ Rusi
neodtáhli za Prahu

Propaganda
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

A tak máme co jsme cht¥li
zase novej diletant
usadil se na hrad¥ 2x

Rasismus
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
R·ºoví debilové
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Havel je diletant

RZuioú.xa"J
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Máme te¤ka revoluci
praporem je samet
komunisti se nám sm¥jou
ºe nedovedem zamést

Sa²a Dub£ek
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Serenáda
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Na Morav¥ drºte hubu
na tiskovce se te¤ nat°ásá
z jedné strany Dalajláma
z druhé strany áslavská

SNP je skvrna na²ich d¥jin
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Soudce Lynch
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

S autem projel kaºdým hovnem
a má z toho radost
ºe je tady p¥kná mela
ºe je tady chaos

Stop zabíjení zví°at
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Str£prstskrzkrk
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
Svobodný volby
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

2❧

Havel je diletant

títí se nás
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

A tak máme co jsme cht¥li
zase novej diletant
usadil se na hrad¥

Trest smrti
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

A tak máme co jsme cht¥li 2x

U láhve
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Máme te¤ka revoluci
praporem je samet

Vojna
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)
We are E.N.M.
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

A tak máme co jsme cht¥li
zase novej diletant
usadil se na hrad¥ 3x

✦ Lºeme si navzájem

♠

Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.

Zná víc pták· neº hajnej v lese
(Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.)

Only for extremists (1990, 2.)
Lºeme si navzájem
lºeme si do o£í...
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✦

Svobodný volby 2x

Papeº

✷ : Svobodný volby...

Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.

✷✍
✍

: ??
Only for extremists (1990, 25.)

Svobodný volby...

Papeº
vylezl na v¥º
2x

Uº to máme zase tady
med nám maºou kolem huby
tisíc lidí se cpe na hrad
já se z toho m·ºu posrat

Z v¥ºe káºe davu
jak má sekta právo

Svobodný volby...

Papeº
vylezl na v¥º
2x

✦

Only for extremists (1990, 1.)
Kulturní ²ok
uº je to tady
kulturní ²ok
je to hrozný
kulturní ²ok
uº je to tady
od osmi
my

Papeº
vylezl na v¥º
2x
Z v¥ºe káºe davu
jak má sekta právo
Papeºi papeºi
uº nám nelºi
2x

We are...

Divnej pach

Papeº
vylezl na v¥º
2x

40 písní

Uº nám teda nelºi

Pe£ení holubi

Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.

Live (?, 7.)
✷ Only for extremists (1990, 13.)
✸ Rebelie II - Hardcore (1991, 12.)

Svobodný volby

Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.
Only for extremists (1990, 15.)
✷ Mosh v esku (1991, 9.)
: Uº to máme zase tady
med nám maºou kolem huby
tisíc lidí se cpe na hrad
já se z toho m·ºu pokadit

6 ko²´at
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

And¥lé
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Anna
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Antonín
(Divnej pach / Divnej pach)

2 ♠

Brouci
(Divnej pach / Divnej pach)

Pe£ení holubi kde jste
my uº máme otev°ený huby

✦

We are E.N.M.

Czechcore S.R.K. / Czechcore S.R.K.

Na v¥ºi na v¥ºi
stra²í tam ve v¥ºi
pobíhají papeºi
na v¥ºi i pod v¥ºí

✦

❬✷②❪

❬✷②❪

apí
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Hadi
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

HC bába
(Divnej pach / Divnej pach)

2 ❧

HC d·m
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Hovnocuc
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Kapely z P.M.
(Divnej pach / Divnej pach)

♠
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Ká´a a kubánek
(Divnej pach / Divnej pach)

2 ❧

íºaly
(Divnej pach / Divnej pach)

Kosá£
(Divnej pach / Divnej pach)

iºkov
(Divnej pach / Divnej pach)

Koupala se v °ece
(Divnej pach / Divnej pach)

lutý z ucha
(Divnej pach / Divnej pach)

Krokodýl
(Divnej pach / Divnej pach)

✦ 6 ko²´at

♠

Divnej pach / Divnej pach

K²andíra
(Divnej pach / Divnej pach)
Lov slon·
(Divnej pach / -)

♠

Maliny
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Malý d¥ti
(Divnej pach / Divnej pach)

2 ♠

Mám plán
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Nap¥tí, dobrodruºství
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Nem¥la
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Nenechte své muºe
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Nic
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Nikde nikdo
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Omyl
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Pes
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Písni£ka £eská
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Prdel
(Divnej pach / Divnej pach)

2 ♠

Raz, dva, t°i, £·£o
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Sko°ádká°i
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Suchar
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Divnej pach (1992, 5.)
Mám rád louky kosá£at
co na louce si ºijí
ºe je s nima legrace
a ºe vodu pijí
Napijí se z kaºdé louºe
nevadí jim dusi£nany
tohle svinstvo sná²í dob°e
a ne z vlastní viny
Kamarádi mezi brouky
kdyº t¥ smutek p°epadne
najdu je u kaºdé louky
rozmluví mi mí trable

✦ And¥lé

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 13.)

Zkurvený and¥lé
vystrkujou prdele
4x

✦ Anna

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 37.)

Karle d¥lej uº jsem celá morká...

✦ Antonín

Divnej pach / Divnej pach

Teºký boty
(Divnej pach / Divnej pach)
Veverky
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Vlak
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Vonásk·v Main Kampf
(Divnej pach / Divnej pach)

♠

Zabíja£ka
(Divnej pach / Divnej pach)

2 ♠

Rebelie II - Hardcore (1991, 20.)

✷ Divnej pach (1992, 33.)
Antotín veze kmín
veze Ká£u na traká£u
²up s ní za komín...
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♠

✦

hardcorovej celej d·m
apí

Sedíme a pa°íme
chlastáme a hrajeme
hrajeme a chlastáme
vob£as se i hádáme

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 31.)

Hardcore a pivo
je to p¥knej ºivot
2x

apí...
Na svatýho eho°e
£ápy letí p°es mo°e

✦

?? ten nepadá
hlavn¥ ºe má t¥ºký boty
??
neº se u£it ¬áký noty

Hadi

Divnej pach / Divnej pach

✦

Divnej pach (1992, 27.)
ukali hadi
²ukali v kádi
bylo tam mnoho ocas·
3x

✦

Divnej pach (1992, 1.)
Takºe samoz°ejm¥ v¥t²í hovnocuc má v¥t²í výhodu. V¥t²í hovnocuc m¥ naprosto nezajímá.
Jelikoº má v¥t²í tlak a v¥t²í hloubku. V¥t²í
hloubku má tak akorát jáma, ty m·ºe² mít tak
maximáln¥ del²í hadici jako jo, ale to teda nemá², já ji mám ur£it¥... Hadice musí mít rychlý
uzáv¥r. Rychlý uzáver. Blesková práce, levn¥j²í
náklady. Hele nech si kecy a jedem.

HC bába

Divnej pach / Divnej pach
Rebelie II - Hardcore (1991, 18.)

✷ Divnej pach (1992, 2.)
Kdyº si pustím rádio
tak se musim zout
abych mohla p°ebrodit
ten ná² st°ední proud
: 2x

Je mi sedmdesát let
: jsem hardcorová bába

✷ : jsem skv¥lá stará bába

2x

Jsem na dn¥. No vidí², to je ta ²ir²í hadice. No
jedeme vod válu.

✷ : jsem skv¥lá stará bába

2x

✦

✦

✷②
✷✎
✎
②

✷✎
✎
②

Divnej pach (1992, 35.)
Budeme doma
kdyº maj v²ichni svátek
u piva a ko°ale£ky
byli hlavn¥ na hol£i£ky
N¥kdo taky ne
jiná doba jiná ?? Milane
ty plze¬ský kapely
nejsou ?? zasraný
pro£pak asi mají dlouhý vlasy

✦

Divnej pach (1992, 38.)
Hardcorová st°echa
a hardcorový cihly
hardcorovej sud
hardcorový kluci

Ká´a a kubánek

Divnej pach / Divnej pach

HC d·m

Divnej pach / Divnej pach

Kapely z P.M.

Divnej pach / Divnej pach

Kdyº si zapnu televizi
d¥laj se mi ²ediny
vºdy´ tam dávaj zrovna
jenom samý kraviny
Je mi sedmdesát let
: jsem hardcorová bába...

Hovnocuc

Divnej pach / Divnej pach

Rebelie II - Hardcore (1991, 21.)

✷ Divnej pach (1992, 14.)

Nemusí² hned pou²t¥t video
dívej se n¥kdy na televizi
nejsou tam jen samí politici
ob£as i trochu zábavy
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✦

Ká´a a kubánek 4x
P°iprav se na stra²n¥ velký drama
p°i kterým ti v ºilách tuhne krev
musí² mít nervy silný jako lana
abys ten horor vydrºel
: Ká´a a kubánek 3x
Ká´a a kubánek 4x

✷:

✦

Krokodýl

Divnej pach (1992, 6.)
✷✍
✍

Mám plán
a jakej?
b¥ºnej
a málo b¥ºnej nebo hodn¥ b¥ºnej?
st°edn¥ b¥ºnej
tak s ním se jdi vysrat

Divnej pach / Divnej pach

✦

Divnej pach (1992, 39.)

Lov slon·

Divnej pach / Divnej pach (1992, 17.)

(instrumentální)

✦

Maliny

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 8.)

Maliny a jahody
bor·vky i kop°ivy
nemají co na práci
d¥lám si z nich legraci
e zapou²tí ko°eny
jak vokurky spa°ený
ptám se jedný maliny
zda-li £etla noviny
Kdyº rajský jablí£ka
podivný kecají nesmysly...

✦
✷

Nap¥tí, dobrodruºství

Divnej pach / Divnej pach

Aº se znova narodím
bude ze m¥ krokodýl

✦

Mám plán

Divnej pach / Divnej pach

Divnej pach (1992, 36.)
Koupíme si rum
a vypijeme jej
zazpíváme si
a bude nám hej
Po rumu 2x
nemáme zas rozumu
z Boºkova je nejlep²í
my jsme alká£i
Kdo je správnej plze¬ák
pije pivo jenom tak
ale kdyº jde do tuhýho
a²ka rumu uklidní ho
Po rumu 2x
nemáme zas rozumu
z Boºkova je nejlep²í
my jsme alká£i
Kaºdej zpívá o pití
nám to taky nedá
je nám z toho na blití
komerce aº b¥da
Po rumu 2x
nemáme zas rozumu
z Boºkova je nejlep²í
my jsme alká£i

Divnej pach / Divnej pach

✦

Rebelie II - Hardcore (1991, 17.)
Divnej pach (1992, 28.)

Divnej pach (1992, 30.)

Malý d¥ti

Já nenávidím malý d¥ti...
??

Nem¥la

Divnej pach / Divnej pach

Kozy nem¥la
p°ece ho tam cht¥la...
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✦ Nenechte své muºe
Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 4.)
Byl jsem napaden
mandelinkou bramborovou
nakopat je svojí nohou
Místo brambor ²´ovíky
a místo zelí knedlíky
bez brambor te¤ ºeru jenom maso

hraje² na kytaru
V lese je smrad
kecají ryby
lítají tramvaje
a mám zdravý zuby
Umeju nádobí
a stovka v ²osu
a zatím jen leºim
a klepu kosu
²krábu se v nosu
La 4x

Mandelíne v·dce
porost· je ²k·dce
2x

✦ Omyl
Divnej pach / Divnej pach

Co se se mnou stalo
ºe neºeru maso
Mandelíne v·dce
porost· je ²k·dce
2x

Divnej pach (1992, 32.)
ukali mí£ a vy²ukali klí£
²oustali mí£ a vy²oustali klí£...

✦ Pes

✦ Nic

Divnej pach / Divnej pach

Divnej pach / Divnej pach

Divnej pach (1992, 9.)
Divnej pach (1992, 24.)
Prej se² malej...

✦ Nikde nikdo

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 22.)

Zase mi ºenou do hlavy
tyhle moje p°edstavy
t¥ch uº já se nezbavim
tak se aspo¬ pobavim
V lese je smrad
kecají ryby
lítají tramvaje
a mám zdravý zuby

Byla jedna ves
a za ní ²ukal les
ºil tam starej pes
a ten ??
Jednou k doktorovi ²el
ºe by radu cht¥l
smutn¥ je mu d¥l
ºe by sílu m¥l
Doktor mu dal d¥l
a pes starostí p¥l
jenom chvíli ²el
traktor na n¥j vjel
Tak do rakve si vlez
a poh°eb m¥l les
pr·vodce ho vez
na rozkvetlou mez

✦ Písni£ka £eská

Umeju nádobí
a stovka v ²osu
a zatím jen leºim
a klepu se v kosu
²krábu se v nosu

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 3.)

Malá princezna
jde se mnou na pivo
ková° si koupil
zánovní kladivo

My jsme hrdí na svou zem
síla lva je na²e síla
tahle síla chce být bílá
a proto se zpívá

Malinký brouci
se chechtají u báru
co to ty vole

Vyºeneme cizáky
vymlátíme veksláky
echy budou zase £istý
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✦

to je dneska celkem jistý

Veverky

Divnej pach / Divnej pach

A ºe nejsme skinheadi
p°ece v·bec nevadí
kopírovat cizí vzory
byli bysme p¥kný voly

Divnej pach (1992, 11.)

2x

Pro£ se veverky
kradou mi na zahrad¥ vokurky
který jsem zasel sám
a chu´ na n¥ mám

Vyºeneme cizáky
vymlátíme veksláky
echy budou zase £istý
to je dneska celkem jistý

Honí se po lese
mají svý nory
a spolu s jezevci
??

ROI...

✦

Prdel

Divnej pach / Divnej pach
Rebelie II - Hardcore (1991, 22.)

✷ Divnej pach (1992, 20.)
Vyliºte mi prdel

✦

Pro£ nekradou mi slune£nice
t¥ch mám na zahrad¥ p°ece jenom více
musí krást zrovna vokurky fuj
ty drzí veverky
Honí se po lese
mají svý nory
a spolu s jezevci
??
Veverky...

Raz, dva, t°i, £·£o

✦

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 18.)
Raz dva t°i £·£o...
samba...

✦

Sko°ádká°i

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 12.)

?? vo°í²ek
hu¬atej mám koºí²ek
a bez toho koºí²ku
??
chci vo²ukat noºi£ku
straka nohí vidli£ku
vidli£ka ji hezky píchá
ko£ka znovu vzdychá

✦

Suchar

Vlak

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 26.)

Kdyº jedeme do Prahy
máme víza s sebou
cestující ??
nepustí ani sednout
??
M¥sto to v¥£n¥ ²pinavé je
v¥£n¥ se sprchujem d¥ti
a zbavme tím prach a smetí
voda jim ale od oleje
a mumlá a brblá nad kanály
hrom aby zas m¥ celou zkalí
jen po£kej já ti dám
tvá ²pína
nap°esrok bude v parku hlína
jednou budou m¥sta £istá
jako vína z ovocem
jako dech klavír m¥sta
brnká plyn klam...

Divnej pach / Divnej pach

✦

Divnej pach (1992, 10.)

Vonásk·v Main Kampf

Divnej pach / Divnej pach

Výb¥rový výb¥rový výb¥rový suchar...

Divnej pach (1992, 21.)
Vonásek °ek dobrou v¥c
láhev rumu chce to p°ec
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Gottwalde jsi vrah
(F.A.S. / F.A.S.)

ostatní se smluvili
láhev koupili

Krvavý slunce
(F.A.S. / F.A.S.)

Vypili ji ve chvíli
v minut¥ se zbo°ili 2x
kdyº tu láhev vypili
Marto, David °íkal, ºe s tebou chce chodit. Má²
mu °íct, jestli jo, nebo ne. A co si o ¬om myslí².
David t¥ má rád. Má² mu napsat, ale Libor po
tob¥ taky jde, má² mu °íct, jestli jo, nebo ne.
ekni mu to hned.

Lºete
(F.A.S. / F.A.S.)
Máme hovno
(F.A.S. / F.A.S.)
Názor P..
(F.A.S. / F.A.S.)

Láhev jen na ex...

Osud
(F.A.S. / F.A.S.)

✦ Zabíja£ka

Svoboda
(F.A.S. / F.A.S.)

Divnej pach / Divnej pach

Trosky z kostela
(F.A.S. / F.A.S.)

✷ Divnej pach (1992, 19.)

Rebelie II - Hardcore (1991, 15.)

Zhnusení
(F.A.S. / F.A.S.)

Zabíja£ka...

Zp¥v zem¥
(F.A.S. / F.A.S.)

✦ lutý z ucha

Choré vrány
23 písní

Divnej pach / Divnej pach
Divnej pach (1992, 25.)

? (2x)
(Choré vrány / Choré vrány)

??

? (3x)
(Choré vrány / -)

♠

lutý z ucha
trápí mého ducha
2x

? (2x)
(Choré vrány / Choré vrány)

♠

Kult smrti
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ♠

Leº
(Choré vrány / Choré vrány)

♠

Mám rád svoji mámu
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ♠

Návrat
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ♠

Nazi skinhead
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ♠

Nucený výsek
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ♠

Pan Tau na výlet¥
(Choré vrány / Choré vrány)

♠

Boºí mlýny
(F.A.S. / F.A.S.)

První investi£n¥-anarchistický fond
(Choré vrány / Choré vrány)

♠

SLA
(F.A.S. / F.A.S.)

St°íkám ti to do o£í
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ❧

Exkurse do dipl.
(F.A.S. / F.A.S.)

Táhni kam pat°í²
(Choré vrány / Choré vrány)

♠

Fucking kondom
(F.A.S. / F.A.S.)

Teror chorých vran
(Choré vrány / Choré vrány)

♠

??
Ty zlý duchu
dop°ej mému uchu
aspo¬ trochu sluchu
2x
lutý z ucha
trápí mého ducha...

F.A.S.
14 písní

1470

Tisíc £u¬ák· v anarchistickém baráku
(Choré vrány / Choré vrány)
Víkendový punker
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ♠

Zav°ít, zabít
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ♠

Zdechne²
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ❧

ivot
(Choré vrány / Choré vrány)

2 ❧

✦?

Choré vrány / Live (?, 1.)

(instrumentální)

✦?

✦?

♠

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 8.)

Na tribun¥ v parlamentu
stojí jeden pán
z vr²ku padaj slova míru
z prdele mu jede tank
Prachy prachy ºerou tanky
... olova
jak ty tanky ºerou vrabce
to aby vláda byla ráda
A kolem parlamentu
chodí jiní lidé
chvíli ml£í chvíli bre£í
hlava se jim z toho to£í
Prachy prachy ºerou tanky
zítra to maj do olova
jak ty tanky ºerou vrabce
to aby vláda byla ráda

✦?

Choré vrány / Live (?, 2.)

Choré vrány / -

(instrumentální)

✦?

Live (?, 11.)
(instrumentální)

✦ Kult smrti

Choré vrány / Choré vrány

Choré vrány / Choré vrány

Live (?, 5.)
Aº na ty krámy
je to tu p¥kný
aº na ty kecy
m¥l jsem t¥ rád
Aº t¥ to zase chytne
?? mi °ekni
ud¥lám krátkej konec
?? akorát

Live (?, 12.)

✷ Live (?, 7.)

Tv·j pohled na t¥la porcovaná
zvracet a nechu´ to ve mn¥ vyvolává
hromady báje£ných pochoutek
a co blbne dobytek

Uº m¥ nebude² srát

Tak ²áhne² do kapsy
zaplatí² za kousek mrtvoly
p°í²t¥ bys ra£i jestli budou mít
?? to je lep²í

Roztrhej m¥ na kusy
nacpi do m¥ náloºe
rozsekej m¥ sekerou
zabíjej m¥ rychle rychle

Nezajímá t¥ osud milion·
nevinných platící stra²nou cenu
tvoji krutost slabost ubohou
zaplatí ºivotem i kdyº za to nemohou

A´ ti to moc netrvá
a´ m¥ to moc nebolí
a´ m¥ to moc netrhá
zabíjej m¥ rychle

?? odsuzuje²
kult sv·j odporuje²
sám sob¥ odporuje²

Zabíjej m¥ rychle rychle 2x
zabíjej m¥ rychle

S mastnou hubou 3x
rebeluje²

1471

s mastnou hubou 2x
onanuje²
s mastnou hubou 2x
vegetuje²

✦ Leº

Hurá zpátky do Evropy
vrátíme se tam já i ty
hurá zpátky do Evropy
ukáºeme pi£e chlupatý
2x

✦ Nazi skinhead

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 3.)

Leº má krátké nohy

✦ Mám rád svoji mámu
Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 13.)

✷ Live (?, 3.)

Na ten nejv¥t²í odpor
poslouchej co nejmí¬
jenom jednou propadne²
slepé poslu²nosti

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 4.)

✷ Live (?, 14.)
Nazi skinhead je p¥kn¥ tvrdej
nazi skinhead na bílou je hrdej
nazi skinhead na £erný má vztek
nazi skinhead chce právo a po°ádek
Nazi skinhead fa²ounskej pohrobek
Nazi skinhead fa²istická p°í²era
nazi skinhead je jenom posera
nazi skinhead fa²istickej zvratek
nazi skinhead pravi£áckej spratek
Nazi skinhead fa²ounskej pohrobek

✦ Nucený výsek

Pak se nechá² totáln¥ zotro£it
pak se nechá² spoutat okovy
a ºádný £lov¥k ºádné zví°e
na této zemi se nikdy nedom·ºe svobody

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 14.)

✷ Live (?, 10.)

Proto °íkám kaºdému z vás
ujmi se sám velení
jenom jednou propadne²
slepé poslu²nosti

ím víc se snaºil
tím víc ²kodil
to má chlapec sm·lu

Pak se nechá² totáln¥ zotro£it
pak se nechá² spoutat okovy
a ºádný £lov¥k ºádné zví°e
na této zemi se nikdy nedom·ºe svobody

Spadl °ezník na krvavou zem
má úpln¥ rozseknutou hlavu
a´ jde lépe na odbyt
dáme vám na n¥j pedesát procent slevu

✦ Návrat

Choré vrány / Choré vrány

ím kdo zachází
tím také schází
4x
2x

Live (?, 9.)
✷ Live (?, 6.)

Nucený výsek °ezníku...

✦ Pan Tau na výlet¥

Hurá zpátky do Evropy
vrátíme se tam já i ty
2x
Na co v práci honit ºíly
na Japonce se dotahovat
kdyº p°i pravým £eským pornu
budu stejn¥ onanovat
Není t°eba holce £eský
u£it se cizí jazyk
správná póza na kameru
ta nem·ºe nic zkazit

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 15.)
Pán smrti ?? krví
tam je svým pánem
rozhoduje o ºivot¥ druhých
??
Na lovu 2x
tam se vy°ádím
na lovu 2x
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tam koukám jestli mi ??

jak pí£a

Vºdy´ já mám rád zví°ata
?? skv¥lého lovu
bliju mu do ksichtu
??

Táhni se svým blbým názorem
na zabíjení zví°at
nezajímá t¥ to uº jen abys byla krásná
ale ty platí² za jejich smrt
nenávidím t¥ a °íkám ti to do o£í

Krátce se usmívá
kdyº hladí koºe²iny mrtvých zví°at
chci vid¥t jak se bude tvá°it
aº bude kli£kovat p°ed mými výst°ely
Na lovu 2x
tam se vy°ádím
na lovu 2x
tam koukám jestli mi ??
2x

✦

První

investi£n¥-anarchistický

fond
Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 4.)

Kdyº jsem ti p°edhodil kost
ty ses po ní vrhnul ob¥ma rukama
2x
Anarchista s kupónovou kníºkou
já se z toho poseru
p°estávám v²emu rozum¥t
a chce se mi blít
?? a´ stihne² odpolední demonstraci
ale nezapome¬ dát kupóny na ná² fond
ten je proti systému
který jsi práv¥ podpo°il
kupónová anarchie
kone£n¥ jsem to pochopil
Anarchista s kupónovou kníºkou
já se z toho snad poseru
p°estávám v²emu rozum¥t
a chce se mi blít

✷ : Zví°ata umíraj díky tvojí toleranci

✷✍
✍

✷ : zví°ata umíraj díky tvému nezájmu

✷✍
✍

: Zví°ata umíraj díky tvojí nenávisti

zví°ata umíraj díky tvojí krutosti
: zví°ata umíraj díky tvé toleranci
zví°ata umíraj jen díky tob¥

Vypadni jestli to nechápe²
a co moºná nejdál
a protoºe jestli t¥ je²t¥ potkám
tak ti roz²lapu ten tv·j ksicht
Zví°ata umíraj díky tvojí toleranci
zví°ata umíraj díky tvojí krutosti
: zví°ata umíraj díky tvé nenávisti

✷ : zví°ata umíraj díky tvému nezájmu

zví°ata umíraj jen díky tob¥
díky díky tob¥ 2x

✦

Live (?, 16.)
Má² k°íº na krku chodí² do kostela
doma se modlí² takºe v¥°í² v boha
?? má nejrad²i ty kreatury
??
Pro£ se mnou nemluví²
??
ºe já jsem £·rák
tak na to ti °eknu jen jedno 2x
Táhni do pí£i rozumí² 4x

✦

Anarchie hovno ?? 4x

St°íkám ti to do o£í

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 15.)

✷ Live (?, 8.)

Vypadni uº t¥ nechci nikdy vid¥t
hlavn¥ ten tv·j zmalovanej ksicht
co tady vidím stovku mrtvejch zví°at
které trp¥j aby ty ses mohla zmalovat

Teror chorých vran

Choré vrány / Choré vrány

Anarchista hovno
s kupónovou kníºkou
2x

✦

Táhni kam pat°í²

Choré vrány / Choré vrány

Live (?, 17.)
Sex a narkotika
²patná politika
chlast a mnohoºenství
²patný náboºenství
Nejsme rebelanti
my jsme buzeranti
nejsme anarchisti
my jsme teroristi
2x
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✷✎
✎

Tak tohle uº tady bylo
rány bubn· a pochodovej krok
tak tohle uº tady bylo
t¥la lidí padaly do m¥stských stok

To je teror 3x
teror chorých vran
2x

✦

Tisíc
baráku

£u¬ák·

v

anarchistickém

Choré vrány / Choré vrány

??
to co z nás zbylo to málokdo tu²í
nápor do mozku ??
seber si svý ?? a zdrhej do úkrytu

✦

Live (?, 13.)
Tisíce mrtvých mrtvých lidí
tisíce mrtvých mrtvých nad¥jí
tisíce mrtvých mrtvých zví°at
tisíce mrtvých zklamání
2x
Tisíce mrtvých kolem nás
to je jen v nás...
Tisíce mrtvých mrtvých lidí
tisíce mrtvých mrtvých nad¥jí
tisíce mrtvých mrtvých zví°at
tisíce mrtvých zklamání

✦

Víkendový punker

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 6.)

✷ Live (?, 5.)
Kdyº na to p°íjde
tak já mám du²i rebela
po celý týden
i kdyº né tak docela
To co se ve mn¥ skrývá
víkendem rychle oºije
jsem potom d¥sn¥ tvrdej
a °vu anarchie

Live (?, 16.)

✷ Live (?, 12.)
Kdyº nebude² dýchat
kdyº nebude² ºrát
kdyº nebude² zpívat
kdyº nebude² lhát
Kdyº nebude² st°ílet
kdyº nebude² makat
kdyº nebude² slouºit
nebude² mít co ºrát
Kdyº bude² jen stát
kdyº nep·jde² s davem
kdyº nebude² morální
tak nebude² normální
2x

✷ : A zdechne² 2x

✷✍
✍

Bu¤ apatický k problém·m druhých
bu¤ apatický k bolestem
: 3x

✷②

: Zdechne² 2x

Uº se² dávno mrtvej 3x

✦

V sobotu p·jdu
na koncert punkový
dneska ?? policajti
a tak je to tutový
?? bundu
hodím £íro budu frajer
jenom nevím pro£ mi °íkaj
hajzlovej punker
Víkend punk 8x
mrtvej punk

✦

Zav°ít, zabít

Choré vrány / Choré vrány

Zdechne²

Choré vrány / Choré vrány

ivot

Choré vrány / Choré vrány
Live (?, 1.)

✷ Live (?, 11.)
Rychlej ºivot na hranici smrti
ºivot to je ??

✷ : 4x

②

: Nikdy není na ²kodu
na chvíli p°ibrzdit
a rozhlédnout se kolem
Rychlej ºivot na hranici smrti
ºivot to je ??
2x

Live (?, 2.)

✷ Live (?, 9.)
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❬✷②❪

Insania
40 písní

Tancuj!
(Insania / Insania)
Útok
(Insania / Insania)

? (13x)
(Insania / Insania)
A.D.L.

Vítejte v absurdit¥
(Insania / Insania)
Zrozen pro zlo

(Insania / Insania)

(Insania / Insania)

Acherón

Kanibal

(Insania / Insania)
Bou°e

17 písní

(Insania / Insania)
Cestou mezi hroby

? (3x)
(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Hodný strý£ek

(Kanibal / -)

(Insania / Insania)
Hrobník

(Kanibal / Kanibal)
Anarchie

Demokracie

Chemické závody Sokolov

Kanibal

Pentagon

2

♠

2

♠

2

❧

2

♠

2

♠

2

❧

2

♠

2

♠

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Není budoucnost

♠

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Morový sloup

2

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Medv¥d jde cestou mezi hroby

♠

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Masakr

2

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Legie smrti

♠

? (2x)

(Insania / Insania)
Insania

♠

?

Perestroika
(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)

Satan
O jeºcích

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Spratek metal
Oáza zni£ení

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
ibeni£ní pole
Peklo uº £eká

(Kanibal / Kanibal)

(Insania / Insania)
Vivat alkohol
Posedlost
(Insania / Insania)

(Kanibal / Kanibal)
Zkáza

Post Mortem

(Kanibal / Kanibal)

✦?

(Insania / Insania)
Rozsudek
(Insania / Insania)

Kanibal / Kanibal

Satanova jízda

Demo (1989, 1.)

(Insania / Insania)
Sodoma

Kanibal...

(Insania / Insania)
Ve m¥st¥ se zpívá
Stra²ná krutá insania
(Insania / Insania)
Svaté peklo
(Insania / Insania)
Syntéza
(Insania / Insania)

divn¥ duní zem
?? zpívá
p°ikládá pod kotle
Zápach síry ve vzduchu
a £ervená mra£na
lidi hr·zou pobíhají
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je to ztráta stra²ná
Dneska ve£er satan· je den
£arod¥jný rej
hrozná je zloba démon·
t¥ch posmrtných t¥l
??
které vedou zase
p°istupují ??
??
Válka nebo satan
te¤ uº je to jedno
dneska bude konec
z·stane jen peklo
Dneska ve£er satan· je den
£arod¥jný rej
hrozná je zloba démon·
t¥ch posmrtných t¥l
3x

✦?

Aº tu bude anarchie
tak tu bude dob°e dob°e
aº tu bude anarchie
tak tu bude líp
2x
Aº tu bude anarchie
tak tu bude
dob°e 4x
aº tu bude anarchie
tak tu bude líp
Nenávidim lidi 3x
nenávidím sebe
ºijem jako krysy 3x
i krysy ºijou líp
2x
Svobody maj víc

✦ Demokracie
Kanibal / Kanibal
Demo (1989, 4.)

Kanibal / -

✷ Live Chmeli£ná (1989, 3.)

Demo (1989, 9.)

Utrºí² jen samý
rozkazy a zákazy
pro lidi jsi ²patnej
a nevychovanej

(instrumentální)

✦?

Kanibal / Kanibal
Demo (1989, 16.)

Já tam nechci 3x
nechte m¥
2x
Armáda je zkurvená
kéº by jí uº nebylo
to by se nám líbilo
starostí by ubylo
2x

✦ Anarchie

Kanibal / Kanibal

Demo (1989, 13.)
✷ Live Chmeli£ná (1989, 7.)

Má² rád svoji muziku
a umí² máknout v práci
nikdo t¥ v²ak nebere
jenom pro tvý vlasy
Dlouhý vlasy £erokézy 3x
jsou to taky lidi
nezáleºí jak vypadá² 3x
ale co má² v srdci
Je²t¥ je tu nad¥je
ºe se sta°í zamyslí
nad tím co je lidskost
a nad tím co je svoboda
Nezbývá neº £ekat
tak moºná po p°estavb¥
kdyº nám mládí pom·ºe
tak tu bude pohoda
Dlouhý vlasy £erokézy 3x
jsou to taky lidi
nezáleºí jak vypadá² 3x
ale co má² v srdci

Nenávidim lidi 3x
nenávidím sebe
ºijem jako krysy 3x
i krysy ºijou líp
2x
Anarchie
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✦ Chemické závody Sokolov
Kanibal / Kanibal

✷

kterej ti ob°ad poskýtá
Kanibal 9x

✦ Pentagon

Demo (1989, 12.)
Live Chmeli£ná (1989, 2.)

Na dn¥ jedný kotliny
tam kde kou°í komíny
stojí m¥sto pr·myslový
ozdobou je zamo°ení
erný svinstvo ?? síra
na²e t¥la rozeºírá
£erný stromy ²edá tráva
p°et¥ºko nám kyslík dává
Nebezpe£í ve m¥st¥ je velký
utíkejme dokud je £as
aº se tam jednou n¥co zkurví
nezbyde nikdo z nás
Chemie Sokolov
v odpadu je známost
Chemie Sokolov
nemocných lidí dost
2x
ivoty se rychle krátí
umírá se v padesáti
kdo se ºiví chemií
spoustu lidí zabijí
??
máme snahu vyhrabat se
?? zamo°ený plynem
varujeme dokud ºijem

✦ Kanibal

Kanibal / Kanibal
Demo (1989, 3.)
Live Chmeli£ná (1989, 8.)

✷

Rozsévá bolest
smrtící zbra¬
za svého pána
jdi zabíjet dál
: ??
✷:

Fuck o pentagon
fuck o politika
fuck o pentagon
fuck o bílej d·m
2x
??
má² mírový smlouvy
ºe se zbrojí dál
Po°ád velkej byznys
co nejv¥t²í zisk
dal²í je ten blázen
??
Fuck o pentagon
fuck o politika
fuck o pentagon
fuck o bílej d·m
2x

Kanibal / Kanibal

✷

✦ Perestroika

Demo (1989, 7.)
Live Chmeli£ná (1989, 5.)

Jse² osam¥lý v pustý bu²i
tvoje smysly n¥co tu²í
na posvátný zemi stojí²
n¥koho se stále bojí²
P°ed tebou podivná ??
lidi na k·lech nabodlí
tamtamy v osad¥ hroziv¥ zn¥jí
divo²i dokola vraºedn¥ se sm¥jí
Kanibal·m ??
první svoji ob¥ti
2x
Kanibal 8x
Divo²ský rituál práv¥ vrcholí
kanibal pojídá £lov¥ka
stra²livej moment ¤áb¥lskej obraz

...

Kanibal / Kanibal

✷

Demo (1989, 11.)
Live Chmeli£ná (1989, 9.)

Zase do práce 3x
pospíchám
málo pen¥z
moc málo pen¥z 2x
vyd¥lám
A kdyº hubu voºeru si
nic si z toho ned¥lám
spokojen¥ chrápu doma
a v práci to nad¥lám
Perestroika uº se blíºí
o£i se mi v práci klíºí
te¤ tu mám jen samej fofr
nakládá to starej fotr
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

Perestroika...

Na prkn¥ ?? ºivot¥
??

Perestroika skv¥lá
a s perestroikou z vesela

Spratek metal 2x
skateboard 2x
4x

✦ Satan

: 2x

Kanibal / Kanibal

My hrajeme spratek metal
: heja heja hou...

Demo (1989, 2.)

✷ Live Chmeli£ná (1989, 1.)

✷ : heja heja hou

4x

?? pekelných mocností
do tvého hrobu proniká sv¥tlo
dobývá² se ven z £erného podsklepí
zbývají dve°e ºalá°e tvého

✦ ibeni£ní pole
Kanibal / Kanibal

??
jejich krev je je²t¥ teplá
du²i tvou si vezme bez ??

Demo (1989, 15.)

✷ Live Chmeli£ná (1989, 10.)

Ná² pán je satan 3x
dej mu du²i
2x

Velký boj zu°í mezi dv¥ma rody
d¥lá se mnoho krutostí
nikdy jsi nevid¥l tolik krve
nikdy jsi nem¥l tolik radosti

Tvá smrt se rychle blíºí
touºí² po £isté krvi
tvá chtivost která nezná mezí
zp°etrhá ti v²echny nervy

Prochází² se po tom rudým poli
hledí² na tu zkázu velikou
na tvé tvá°i zaleskly se slzy
£eká² dobu nevolnou

??
jejich krev je je²t¥ teplá
du²i tvou si vezme bez ??

ibeni£ní pole leºí ladem
£eká² aº boje znovu vypuknou
2x

Ná² pán je satan 3x
dej mu du²i
4x

Staletí muºi drºí zbran¥
t°esoucí pohled hledí vp°ed
jejich ?? postaví se za n¥j
do boje vrhají se hned

✦ Spratek metal

Nehledí na své velké stá°í
nehledí na sv·j rychlý tep
také jsme kdysi byli mladí
to je lep²í uklán¥t se hned

Kanibal / Kanibal
Demo (1989, 17.)

✷ Live Chmeli£ná (1989, 11.)

ibeni£ní pole leºí ladem
£eká² aº boje znovu vypuknou...

Na skejboardu svoboden
°ídí² si ho sám
být z toho hned v extázi
£elí² p°ekáºkám

✦ Vivat alkohol
Kanibal / Kanibal

Kam se koukne²
tam zajede²
tras je v²ude dost

✷ : Spratek metal 2x
skateboard 2x
4x
Na skejboardu svoboden
°ídí² si ho sám
být z toho hned v extázi
£elí² p°ekáºkám

Demo (1989, 5.)

✷ Live Chmeli£ná (1989, 4.)
❬ ②❪

❬ ②❪

P°i²la milá do hospody
p°istoupila blíº
kdyº vid¥la jak se ºivím
p°estala m¥ chtít
Moje plány velký plány
oºenit se s hospodou
uº to vidím ??
na záchytku odvezou
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❬✷②❪
✷✍
✍
②

Nezbývá neº jednotvárn¥ ºít
proklínat svou rodnou zem
a spokojen¥ pít

Guzdan
(Kritická situace / Kritická situace)

Alkohol
vivat alkohol...
V mojí pivní makovici
??
?? motolici
divný stavy mívá
V tomhle stát¥ v kterém ºiju
zbývá jenom hospoda
za to v²echno d¥kujeme
t¥m panák·m zeshora
Nezbývá neº jednotvárn¥ ºít
proklínat svou rodnou zem
a spokojen¥ pít
Mladej ten to tady t¥ºký má
pro star²í je vyvrhel
a málokdo mu ²anci dá

Hanba vrah·m
(Kritická situace / Kritická situace)

3

❧

Chlapci a chlapi
(Kritická situace / Kritická situace)

2

♠

Jeden z mnoha
(Kritická situace / Kritická situace)

2

❧

Kámen
(Kritická situace / Frá¬a rámek)

2

❧

Karel Ho°ej²í je srab
(Kritická situace / Kritická situace)

2

♠

Kat se zelenou kápí
(Kritická situace / Kritická situace)

4

❧

Krvavej sport
(Kritická situace / Kritická situace)

4

♠

Lovci
(Kritická situace / Kritická situace)

3

♠
♠

Médium
(Kritická situace / Kritická situace)

Alkohol
vivat alkohol...

Morituri te salutant
(Kritická situace / Kritická situace)

Kritická situace

2

♠

(Kritická situace / Kritická situace)
4

♠
♠

Civilizace?
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

eský punks
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

Dezertér
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

Dne²ní den
(Kritická situace / Kritická situace)
Drºím smutek
(Kritická situace / -)

2

❧

E.I.K.
(Kritická situace / Kritická situace)

2

❧

♠
♠

Návrat Karla Ho°ej²ího
(Kritická situace / Kritická situace)

50 písní

Blani£tí rytí°i
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

Globální raptus
(Kritická situace / Kritická situace)

Mladej ten to tady t¥ºký má
pro star²í je vyvrhel
a málokdo mu ²anci dá

?

♠

FMNO
(Kritická situace / Kritická situace)

Ne£ekej
(Kritická situace / Kritická situace)

2

♠

Netvor
(Kritická situace / Kritická situace)

2

♠
♠

Nové médium
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

Odpu²t¥ní
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

One of those...
(Kritická situace / Kritická situace)
Pampá² jel v kupé
(Kritická situace / Kritická situace)

2

❧
♠

Podivné ZOO
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

Poplach
(Kritická situace / -)
P°ilet¥li adjutanti
(Kritická situace / Frá¬a rámek)

2

❧

Eliá² Kozák
(Kritická situace / Kritická situace)

Rumburk II
(Kritická situace / Kritická situace)

2

♠

Ethanol
(Kritická situace / Kritická situace)

ekni ne
(Kritická situace / Kritická situace)

Ex kamarádovi
(Kritická situace / Kritická situace)

♠

Snad kdesi za Piavou
(Kritická situace / Frá¬a rámek)
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♠
4

♠

Sny a realita
(Kritická situace / Kritická situace)
Stále na út¥ku
(Kritická situace / Kritická situace)
váb
(Kritická situace / Kritická situace)
Ticho, klid a mír?
(Kritická situace / -)
Tisíc milión· zabitejch koní
(Kritická situace / Kritická situace)
Uº nikdy
(Kritická situace / Kritická situace)
V¥£ní dezerté°i
(Kritická situace / Kritická situace)
V¥t²ina
(Kritická situace / Kritická situace)
Vietnam 1964
(Kritická situace / -)
Vp°ed
(Kritická situace / Kritická situace)
Vy
(Kritická situace / Kritická situace)
Zamilovaná
(Kritická situace / Kritická situace)
Zejtra je ti hochu dvacet
(Kritická situace / Kritická situace)

2♠
♠

4❧
♠

2❧
2❧
4❧

do ticha zazní výk°iky
národ se topí v mo°i nenávisti
Tak kde jste blani£tí rytí°i
tak kde jste spasitelé zem¥ £eské
tak kde jste blani£tí rytí°i
te¤ kdyº vás nejvíc pot°ebujem
Lid zmírá ve rva£kách a koniktech
nikdo pro nikoho nemá dobrý slovo
v²ichni jen kradou a rabujou
ve vzduchu £pí síra a olovo
Tak kde jste blani£tí rytí°i
tak kde jste spasitelé zem¥ £eské
tak kde jste blani£tí rytí°i
te¤ kdyº vás nejvíc pot°ebujem

✦ Civilizace?

3❧

Kritická situace / Kritická situace

♠

Stále na út¥ku (1989, 5.)

♠

2❧
2❧
2♠

✦?

Pro£ n¥kdo hlady umírá
a druhej b°ich si cpe
pro£ lidi st°ílej do lidí
a chlap s chlapem se rve
Pro£ n¥kdo ºije v p°epychu
a druhej nemá nic
pro£ vybuchují granáty
zní cvakot nábojnic
Sv¥tu vládne nenávist
pokrytectví a zloba
strach z lidí d¥lá krysy
který se navzájem poºíraj

Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1991, 3.)

... (svahil²tina)
A te¤ je taková blbá repová £ást, kde bych m¥l
n¥co °íkal, ale protoºe jsem to je²t¥ nesloºil, tak
budu kecat jenom ¬áký hovadiny.

Co naplat
ºe je vysoce civilizovaná doba
kdyº milióny lidí
vinnou t¥ch druhejch umírá
2x

✦ eský punks

Nap°íklad to, ºe nejd°ív za£ne hrát basa, a potom po chvilce se k ní p°idá kytara. A£ je to
debilní, odpus´te nám to, my fakt nic jinýho
nem·ºem d¥lat, jako sorry.
... (svahil²tina)

✦ Blani£tí rytí°i

Kritická situace / Kritická situace

✷
✸
✹

Stále na út¥ku (1989, 7.)
Live Praha (1991, 4.)
Live Plze¬ (1992, 9.)
Kritická situace (1992, 2.)

erný mraky stahujou se nad Prahou
ze strom· padá zetlelý listí

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 10.)

Hlavu plnou omyl·
a fale²ných zpráv
proti sob¥ ve°ejnost
krvechtivý dav
Není pro n¥ lehký
p°eºít tenhle £as
za barikádou postavenou
z pivních bas
Nem·ºou se divit
ºe je kaºdej na n¥ zlej
kdyº furt protestujou
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a nev¥dí co cht¥j
N¥kte°í jsou takový
a jiní makový
v²ichni dohromady
£eský lidi punkový
eský punks porotci i vrazi
£eský punks maj svý velký kazy
£eský punks ?? mozky
£eský punks zbyli z nich jen trosky
eský punks 4x
Proklamujou mír
ale provokujou gangy
lidi jiný rasy
jsou pro n¥ jenom zmetky
??
srovnávaj svý ºivoty
s osudy mu£edník·
Nikdy ne£etly texty
kapel ze západních zemí
aspo¬ nemaj kecy
a lidi jsou jak n¥mí

Dezertére
uº nikdy...
S neznámem p°ed sebou
s £etníky za zády
doufá² ºe projde²
baºinou
Stále na út¥ku
út¥ku z armády
zlou nenávistnou
krajinou
Uº nikdy neveme² pu²ku
do svých dlaní
nikdy se neozbrojí²
ºádnou zbraní
Uº nikdy nezamí°í²
na bratra svého
uº nikdy netrefí² se
p°ímo do £erného
Dezertére

✦ Dne²ní den

Kritická situace / Kritická situace

Nikde tu pro n¥ není
nutný ani hezký
takhle dopadli
skoro v²ichni punkové
eský punks porotci i vrazi
£eský punks maj svý velký kazy
£eský punks ?? mozky
£eský puns zbyli z nich jen trosky
eský punks 4x

✦ Dezertér

Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1991, 2.)

Uº nikdy
V temném sklepení v zá°i pochodní
skrývá² se p°ed výkonem moci
nev¥°í² ve ²t¥stí ani ve spasení
v¥°í² jen temnému plá²ti noci

Forgiveness (1996, 1.)
Dne²ní den tolik jiný neº ten v£erej²í
o tolik víc zmatený a p°esto jasn¥j²í
mén¥ vzdoru a mén¥ jistoty
a pocit klidu a pocit £istoty
Nelze dýchat bez vzduchu
nesly²et otázky
nep°iznat omyly
milovat bez lásky
Dne²ní den p°iná²í dal²í názory
více kritik· i více pokory
nové postoje a nové znalosti
jsem plný úcty a plný vd¥£nosti
Nelze dýchat bez vzduchu
nesly²et otázky
nep°iznat omyly
milovat bez lásky
2x

✦ Drºím smutek

Jen osud ví co s tebou bude
aº p°ijde den
zatím si nechá² zdát
o ºhavých klínech ºen
Rozd¥lá² ohe¬
jehoº dým hmyz odpudí
a ²t¥kot ps· t¥ brzy
ze sna probudí

Kritická situace / -

Live Praha (1991, 14.)

✷ Kritická situace (1992, 12.)
✷ : Drºím smutek protoºe sly²ím
zoufalý plá£ nevinných
drºím smutek protoºe cítím
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❬ ✘❪

ºe není více síly v rukou mých
Mám £ernou pásku na rukávu
a £ernou masku na tvá°i
a du²e má a t¥lo mé
se skrývá v £erném ºalá°i
Dech m·j kvapem umdlévá
a srdce krvácí
a já uº celou v¥£nost drºím smutek
který se neztrácí

❬ ✘❪

❬ ②❪

Drºím smutek protoºe sly²ím
zoufalý plá£ nevinných
drºím smutek protoºe cítím
ºe není více síly v rukou mých

Fleky na sv¥tlým triku
to není závadou
a kone£ky svejch vlas·
obarvím na modro

❬✷✘❪

❬✷✘❪

✷②

✷ : Dech m·j kvapem umdlévá

❬ ②❪

E.I.K.

Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1988, 4.)

✷ Zejtra je nám dvacet (1988, 5.)
Co snad po mn¥ chcete
já uº toho mám dost

✷ : A ejhle vy jste student

to se mi nelíbí
v²ak voni si na vás
ve ²kole posvítí

Uº nikdo jinej nezbejvá
neº epileptický idioti a kurvy
2x

Drºím smutek protoºe tu²ím
ná² konec denn¥ o krok blíº
drºím smutek protoºe nevím
zda jsme je²t¥ schopni vyrvat m°íº

✦

Uº nikdo jinej nezbejvá
neº epileptický idioti a kurvy
2x

: A ejhle vy jste ²kolák

a srdce krvácí
a já uº celou v¥£nost drºím smutek
který se neztrácí

✷ : Dech m·j kvapem umdlévá
a srdce krvácí
a já uº celou v¥£nost drºím smutek
který se neztrácí

Pomaluju bundu
do ucha ²pendlík dám
takovejch je nás hodn¥
takovej nejsem sám

Za£íná m¥ nudit
stále stejná fráze
ukaºte mi ob£anku
snad nejste bez práce

Mám £ernou pásku na rukávu
a £ernou masku na tvá°i
a du²e má a t¥lo mé
se skrývá v £erném ºalá°i
: nechci vid¥t nechci sly²et...

Mám £ernou pásku na rukávu
a £ernou masku na tvá°i
a du²e má a t¥lo mé
se skrývá v £erném ºalá°i
: nechci vid¥t nechci sly²et...

Já nevím co mám d¥lat
já nevím rady si
a ze zoufalství si nechám
vyst°íhat vlasy
Uº nikdo jinej nezbejvá
neº epileptický idioti a kurvy
2x

Drºím smutek protoºe vidím
dlan¥ sev°ené do p¥stí
drºím smutek protoºe myslím
na ty jeº oslepli závistí
: Mám £ernou pásku na rukávu
a £ernou masku na tvá°i
a du²e má a t¥lo mé
se skrývá v £erném ºalá°i
nechci vid¥t nechci sly²et...

v²ude tam kam p°ijdu
jsem nevítanej host

✦

Ex kamarádovi

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 9.)

✷②
❬ ②❪

Objednává²
jedno pivo za druhým
jó cítí² se dob°e
kdyº se kluci usmívaj
Ale potom je tu jeden
kterej ti nesedí
a kterej bohuºel nezná tvojí
vlastnost kterou ostatní znaj
Tenhleten kluk
co chodí s jednou moc p¥knou holkou
s holkou kterou ty si p°ece
d°ív neº on znal
A tebe n¥co sºírá
to cítí² nebo nenávist
a zapomíná² na v²echno
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✷✍
✍

✦ FMNO

co pro tebe ud¥lal
Jsi jeden z t¥ch
proti kterým nemáme ²anci
cht¥l bys bejt príma
ale postrádá² toleranci
Vyrost si mezi lidma
kterejm vládne zlo a leº
bohuºel jsi jako oni
a navºdy z·stane²
Tenhleten kluk
dovede n¥co d¥lat líp neº ty
ale dob°e ví
ºe n¥co d¥lá zas h·°
Ale ty jako bys to nevid¥l
sly²í² jen jeho chlubení
nejrad²i bys mu
vrazil do zad n·º
Tenhleten kluk t¥ má rád
a snaºí se ti co nejvíc dát
d¥lí se s tebou o radost
i bolest svou
Ale za nic na sv¥t¥ netu²í
a ani tu²it nem·ºe
ºe tv·j úsm¥v je jen
ne£istou hrou
Jsi jeden z t¥ch
proti kterým nemáme ²anci
cht¥l bys bejt príma
ale postrádá² toleranci
Vyrost si mezi lidma
kterejm vládne zlo a leº
bohuºel jsi jako oni
a navºdy z·stane²
Nedokáºe² pochopit jeho ²t¥stí
nedokáºe² p°ijmout jeho up°ímnost
na oko jsi jeho bezva kámo²
a zatím s tebou cloumá stra²ná zlost
Na kaºdym ti n¥co trochu vadí
v kaºdym hledá² ¬ákej jeho skrytej cíl
o n¥kom tvrdí² ºe se d¥lá zajímavým
o jinym ºe kaºdýmu vnucuje sv·j styl

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 8.)

Maj rudé pruhy na kalhotách
svoje vlastní paneláky
zcela nové favority
zná² je jako lampasáky
??
??
? v ulicích ? v metru
rozr·stají se stra²n¥ rychle
FMNO...
? korun £istý p°íjem
vezme uniformu do prádelny
??
?? spo°itelny
Snídají kaviár k ve£e°i jí biftek
mají videa mají chaty
??
??
FMNO...

✦ Globální raptus
Kritická situace / Kritická situace
Zejtra je nám dvacet (1988, 13.)
Jednou snad vyhyne ten globální raptus
nenávist £lov¥ka k druhýmu £lov¥ku
jednou snad vyhyne ten globální raptus
nebo jsme za chvíli zpátky v prav¥ku

✦ Hanba vrah·m

Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1991, 1.)

✷ Live Plze¬ (1992, 8.)
✸ Kritická situace (1992, 7.)
Podívejte uº zase ºenou
kon¥ p°es p°ekáºky
porodí je vycvi£í
a nakonec utratí

Jsi jeden z t¥ch
proti kterým nemáme ²anci
cht¥l bys bejt príma
ale postrádá² toleranci

Mají na to postroje
ostruhy a bi£e
vraºdí a je²t¥ jim
za to n¥kdo zaplatí

Vyrost si mezi lidma
kterejm vládne zlo a leº

✷ : ...

Bohuºel jsi jako oni
a navºdy z·stane²
2x

Jenom na nás záleºí
co bude následovat
jak dlouho je²t¥ budou stát
dostihové dráhy
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❬ ✁✸②❪

Kolik krve vyte£e
z nevinných h°bet·
neº navºdy zastavíme
nelítostné vrahy

Byli jsme chlapci
a m¥li z nás bejt chlapi
a jsme jenom stroje
které zabíjejí

Hanba hanba vrah·m 4x

Jak ²elmy máme
ostrý ²pi£áky a drápy
a jako dobytek
nás dobíjejí

✦ Chlapci a chlapi

✦ Jeden z mnoha

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 11.)

Kritická situace / Kritická situace

✷ Epidemie (1990, 6.)

Live Plze¬ (1992, 5.)

Praskají kosti
a spaluje k·ºi
a v¥tve strom·
²lehají do o£í

✷ Kritická situace (1992, 8.)

Hustý dým
rozeºírá plíce
a hlavn¥ duní
to nep°ítel úto£í

V zaví°ení bubn·
poznals svoji sílu
: p°e´al okov sv¥domí

Hlava uº nebolí
a nohy sami ²lapou
a sníh za krkem
uº nestudí
Uº ani nemyslí²
na vysvobození
které zas v tob¥
ºivot probudí

: ...

✷ : vylé£ils sv·j komplex

❬✷②❪

✷✎
✎

a ochutnal slast moci

: Zahodils plá²´ pokory
...

✷ : Zahodils plá²´ pokory
a p°e´al okov sv¥domí
a hluk s k°ikem p°ehlu²il
hlas dobroty v tvým srdci

Byli jsme chlapci
a m¥li z nás bejt chlapi
a jsme jenom stroje
které zabíjejí

Vyp¥stovals svoje cíle
na hnoji sobectví
a snaºí² se je p°ed¥lat
na p°ekrásný kv¥t

Jak ²elmy máme
ostrý ²pi£áky a drápy
a jako dobytek
nás dobíjejí

Bez pocitu viny
vzhlíºí² zpupn¥ k nebes·m
uº nikdo nezastaví
tv·j krkolomný let

M¥li jsme v ºivot¥
desítky ideál·
a te¤ uº máme jenom
v zmrzlejch dlaních zbra¬

Jsi py²ný na svou pravdu
a na moudrost svých v·dc·
ten krásny pocit vít¥ze
chce² proºít zas a znovu

Cht¥li jsme ºít
podle toho co na baví
a te¤ tu splácíme
moc krutou da¬

S plameny v o£ích
a se za´atou p¥stí
vrhá² se st°emhlav
do no£ního lovu

V slzách a krvi
nás jiní utopili
v prachu bolesti
a bahn¥ násilí

Vyp¥stovals svoje cíle
na hnoji sobectví
a snaºí² se je p°ed¥lat
na p°ekrásný kv¥t

Rozsévat nenávist
a smrt nás nau£ili
a z vraºd¥ní
uº jsme jako opilí

Bez pocitu viny
vzhlíºí² zpupn¥ k nebes·m
uº nikdo nezastaví
tv·j krkolomný let
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❬✷✎❪
❬ ✎❪

❬ ②❪

❬ ②❪

❬✷✎❪

: 2x

✷ : V zaví°ení bubn·

❬ ✎❪

poznals svoji sílu
vylé£ils sv·j komplex
a ochutnal slast moci

Bojí se násilí
bojí se sviní
bojí se války
a kaºdej m¥ vinní
Tak já jsem taky asi srab
tak já taky asi nejsem chlap
kdyº jsem ??

Zahodils plá²´ pokory
a p°e´al okov sv¥domí
a hluk s k°ikem p°ehlu²il
hlas dobroty v tvým srdci

✦ Kat se zelenou kápí
Kritická situace / Kritická situace

Jsi py²ný na svou pravdu
a na moudrost svých v·dc·
ten krásny pocit vít¥ze
chce² proºít zas a znovu

✷ Live Praha (1991, 7.)
✸ Live Plze¬ (1992, 6.)
✹ Kritická situace (1992, 5.)

S plameny v o£ích
a se za´atou p¥stí
vrhá² se st°emhlav
do no£ního lovu

V noci se probouzí²
celej zpocenej
slézá² z bidla
aby ses z okna podival

Stále na út¥ku (1989, 4.)

✦ Kámen

Uº zase m¥l jsi ten
sen p°í²ernej
a v¥d¥ls ºe ho bude² mít
uº kdyº jsi usínal

Live Praha (1988, 3.)

V tom snu zas hlavu jsi m¥l
v obru£ích gilotiny
a dévé´ák
rozsudek smrti £et

Kritická situace / Frá¬a rámek

✷ Zejtra je nám dvacet (1988, 7.)
Aº p·jde² okolo
nemysli na kámen
neho¤ tam kamenem
kamenem do oken
: moc by to bolelo

✷ : zas by to bolelo

tvrd²í je nad kámen
p°ejít jen okolo
ani se nezeptat
: jestli to bolelo
ani se na kámen
✷ : kam se to pod¥lo
ani se do oken
nepodívat

✦ Karel Ho°ej²í je srab
Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1988, 6.)

✷ Zejtra je nám dvacet (1988, 16.)
Bojí se popela
bojí se p¥ny
bojí se protestu
bojí se i ºeny
Karel
Karel
Karla
Karel

Ho°ej²í
Ho°ej²í
Ho°ej²í
Ho°ej²í

je srab
to není chlap
má svrab
je stra²pytel

✷✍
✍

✷②
✷✎
✎
②

A kolem byli vid¥t
postav v uniformách stíny
byla to hr·za
cht¥ls rad²i zem°ít hned
Z okna se dívá²
a na domov vzpomíná²
pak s kvérem na rameni
projdou kolem hlídky
Ty chce² pry£ odsud
kde nikdo nezná soucit
porozum¥ní
a sv¥domí vý£itky
Tady se musí² sklonit
p°ed rozkazy a mocí
tady vládne ten
koho se kdo má mozek bojí
Ten kdo je p°í£ina
❀✷ ❀✹ : tvých bezesných noci

✸ : tvých neklidných noci

ten kdo v £ele v²ech armád
na sv¥t¥ stojí
: 2x

✷ : 2x
A ví co t¥ nejvíc bolí
a ví co t¥ nejvíc trapí
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✸✍
✁✷✁✹✍
✷✁✸✁✹②
❬ ✁✸✁✹②❪

a pak t¥ jako zví°e skolí
kat se zelenou kápí

✦ Krvavej sport
Kritická situace / Kritická situace
Zejtra je nám dvacet (1988, 14.)

✷ Live Praha (1991, 13.)
✸ Live Plze¬ (1992, 7.)
✹ Kritická situace (1992, 3.)
Trénujete st°elbu
ost°íte bajonety
hrajete zápasy
p°i kterých lidi blednou

Po lese voní st°elný prach
lovci nastraºili pasti
a tence volají nem¥jte strach
£eká vás obrana vlasti
Metodu mají ti lovci svou
do na²ich mlá¤at cpou sladké °e£i
a pak je chytí a o ºivot okradou
a mnou si ruce o poslední le£i
Lovci na²ich du²í a mozk·
lovci co z tebe ud¥lají trosku
lovci s placatými £epicemi
lovci jeº ovládají zemi
2x

✦ Médium

istíte hlavn¥
le²títe kanady
pro tuhle zábavu
nepo£ítejte se mnou

Kritická situace / Kritická situace
Zejtra je nám dvacet (1988, 3.)

Hrajte si sami
ten sv·j krvavej sport
2x

Mám v hlav¥ bahno
a pod jazykem ²váby
na plicích olej
a za nehtama kraby

Kopete zákopy
a nabíjíte d¥la
ská£ete s padákem
bombardujete m¥sta

Krabi£ky dehtu
a krvavý skvrny
ho°ící hmota
a vítr s trny

Z tohohle t¥locviku
je nám v²em na blití
tak jd¥te do hajzlu
my jsme z jinýho t¥sta

Mé t¥lo zmítá se v plamenech
to kn¥z uº h°í²níka týrá
já v hr·ze k°i£ím chvíli ºít m¥ nech
po hrdle stéká mi síra

Hrajte si sami
ten sv·j krvavej sport
3x

Rozbité sochy
leºí v márnicích
tekoucí asfalt
a ohe¬ v ulicích

✦ Lovci

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 15.)

✷ Live Praha (1991, 9.)
✸ Kritická situace (1992, 9.)

Dej si pozor kdyº lovci jdou
s pu²kou na rameni
a s nasazenou maskou
chvíli po£kají a pak ti nadb¥hnou
a skoncují s p°átelstvím a láskou
Mají reºné pytle na tvé ²aty
a ostré b°itvy na vlasy
nep°ipou²t¥jí ºádné návraty
ti lovci mají rudé lampasy
Lovci na²ich du²í a mozk·
lovci co z tebe ud¥lají trosku
lovci s placatými £epicemi
lovci jeº ovládají zemi

Kanibalismus
z výkal· pití
v u²ích mi hu£í
sirény vytí
Mé t¥lo zmítá se v plamenech
to kn¥z uº h°í²níka týrá
já v hr·ze k°i£ím chvíli ºít m¥ nech
po hrdle stéká mi síra

✦ Morituri te salutant

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 3.)

✷ Forgiveness (1996, 3.)

P°ed sebou ²irou plá¬
posetou mrtvými bratry
posledních patnáct patron
a zablácenou tvá°
Za´atý zuby v ústech
zk°ivených bolestí
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a ze v²ech stran
od hlavní d¥l rudá zá°
MORITURI TE SALUTANT
dezertére
tak zdraví t¥ oni
a ty zdraví² je
MORITURI TE SALUTANT
k°i£í na tebe
jdou na smrt
jdou do boje
Kolik jich je²t¥ ubijí paºbami pu²ek
kolik jich je²t¥ skon£í v bahn¥ pod tebou
kolik jich je²t¥ navºdy opustí své matky
kolik jich je²t¥ do zabíjení naºenou
MORITURI TE SALUTANT
dezertére
tak zdraví t¥ oni
a ty zdraví² je
MORITURI TE SALUTANT
k°i£í na tebe
jdou na smrt
jdou do boje
2x

✦ Návrat Karla Ho°ej²ího

Já nejsem fajn tak fajn kluk
já mám t¥ch svých vad více
Bojím se nálad
bojím se nerv·
bojím se p°ísného strýce
bojím se krve
bojím se mléka
bojím se ??
bojím se smát
bojím se sval·
bojím se kostí
bojím se lidí
bojím se vás
Popadni hlupáku
p°ed velitelem války
ví² co t¥ £eká
kde je hlavní stan
e ji chce² sly²et
s vesmírnou dálkou
ve dnech se mlátit
a bude² milován
To jsem já Karel H

✦ Ne£ekej
Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1991, 15.)

Kritická situace / Kritická situace

✷ Kritická situace (1992, 4.)

Stále na út¥ku (1989, 12.)
Karel je fajn moc fajn kluk
jenºe má jednu vadu

Ne£ekej prosím
aº se proti tob¥ spojí
ti kterým jse² pro smích
a ti kdoº se t¥ bojí

eho se bojí
bojí se ko£ek
bojí se pavouk·
bojí se had·

Ne£ekej prosím
na to aº se zformují
a tebe i tvé bratry
pak snadno zlikvidují

Karel Ho°ej²í
není nejhloup¥j²í
drºí se za ruku
se svým strý£kem

Ne£ekej...

Na o£ích má p°ipnuty
gumové ??
ústa ucpaná
tenisovým mí£kem
To jsem já Karel H

Ne£ekej prosím
aº rozpoutají boje
a navléknou tve bratry
do zeleného stejnokroje
Ne£ekej prosím
a odho¤ n¥kde za zdí
to co ti bere sílu
ni£í t¥ a brzdí

Popadni hlupáku
p°ed majestátem doby
p°iprav si pokoºku
na nový p°íd¥l ran
??
a mozek bude paralyzován

Ne£ekej...

Karel H

Ne£ekej prosím
a odho¤ n¥kde za zdí

Ne£ekej prosím
aº se proti tob¥ spojí
ti kterým jse² pro smích
a ti kdoº se t¥ bojí
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to co ti bere sílu
ni£í t¥ a brzdí

✦

Ne£ekej...

Kritická situace / Kritická situace

✦

Forgiveness (1996, 4.)
Netvor

Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1988, 9.)

✷ Zejtra je nám dvacet (1988, 10.)
Jsem netvor a smrdím
ºiju ve v¥£ným strachu
mám v°edy ne na t¥le
ale na du²i
Uº nikdy se nedokáºu vzep°ít
stra²nýmu pocitu hnusu
2x
Jsem netvor mám komplexy
to není v·bec sranda
stehy mám ne na du²i
ale na mozku

Stojím a ruce spínám nad plamenem
vím ºe na bolest cit· nezapomenem
a ºe i kdyº nechci tak raním znovu
a tím ºe beru váhu svému slovu
Nespo£ítám kolikrát tnu do ºivého
v²ak kaºdou ranou dusím
ºár srdce tvého
a ty nikdy netu²í² £ím za to zaplatí²
ºe odevzdá² kus sebe pro jiného
Stojím a ruce spínám nad plamenem
vím ºe na bolest cit· nezapomenem
a ºe i kdyº nechci tak raním znovu
a tím ºe beru váhu svému slovu
Tak £asto p°iná²ím bol místo pohlazení
a proto prosím za odpu²t¥ní

✦

Uº nikdy se nedokáºe² vzep°ít
stra²nýmu pocitu hnusu
4x

✦

Odpu²t¥ní

Live Praha (1991, 8.)

Nové médium

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 16.)

Siréna uº zase houká
a letecký motory hu£í
ho°ící napalm padá
na stromy které pu£í
Tlaková vlna se valí
asfalt te£e po zdech
a z luna jaderné matky
vyjde dnes poslední povzdech
Médium
médium
médium
médium

zrodilo se nové
hyperatomové
roztáhne své sít¥
hezky rozloºí t¥

Hrdlo se zalyká sírou
a dehet pr²í z nebe
slunce má z ledu ²álu
chvilku pálí a chvilku zebe
Sochy se taví a ²kva°í
v dáli umlkají zvonce
v plamenech bortí se mosty
sv¥t se do£kal svého konce
Médium
médium
médium
médium

zrodilo se nové
hyperatomové
paprsk· pr·tok
záv¥re£ný útok

One of those...

Kritická situace / Kritická situace

V zaví°ení bubn·
poznals svoji sílu
vylé£ils sv·j komplex
a ochutnal slast moci
Zahodils plá²´ pokory
a p°e´al okov sv¥domí
a hluk s k°ikem p°ehlu²il
hlas dobroty v tvým srdci
Vyp¥stovals svoje ideje
na hnoji sobectví
a snaºí² se je p°ed¥lat
na p°ekrásný kv¥t
Bez pocitu viny
vzhlíºí² zpupn¥ k nebes·m
uº nikdo nezastaví
tv·j krkolomný let
Jsi py²ný na svou pravdu
a na moudrost svých v·dc·
ten krásny pocit vít¥ze
chce² proºít zas a znovu
S plameny v o£ích
a se za´atou p¥stí
vrhá² se st°emhlav
do no£ního lovu
Vyp¥stovals svoje ideje
na hnoji sobectví
a snaºí² se je p°ed¥lat
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✦ Podivné ZOO

na p°ekrásný kv¥t

Kritická situace / Kritická situace

Bez pocitu viny
vzhlíºí² zpupn¥ k nebes·m
uº nikdo nezastaví
tv·j krkolomný let

Stále na út¥ku (1989, 14.)
Na obzoru obrovskej reektor
nesmyslnost týhle akce zná
na míst¥ zastavit a oddechnout
nezbejvá £as cesta bude zlá

Vyp¥stovals svoje ideje
na hnoji sobectví

✦ Pampá² jel v kupé

P°ilba tíºí v ml£enlivém pochodu
a kanady snad dvacet kilo maj
do boku t¥ tla£í láhev na vodu
a kdybys odmít do basy t¥ daj

Kritická situace / Kritická situace

✷

Live Praha (1988, 2.)
Zejtra je nám dvacet (1988, 12.)

✷:

Vzdu²ný poplach...

Noc byla stra²n¥ krátká
ráno p°i²lo svítání
pak ta chvíle nastala
po celým roce £ekání
D¥ti uº ²ly do ²koly
°valy stroje továren
v ten den i chlapci bre£eli
na cest¥ do kasáren
Na hlavou se zatáhly
£erný mra£na smutku
a £áry kolejí
ubíhaly

❬ ②❪

Zoologická zahrada
v²ak s cvi£enejma lidma
neví ani b·h
£í je tohle vina
2x
Tady nau£il ses hochu zabíjet
jako jiní rozmanit¥ klít
podle t¥ch idiot· vep°edu
velkou radost m¥l bys z toho mít
Zoologická zahrada
v²ak s cvi£enejma lidma
neví ani b·h
£i je tohle vina
Zoologická zahrada
v²ak s cvi£enejma lidma
nevíme ani my

Hr·za a zoufalství
jen perspektiva smrti
a pár rukou který zamávaly
Pampá² jel v kupé...
Nohy se stra²n¥ vlekly
po Píseckým chodníku
cht¥lo se krásn¥ snít
jak zas bude² Na slamníku

✦ Poplach

Kritická situace / Zejtra je nám dvacet (1988, 1.)

(instrumentální)

✦ P°ilet¥li adjutanti

Nikdo kolem nev¥d¥l
co se s tebou d¥je
pro£ má² o£i zarudlý
a pot se z tebe leje
Nad hlavou se zatáhly
£erný mra£na smutku
a £áry kolejí
ubíhaly
Hr·za a zoufalství
jen perspektiva smrti
a pár rukou který zamávaly
Pampá² jel v kupé...

Kritická situace / Frá¬a rámek

✷

Live Praha (1988, 8.)
Zejtra je nám dvacet (1988, 15.)

P°ilet¥li adjutanti
p°ilet¥li meldovat
ºe uº zase rebelanti
po£ínají drancovat
Uho¤ bubení£ku
uho¤ na buben
ºe t¥ch rebelant·
²et°it nebudem
A to já jsem bubení£ek
tlu£u rád tlu£u rád
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plamen sko£il zpod mých ví£ek
já budu bubnovat

bude nám v²em do zp¥vu
4x

✦ ekni ne

Uho¤ bubení£ku
uho¤ na buben
ºe t¥ch rebelant·
²et°it nebudem
Jen já prosím pane Hejtman
kdyby snad kdyby snad
: 2x
ten m·j buben dnes se protrh
co já mám ud¥lat
Uho¤ bubení£ku
uho¤ na buben
ºe t¥ch rebelant·
²et°it nebudem
A kdyº mezi rebelanty
bratry mám bratry mám
v sen jich v¥°ím a touº bídu
jako oni proklínám
Uho¤ bubení£ku
uho¤ na buben
ºe t¥ch rebelant·
²et°it nebudem
Pali£ky se roztan£ily
za£ly hrát za£ly hrát
jdeme jdeme jdeme jdeme
jdeme bratry objímat

Kritická situace / Kritická situace
Forgiveness (1996, 2.)

✷②

Dokáºem zhodnotit
umíme napomenout
víme jak poníºit toho
kdo uº je na kolenou
Slep¥ v¥°íme
ºe my jsme ti hodní
v²echny kolem
p°esv¥d£ujeme o pravd¥ své
a na nabídky ¤ábla
nedokáºeme °íci ne...
Pliveme na choré
chodíme po tráv¥
nedokáºem p°iznat la£nost
po moci a po sláv¥
Slep¥ v¥°íme
ºe my jsme ti hodní
v²echny kolem p°esv¥d£ujeme
o pravd¥ své
a na nabídky ¤ábla
nedokáºeme °íci ne

✦ Snad kdesi za Piavou

Tlu£e bubení£ek
tlu£e na buben
Nehrajem si na vojáky
st°ílet nebudem
3x

✦ Rumburk II

Kritická situace / Kritická situace

Kritická situace / Frá¬a rámek
Zejtra je nám dvacet (1988, 6.)

✷ Live Praha (1991, 12.)
✸ Live Plze¬ (1992, 4.)
✹ Kritická situace (1992, 10.)

✷ Zejtra je nám dvacet (1988, 8.)

Snad kdesi za Piavou leºí
takový £lov¥k jako jsem já
naslouchá písni ºeleza
hledá a nalézá

Vºdy´ ani neví² komu slouºí²
²plíchání bahna slunce pálí do o£í
h°ející srdce anonymních kamarád·
tu²ení zániku a nenávist t¥ch druhých

as po n¥m jak vítr
po ºit¥ b¥ºí
a ºito a ºito zrá
a ºito zrá

Rumburk
aº p°ijde druhej Rumburk
bude nám v²em do zp¥vu
2x

Plátno za plátnem d¥j napíná
n¥kdy to není ani krajina
to v²e se zk°ivilo v £íhavý d°ep
a posun£inu podez°elou

Tak jako tenkrát i dneska se lze vzep°ít
zahodit pu²ku a p°elezt ze¤
p°eb¥hnout louku p°eplavat °eku
a nikdy víc uº nezabíjet

P°ed Piavou za Piavou
le£ mlýny dva melou
poslední rytmikou ºhavou
dvou srdcí tep 2x

Rumburk
aº p°ijde druhej Rumburk

Lístky si psáváme malé
jeº nedojdou

Live Praha (1988, 5.)
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myslím na tebe stále
brat°e za vodou
Nemyslím na mosty strºené
neklesám rostu
a my se spolu sejdeme
uprost°ed mostu
Sta£í mi lupen nebo hv¥zdy pád
bych z n¥ho vy£etl slze
pozdravuji t¥ nastokrát
v²ak nevidím t¥ v mlze
Jsi asi hn¥dý jako zem
takový jsme tu v²ici
v²ak svítí² krásným úsm¥vem
ten úsm¥v vidím je mou ve£ernicí

✦ Sny a realita
Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1988, 10.)
✷ Zejtra je nám dvacet (1988, 17.)
N¥kdy snim o zemi
kde nejsou zbran¥
kde se nikdo nechce
s druhym rvát
Kde se nerozbíjej
telefonní budky
kde m·ºe £lov¥k
v noci v klidu spát
Ale pak se podívám
a vidím sv¥t kolem sebe
nekone£ný zbrojení
násilí a hlad

Za£lo to v roce devatenáct set osmdesát sedm. I
do na²ich mozk· n¥co proniklo. Uº jsme se nemohli dále ml£ky dívat na va²i nenávist a zlost.
Ale £asy jdou
a s nima i lidský ne²t¥stí
ti naho°e by nás nejrad¥ji uml£eli
a ti dole nás cht¥jí bít
Stále na út¥ku
p°ed krutostí a násilím
stále na út¥ku
p°ed obez°etností na²ich spoluob£an·
Stále na út¥ku
p°ed vále£ným ²ílenstvím
stále na út¥ku 2x
Tys to taky sly²el
kdyº siréna poprvé vila
a °íkal sis proboha vºdy´ je to pravda
ale to jen chvíle pomíjivá byla
Te¤ jsi zas stejn¥ podlej a zlej
jako jsi byl d°ív
na jedný stran¥ protesty
a na druhý nenávist
Stále na út¥ku
p°ed krutostí a násilím
stále na út¥ku
p°ed obez°etností na²ich spoluob£an·
Stále na út¥ku
p°ed vále£ným ²ílenstvím
stále na út¥ku 2x
Pro tebe je to moc váºný
a pro tebe zas moc rychlý
a ty ty bys byl nejrad¥j
kdybysme co nejd°ív ztichli

Kulturu cenz·ry
království rasist·
náru£e obu²k·
a ostnatej drát

Ale ne
my budeme burcovat va²e sv¥domí
navzdory va²emu vzteku
a budem hrát a za pravdu rvát
i kdyº stále na út¥ku

Ho°ící k°íºe
a nap°aºený p¥sti
t¥la bez kon£etin
a slznej plyn

Stále na út¥ku
p°ed krutostí a násilím
stále na út¥ku
p°ed obez°etností na²ich spoluob£an·

Nafouklý trika
a bomby v autech
a nad hlavou nukleární
války stín

Stále na út¥ku
p°ed vále£ným ²ílenstvím
stále na út¥ku...

✦ váb

✦ Stále na út¥ku

Kritická situace / Kritická situace

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 6.)

Stále na út¥ku (1989, 2.)

✷ Epidemie (1990, 5.)
✸ Live Praha (1991, 5.)
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✹ Live Plze¬ (1992, 3.)

: jste ²vábi a je vás víc neº nás

✷ : jste ²váby a je vás víc neº dost
✸ ❀✹ : jste ²vábi a je vás víc neº dost

Chce² se mít dob°e
na úkor ostatních
ale kritizuje² ty
kdoº to d¥lají ve°ejn¥

✦

Okrádá² sestry
rve² se s bratry
takoví jako ty
vºdycky p·jdou mimo m¥

✷ ❀✸ ❀✹ : Vºdy´ jsi
❀✸ ❀✹ : váb odpornej jak schnilý smetí
✷ : ²váb odpornej jak shnilý smetí

²váb ²k·dce a vrah na²ich d¥tí
²váb co p°íteli klidn¥ srazí vaz
: jste ²vábi a je vás víc neº nás

✷ : jste ²váby a je vás víc neº dost
✸ : jste ²vábi a je vás víc neº dost
✹ : jste ...

❀✷ ❀✸ : Stejn¥ jako my
prej nechce² na vojnu
ale obdivuje²
západní armády
✹ : ... ale obdivuje²
západní armády
Pohrdá² v²ema
co vypadaj trochu jinak
: a lidi ozna£uje²

✷ ❀✸ ❀✹ : lidi ozna£uje²

✸ : jste ²vábi

②
✷✍
✁✸✁✹✍
✷✁✸✍✹✎
✁✸✍✹✎
✁✷✍✹✎
✁✷✁✸✎
❬✹✎❪

❬ ✁✷✁✸✎❪

✷✁✸✁✹✍
✍

(instrumentální)

✦

Vºdy´ jsi
váb odpornej jak schnilý smetí
²váb ²k·dce a vrah na²ich d¥tí
²váb co p°íteli klidn¥ srazí vaz

Tisíc milión· zabitejch koní

Kritická situace / Kritická situace
Zejtra je nám dvacet (1988, 4.)

✷ Live Praha (1991, 10.)
: Hlubokým ka¬onem
pádí k·¬ za kon¥m
jisk°í se jim od kopyt
muºi se jedou opít

❬✷②❪

Nebe nad ka¬onem se pohnulo
dít¥ p°ed domem uº nebre£í
uº není nikdo kdo by p°emý²lel
pro£ ka¬on najednou zdá se být v¥t²í
Tisíc milión· zabitejch koní
a je²t¥ víc zabitejch lidí
tisíc milión· zabitejch koní
a nikdo se nestydí
2x

✦

Uº nikdy

Kritická situace / Kritická situace
Stále na út¥ku (1989, 17.)

✷✁✸✎✹✍
✍✷✁✸✎
✁✹✎✸✍
✁✹✎✷✍

Uznává² jenom
sílu a peníze
°ídí² se svým
kam vítr tam plá²´
Chlubí² se rasismem
a krutostí
uº skrývat dál
: nem·ºu k tob¥ zá²´
✷ ❀✸ ❀✹ : nem·ºu v tob¥ zá²´

Ticho, klid a mír?

Stále na út¥ku (1989, 13.)

✁✷②
✸ ❀✹ : Vºdy´ jsi
✷✍
❀✸ ❀✹ : váb odpornej jak schnilý smetí
✷ : Vºdy´ jsi ²váb odpornej jak schnilý smetí
✁✸✁✹✍

✹ : jste ²vábi a je vás víc neº dost
✷ : jste ²váby

✁✷✍

Kritická situace / -

jako ne°ády

²váb ²k·dce a vrah na²ich d¥tí
²váb co p°íteli klidn¥ srazí vaz
: jste ²vábi a je vás víc neº nás

✷✁✸✁✹✍
✁✸✁✹✍

✷ Kritická situace (1992, 1.)

V temném sklepení v zá°i pochodní
skrývá² se p°ed výkonem moci
nev¥°í² ve ²t¥stí ani ve spasení
v¥°í² jen temnému plá²ti noci
Jen osud ví co s tebou bude
aº p°ijde den
zatím si nechá² zdát
o ºhavých klínech ºen

✷✁✸✁✹✍
✍
②

Rozd¥lá² ohe¬
jehoº dým hmyz odpudí
a ²t¥kot ps· t¥ brzy
ze sna probudí
Dezertére
✷ : uº nikdy...
S neznámem p°ed sebou
s £etníky za zády
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②

dezerté°i

doufá² ºe projde²
baºinou

ijeme sv·j ºivot
v ºá°i sv¥tlomet·
za na²imi zády
²t¥kají psi

Stále na út¥ku
út¥ku z armády
zlou nenávistnou
krajinou

Od za£átku do konce
stále na út¥ku
nesmíme ani zastavit
a odpo£inout si

Uº nikdy neveme² pu²ku
do svých dlaní
nikdy se neozbrojí²
ºádnou zbraní

Jsme v¥£ní dezerté°i 4x
✹ : dezerté°i

Uº nikdy nezamí°í²
na bratra svého
uº nikdy netrefí² se
p°ímo do £erného

✦ V¥t²ina

Kritická situace / Kritická situace
Live Praha (1991, 11.)
✷ Live Plze¬ (1992, 2.)
✸ Kritická situace (1992, 11.)

Dezertére

✦ V¥£ní dezerté°i

ijeme v divným sv¥t¥
kde je autoritou síla
a místo abysme se p°í£ili
necháváme se unést

Kritická situace / Kritická situace

✷
✸
✹

Stále na út¥ku (1989, 1.)
Live Praha (1991, 6.)
Live Plze¬ (1992, 1.)
Kritická situace (1992, 6.)

: IMPIA TORTORUM LONGAS HIC TURBA
FURORES. SANGUINIS INNOCUI NON SATIATA ALUIT. SOSPITE NUNC PATRIA
FRACTO NUNC FUNERIS ANTRO. MORS
UBI DIRA FUIT VITA SALUSQUE PATENT.

❬✷✁✸✁✹②❪

Taková je 3x
v¥t²ina z vás
2x

Roz²i°ují se nám o£i
vzru²eny rva£kou
a je nám jedno
pro koho kopou hroby

Od za£átku do konce
stále na út¥ku
nesmíme ani zastavit
a odpo£inout si

Taková je 3x
v¥t²ina z vás
2x

Jsme v¥£ní dezerté°i
jsme v¥£ní v¥£ní dezerté°i
dezerté°i

Kaºdý ráno se otrávíme
dal²í cigaretou
zatím co debatujeme
o ²kodlivosti smogu

T¥ºko je proºít ºivot
v tomhle utrpení
skrývat se p°ed dráby
ve sklepích ztemn¥lých

Jsme v¥£ní dezerté°i
jsme v¥£ní v¥£ní dezerté°i

Bijeme slab²í
a podlejzáme siln¥j²ím
chceme mít prachy
a hledáme jak to provést

Obdivujeme lmy
s vojenskou tématikou
a posloucháme hudbu
s brutálními slovy

ijeme sv·j ºivot
v ºá°i sv¥tlomet·
za na²imi zády
²t¥kají psi

Jediné co nás t¥²í
❀✷ ❀✸ : je ºár v¥domí
✹ : je ºár ve v¥domí
❀✸ ❀✹ : ºe nebudem nikdy st°ílet
✷ : ºe nebudem st°ílet
do bratr· svých

✁✷✁✸②

✹✍
✁✷✁✸✍
✷✍
✁✸✁✹✍

A pak se prohlásíme
£estným hardcoristou
a jako dárek z ciziny
si necháme p°ivézt drogu
Taková je 3x
v¥t²ina z vás
❀✷ : 2x
V¥t²ina 3x
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✸②

✦ Vietnam 1964

✷✎
✎

: ...

✷:

Kritická situace / -

pro£ si máme navzájem ²kodit

promyslete si to

✷②

: 2x
Zejtra je nám dvacet (1988, 9.)

✦ Zamilovaná

(instrumentální)

Kritická situace / Kritická situace

✦ Vp°ed

Live Praha (1988, 7.)

✷

Zejtra je nám dvacet (1988, 11.)

Kritická situace / Kritická situace
Myslím na tvé t¥lo a usnout nemohu
my²lenky se up°ely na p°í²tí polohu

Zejtra je nám dvacet (1988, 19.)

myslím na zlé týdny a usnout nemohu
p°edstavy se skryly ve svém brlohu

Tvá vlast t¥ volá
ty jde² ji s pu²kou bránit

Zdice, ty vole, vystupujem.

tvá vlast t¥ volá
jde² zabíjet

: ??

2x
Nelze to p°ehlédnout

✷:

nelze nikam zmizet

v tomhle hnusným sv¥t¥

nelze odmítnout

láska nejd°ív zavoní

tak na bodáky vp°ed

a pak zabije t¥

Nepodléhej emocím

tvá vlast t¥ volá

✦ Zejtra je ti hochu dvacet

jde² zabíjet

Kritická situace / Kritická situace

Tvá vlast t¥ volá
ty jde² ji s pu²kou bránit

2x

✷

✦ Vy

❬ ✎❪

Zejtra je nám dvacet (1988, 2.)
Live Praha (1991, 16.)

Zejtra je ti hochu dvacet
ale gratulovat m·ºe jenom ²·rovák
a v brán¥ ti ruku nikdo nepodá

Kritická situace / Kritická situace

✷

❬✷✎❪

namísto oslavy bude buzerák

Live Praha (1988, 1.)

Zejtra je ti hochu dvacet 4x

Zejtra je nám dvacet (1988, 18.)

Na zdraví p°ipije² si
Pijete pivo stejn¥ jako my

teplou vodou z hajzlu

ale pak d¥láte úpln¥ jiný v¥ci

dozor£í nepochopí

rozbíjíte výlohy vysypáváte ko²e

pro£ jsi tady sám

provokujete a rvete se jak cvoci
Namísto lesem s holkou
Pro koho je tohle dobrý

projde² autoparkem

já si myslím ºe pro vás ne

a pokyne² na pozdrav

pro£ si máme navzájem ²kodit

ºeleznejm p°í²erám

promyslete si to
Zejtra je ti hochu dvacet...
Vidíte vzory v násilí a krvi
ale bre£íte kdyº se ubliºuje vám
: jste jak policajti skinheadi a gumy

✷:

jste jak policajti bonzáci a gumy

✷✍
✍

L.D.Totenkopf

a na tuhle verbeº já sv·j názor mám

✷:

Kéº byste se rozhlídli kolem

uv¥domili si co se d¥je
taky na vás záleºí
jestli tady p°eºijeme
Pro koho je tohle dobrý

21 písní

❬ ②❪

Brutalita

3

❧

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Denatur

♠

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Do hlavy!
(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

já si myslím ºe pro vás ne
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♠

♠

Golgota

Brutalita na nás £eká 4x

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
HC

3

❧

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

♠

Jedem na krysy
(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

♠

Masakr vlastního t¥la
(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

Te¤ jsi si sáhnul
na dno svých sil

❀✷ :

v o£ích to slovo

nenávidím

✸:

nenávist v tob¥

nabrala sm¥r
sám proti sob¥
tak je to fér

♠

Ml£íme
(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

♠

Na prosektu°e

krev na zem te£e

✷:
✸:

ser na ¬u ser
ser na ní ser

: ??

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

♠

Ó boºe, ty nás nevidí²?!

Brutalita na nás £eká 4x

✦

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

♠

OR mánie
(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Pod tlakem

3

❧

2

♠

Denatur

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Pod tlakem (1992, 19.)

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Pod°ezaný batolata

Denatur 3x

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

♠

Politikova zpove¤
(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Ruce - du²e - konec

3

❧

3

❧

3

♠

Vypil jsem denaturovaný líh
v²ichni mi te¤ do hlavy cpou
chlap£e 2x
vidí² v²echno moc £ern¥

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Sebevrah

Denatur 3x

✦

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Sex na prodej
(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
T.V. teror

3

❧

2

❧

4

❧

ukradený du²e

♠

Nejistota strach

Pod tlakem (1992, 4.)

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Vykonavatelé

Unavený mozky
t¥la na zhroucení

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Zem°i na smrt

Do hlavy!

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )
Vejplach mozku

pod¥lanej sv¥t

(L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf )

mechanickej ºivot

✦

podlomený zdraví
kolik zbejvá let?

Brutalita

Unavený mozky

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

t¥la na zhroucení

✷
✸

ukradený du²e

Live Horní Stropnice (1991, 6.)

pod¥lanej sv¥t

Stát je bestie (1991, 3.)
Pod tlakem (1992, 6.)

Nejistota strach
mechanickej ºivot

Vysrat se na to

podlomený zdraví

uº nemyslet

kolik zbejvá let?

chladný zlý o£i
zkurvenej sv¥t
mozek ti krájí
: ²ilenej °ev...

✷ ❀✸ :

²ilenej °ev

t¥lem ti zmítá
vraºedná k°e£

✸②
✸✎
✁✷✎
✁✷②

Posraný problémy

✷✁✸✍
✍
②
②

ty lehce zvládne²
napal si kulku
do hlavy
Deprese je tady
v²echno rychle skon£it
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✎✸✍
✎✷✍
✷✁✸✎

napalím si kulku
do hlavy
Unavený mozky
t¥la na zhroucení
ukradený du²e
pod¥lanej sv¥t
Posraný problémy
ty lehce zvládne²
napal si kulku
do hlavy
Deprese je tady
v²echno rychle skon£it
napalím si kulku
do hlavy
Do hlavy...

✦ Golgota
L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Pod tlakem (1992, 2.)
Mele se mletý maso
v mlýnici ºivota
v pytlích se to sváºí
na statek Golgota
Melou se muºi
melou se ºeny
melou se d¥ti
melou se stromy
melou se zví°ata
a dal²í smetí...

skateboard party
Nový paneláky
nový silnice
kluci z ulice
skateboard party
V²ichni jedou
na skateboard party
4x
Tvrdá parta
²átky £epice
kluci z ulice
skateboard party
ílená muzika
zpocený t¥la
barevný prkna
skateboard party
V²ichni jedou
na skateboard party
4x

❀✸ : átky £epice
kluci z ulice
²átky £epice
kluci z ulice
Corovej ná°ez
krvavej beton
svi²tící prkna
skateboard party

❀✸ : Porvat se s nudou
fabrika práce
na triku HC
skateboard party

✦ HC

✷ : Fabrika práce
na triku H.C.
nechcípnou nudou
skateboard party

Live Horní Stropnice (1991, 8.)

V²ichni jedou
na skateboard party
4x

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

✷ Stát je bestie (1991, 8.)
✸ Pod tlakem (1992, 3.)
Nový paneláky
nový silnice
kluci z ulice
skateboard party

✦ Jedem na krysy

Dobrá muzika
dobrý prkna
kaºdej maká
skateboard party

Pod tlakem (1992, 7.)

V²ichni jedou
na skateboard party
4x
Divokej ºivot
rovnou z fabriky
kaºdej maká

❬✷②❪

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

Jedem na krysy
si upravíme po£et
d¥ti vochutnaly
na v¥ky budou ml£et
Jako pta£í zob
jsou tenký ty£ky jedu
mrtvolám p°ijde vhod
ºe neznám zdravov¥du
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❬✷✎❪

❬ ✁✸✎❪

✦ Ml£íme

Tydle krysí burisony
to je pochutina
za£n¥te uº kácet stromy
v rakvi bude psina
Jedem na krysy
si upravíme po£et
náhrobní nápisy
hlásají kdo tu po²el
Chlupatý zví°atka
si ºerou d¥tský noºky
chechtaj se pod zemí
místo nich lidi po²li
Jedem na krysy...
2x

✦ Masakr vlastního t¥la

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Pod tlakem (1992, 10.)

Probuzení do kocoviny
hlava puká mozek chce ven
dostáva² nápad jak tohle skon£it
bere² si b°itvu za£íná² masakr
Stahuje² k·ºi strhává² nehty
trhá² si vlasy °ve² bolestí
ocelovým noºem °eºe² si prsty
pak si ho vrazí² do záp¥stí

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Pod tlakem (1992, 13.)

Sereme uº na v²echno
bezvadn¥ to dopadlo
svin¥ zase vezou se
nám do ksichtu sm¥jou se
Rad²i ml£íme to je vono
dál uº nem·ºem to je vono
uº jsme hotoví to je vono
kurva to je pocit to je vono
Jediný °e²ení 2x
Mají se báje£n¥
chováme se nete£n¥
tvá°í se výsm¥²n¥
nadáváme zbyte£n¥
Rad²i ml£íme to je vono
dál uº nem·ºem to je vono
uº jsme hotoví to je vono
kurva to je pocit to je vono
Jediný °e²ení 2x
Skepse a deprese
pod k·ºí v²em zalezla
bordel je dokola
na n¥m £íhá záhuba

✦ Na prosektu°e

Delirium tremens
zoufalství a samota
delirium tremens 2x
masakr vlastního t¥la
ev motorovky t¥ moc vzru²uje
zajízdí² do sval· nervy jsou v prdeli
nabrou²eným dlátem o£i vydlabuje²
krvavý slzy te£ou ti po tvá°i
Na zakon£ení pro°ízne² hrdlo
nem·ºe² dýchat zadu²en krví
d·kladný roz°ezán kus po kuse
masakr vlastního t¥la
Delirium tremens
zoufalství a samota
delirium tremens 2x
masakr vlastního t¥la
Rozsekaný lidský t¥lo
leºí na zemi
Masakr...

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Pod tlakem (1992, 15.)
Smrt ºije v du²i mý
i t¥lem proniká
v smutku se utápím
poh°ební muzika
pokroucený t¥la
skalpely a pily
kostýmy gumový
boxy mrazivý
Na prosektu°e je dob°e 6x
M¥la tvá° jak and¥l
hr·za jí v o£ích spí
její n¥ºný t¥lo
rána te¤ hyzdí
s láskou jí oblékám
líbám ústa studená
neº ji k ledu zase dám
chvilku se s ní pomazlím
Na prosektu°e je dob°e 6x
Je dob°e 3x
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✦

Ó boºe, ty nás nevidí²?!

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Pod tlakem (1992, 1.)
Grimasy p°etvá°ky jsou pevn¥
p°i²ity ocelovými dráty
na²e nitra jsou aº po okraj
napln¥ná marností
hodiny ºivota po´ouchle
odbíjí ná² £as
a my dál ²´astn¥
rozséváme
zlo
B·h se diví co se stalo
porucha v genovém °et¥zci
chcem být jeho obrazem
b·h ºe je tak hrozný?

Or mánie 4x
Kryptor
Termentor
Abator
Krabathor
Torr
Marrior
Lahvátor
Gladiátor
Shit shit
metal shit
or mánie...
Direktor
Diktátor
Vektor
Kryptor
Shit

✦

Hnijící svinstvo na²ich du²í
vyvrhujeme kolem sebe
jeho jménem zabíjíme
ale na n¥j nemyslíme
Jsme jeho d¥ti
které ho milují
a plivají na n¥j
my jsme lidský bestie
sme úchylný bestie
Ó boºe
ty nás nevidí²?
2x
Grimasy p°etvá°ky jsou pevn¥
p°i²ity ocelovými dráty
na²e nitra jsou aº po okraj
naplnená marností
hodiny ºivota po´ouchle
odbíjí ná² £as
a my dál rozséváme
zlo
a pokrok

✦

OR mánie

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Pod tlakem (1992, 14.)

Direktor
Diktátor
Devastor
Mramor
Or mánie 4x
Vektor
Kokotor
Editor
Prasátor

Pod tlakem

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Live Horní Stropnice (1991, 5.)

✷ Stát je bestie (1991, 4.)
✸ Pod tlakem (1992, 20.)
Pod
pod
pod
pod

tlakem
tlakem
tlakem
tlakem

dn·
ºivota
p°edsudk·
zvyklostí

P°eºíváme ze dne na den
ukrýváme svý bolavý city
£ekám je²t¥ stále na den
kdy se n¥co zm¥ní
budem jiný

✷ ❀✸ :
pod
pod
pod

Pod tlakem dn·
tlakem ºivota
tlakem p°edsudk·
tlakem zvyklostí

Vle£em svoje
prázdný t¥la
²lapeme si na svý vlastní stíny
bez milosti tejrám tebe

✷ : p°edstavama vírou
✸ : p°edstavama touhou
✷ : touhou v ºití
✸ : vírou v ºití

✷ ❀✸ :
pod
pod
pod

✷✍
✸✎
✷✎

Pod tlakem dn·
tlakem ºivota
tlakem p°edsudk·
tlakem zvyklostí

✷ : Zasko£enej svejma
✸ : Uhon¥nej svejma
✷ ❀✸ : p°edstavama
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✸✍

✸✎
✷✎

ubit kaºdodenní skute£ností
kdy a co nás je²t¥ £eká
stránky kalendá°e

✷ : ºloutnou listí
✸ : ºloutnou jako listí
✷ : Pod tlakem 5x
✸ : Pod tlakem 2x

jsme pod tlakem...

✦

Pod°ezaný batolata

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Live Horní Stropnice (1991, 7.)

✷ Rock-session (1991, 14.)

Potraty zabíjejí jejich matky
nejsou jim vd¥£ný za smrt
ºe tahle doba za to nestojí
Pod°ezaný batolata
batolata pod°ezaný
4x
Potraty zabíjejí jejich matky
nejsou jim vd¥£ný za smrt
ºe tahle doba za tohle nestojí
Z postele popelnice
krvavý prost¥radla
kojenci lezou ven
o£i otvírají
hr·za a nenávist
a v rukou skalpely

✦
✸✍
✷✍
❬ ②❪ ✸✍
✷✍
✷②

Pod tlakem (1992, 18.)
Masku na ksicht¥
schizofrenní vir
nahlodává mozek m·j
nevím £ím jsem
rozum m¥ uº opustil
lºu v²em i sob¥
hlavní je m·j cíl
Seru na lidi
jsou tu zbyte£ní
a´ v²ichni chcípnou
Du²evn¥ chorej
nebezpe£nej ²ílenec
vysoce vzd¥lanej
politickej blbec
Rozehrál jsem tuhle velkou
hru nejde z ní utýct
uº je ze m¥ odporný zví°e
jdoucí p°es mrtvoly
svoje tvá°e budu m¥nit
dokud m¥ nevodhalí
sebevraºda je jen jedna
moºnost jak to vy°e²it
Du²evn¥ chorej
nebezpe£nej ²ílenec
vysoce vzd¥lanej
politickej terorista
Blbec

✦

Pod°ezaný batolata
batolata pod°ezaný
4x
umpy jsou plný krve a výkal·
kontejnery jsou hromadný hroby
ºivoucí odpadky naházet do plynu
Vlhké o£i dívek
sterilní ºupany
hrobový ticho
pomalý kroky
£ekárna na smrt
doktorský blues
Pod°ezaný batolata
batolata pod°ezaný
4x
Potraty zabíjejí svoje matky
nejsou jim vd¥£ný za smrt
ºe tahle doba za to nestojí
Pod°ezaný batolata
batolata pod°ezaný
4x

Politikova zpove¤

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

Ruce - du²e - konec

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Live Horní Stropnice (1991, 2.)

✷ Stát je bestie (1991, 2.)
✸ Pod tlakem (1992, 5.)
Plný ruce injekcí
rozbodaná du²e spí
pouli£ní prodava£i smrti
❀✷ : jde² jako dobytek
na poráºku chce²

✸ : stát ten t¥ nau£il

ºivot pou£il
vyka²lat se na to
ºe tím sebe zabije²
tak b¥º 4x

D¥ravý ruce du²e 8x
konec
Podvedl jsi p°átele
má² znamení na t¥le
pouli£ní prodava£i smrti
jsi jak pra²ivej pes
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✸②
✸✎
✁✷✎
✁✷②

Sebevrah 4x

kam jsi to jen vlez
vyka²lat se na to
ºe tím sebe zabije²
tak b¥º 4x
D¥ravý ruce du²e 8x
konec
❀✷ : Zatracenej ²pinavec
uº aby byl konec
pouli£ní prodava£i smrti
stát t¥ nau£il
ºivot pou£il
vyka²lat se na to
ºe tím sebe zabije²
tak b¥º 4x

❬✸✎❪

✸ : Zatracenej ²pinavec
uº aby byl konec
pouli£ní prodava£i smrti
jde² jako dobytek
na poráºku chce²
vyka²lat se na to
ºe tím sebe zabije²
tak b¥º 4x

❬ ✁✷✎❪

Konec

V koupeln¥ uº £eká
vana horký vody
p°ijme jeho t¥lo
zrudne jeho krví
nic ho nezastaví
najdou ho aº ráno
uº se pevn¥ rozhod
ºivota se zbaví
Sebevrah 4x

D¥ravý ruce du²e 8x
konec
✸:

V koupeln¥ uº £eká
vana horký vody
p°ijme jeho t¥lo
zrudne jeho krví
vana místo k°íºe
novodobej Kristus
jeho nahý t¥lo
zkrvavený paºe

❬ ✁✷②❪

Od°íznul od sv¥ta
svý nab¥hlý ºíly
rychle je²t¥ jednou
ubejvaj mu síly
vana místo k°íºe
novodobej Kristus
jeho nahý t¥lo
❀✷ : zkrvavený paºe
✸ : zkrvavený paºe...

✦ Sebevrah

✦ Sex na prodej

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

✷
✸

Live Horní Stropnice (1991, 4.)
Stát je bestie (1991, 6.)
Pod tlakem (1992, 8.)

Sebevrah
chystá se
ºiletkou
kuchá se
V koupeln¥ uº £eká
vana horký vody
p°ijme jeho t¥lo
zrudne jeho krví
nic ho nezastaví
najdou ho aº ráno
uº se pevn¥ rozhod
ºivota se zbaví
Sebevrah 4x
Od°íznul od sv¥ta
svý nab¥hlý ºíly
rychle je²t¥ jednou
ubejvaj mu síly
vana místo k°íºe
novodobej Kristus
jeho nahý t¥lo
zkrvavený paºe

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

✷
✸

Live Horní Stropnice (1991, 1.)
Stát je bestie (1991, 1.)
Pod tlakem (1992, 17.)

Robertky a nástavce
navon¥ný gumy
magazíny porno lmy
v²ichni na to £umí
Sex na prodej 4x
Pohlavní vibrátory
plastikový pochvy
vyh°ejvaný pánský údy
pro muºe i lesby
Sex na prodej 4x
Plastikový ºenský t¥lo
uº na tebe £eká
kdyº si na n¥j dob°e lehne²
tak dokonce heká
Sex na prodej 5x

1500

✸✍
✁✷✍

✦

vraºd¥ní a teror
je mi z vás blb¥
blil bych z vás
otylí generálové

T.V. teror

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Live Horní Stropnice (1991, 3.)

✷ ❀✸ : slavný Rudý armády

✷ Stát je bestie (1991, 7.)
✸ Pod tlakem (1992, 11.)

která vraºdí sv·j lid

✸ : V£era to byla Litva, dneska Jugoslávie a zno❬ ✁✷②❪
vu Rusko. A kde to bude zítra? Tady?
Uº je to tu zas
zase dal²í teror
v televizi nat°ásal se
¬ákej blbej magor
❀✷ : ten ruskej generál

✸ : ruskej generál

✸ : politi£tí kurevníci

✸✍
✁✷✍

Uº je to tu zas
zase dal²í teror
v televizi nat°ásal se
¬ákej blbej magor
❀✷ : ten ruskej generál

✸ : ruskej generál

✸✍
✁✷✍

soudruºky a soudruhové
zaslouºilí vále£níci
❀✷ : vy senilní hrdinové

✸ : vy senilní pitomcové
fuck you 2x
Co to má znamenat
to svinstvo v Litv¥?

✷ ❀✸ : politi£tí pracovníci
✷ : vy senilní pitomcové

❬✷✁✸✎❪
❬ ✎❪ ❬✸②❪
❬ ✎❪
✷✘
✸✘
❬✷✁✸✎❪

Co to má znamenat
to svinstvo v Litv¥?
vraºd¥ní a teror
je mi z vás blb¥
blil bych z vás
otylí generálové
slavný Rudý armády
která vraºdí sv·j lid

✦

Vejplach mozku

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf
Stát je bestie (1991, 5.)

✷ Pod tlakem (1992, 9.)
❬✸②❪

Tak uº jdou uº si pro m¥ jedou
tak uº jdou injekce si nesou
: tak uº jdou zas se divn¥ sm¥jou

✷ : tak uº jdou pro£ se blb¥ sm¥jou

✷✍
✍

tak uº jdou uº jdou uº jdou

✸✍
✁✷✍

co má v²echno v prdeli
a klidn¥ obhajuje
ve svý zemi vraºd¥ní
sv¥t si podal ruce
a vy do svejch st°ílíte
v tom vy máte dlouhou praxi
to vy dob°e umíte

❀✷ : Uº je to tu zas

zaslouºilí vále£níci
✸ : vy senilní hrdinové

: Politi£tí pracovníci
vy senilní hrdinové
zaslouºilí vále£níci
soudruºky a soudruhové

Co to má znamenat
to svinstvo v Litv¥?
vraºd¥ní a teror
je mi z vás blb¥
blil bych z vás
otylí generálové
slavný Rudý armády
která vraºdí sv·j lid

❀✷ : Uº je to tu zas 2x

✷ : Uº je to tu zas 2x
✷ ❀✸ : Soudruºky a soudruhové

co má v²echno v prdeli
a klidn¥ obhajuje
ve svý zemi vraºd¥ní
sv¥t si podal ruce
a vy do svejch st°ílíte
v tom vy máte dlouhou praxi
to vy dob°e umíte
Soudruºky a soudruhové
zaslouºilí vále£níci
vy senilní hrdinové
❀✷ : politi£tí pracovníci

: Slavný Rudý armády
která vraºdí sv·j lid

②
②

: Vejplach mozku du²evní teror
vejplach mozku du²evní bolest
vejplach mozku vraºda teror

✷ : Vejplach mozku destrukce my²lení

❬✷✎❪

❬ ✎❪

vejplach mozku zkáza vnímání
vejplach mozku porucha v¥domí
Vejplach mozku 2x

✸②
✸✍
✁✷✍

: Vraºda teror du²evní bolest 2x
Tak uº jdou uº si pro m¥ jedou
tak uº jdou injekce si nesou
tak uº jdou pro£ se divn¥ sm¥jou
tak uº jdou uº jdou uº jdou
Vejplach mozku du²evní teror
vejplach mozku du²evní bolest

1501

❬✷②❪
❬✷②❪

❬✷②❪

✦ Zem°i na smrt

vejplach mozku du²evní zkáza
Vejplach mozku 2x
✷ : Vejplach mozku
porucha bolest
vejplach mozku
destrukce konec
: Destrukce my²lení vraºda bolest 2x
✷:

✷✍
✍
②
②
②
❬✷✎❪
❬ ✎❪

2x

✦ Vykonavatelé

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

✷
✸
✹

✹ : Vºdy´ mae je nesmrtelná
a ºe to co bylo je zpátky
bude pozd¥ protoºe
❀✷ ❀✹ : Stát
✸ : Stát 4x

je pot°ebuje 5x

je pot°ebuje
❀✷ ❀✹ :

Stát...

Políbil jsi prdel smrti
hlavn¥ ºádný dojetí
byl jsi jeden vyvolenej
koukni se jí do tvá°e
a uvidí² sám sebe
klebí se a podává ti
volební urnu bezmocn¥ °ve²
kecy ti zvedaj adrenalin v ºilách
chce² poznat místo co nikdo nezná

A fuck o...

Ty si fakt myslí²
ºe je to za námi?
ale to se mejlí² chlap£e
protoºe poldové ty budou
zase brzy na koni
vºdycky bude dost t¥ch
kterejm dává vobu²ek pocit jistoty

❀✷ ❀✸ : A ty aº to pochopí²
ºe mae je nesmrtelná
a ºe to co tu bylo d°ív
je tu zase zpátky
bude pozd¥ protoºe

Pod tlakem (1992, 12.)

Zem°i na smrt
roztrhán osudem
posílá² v²em
poslední sbohem
2x

Live Horní Stropnice (1991, 9.)
Rock-session (1991, 15.)
Stát je bestie (1991, 9.)
Pod tlakem (1992, 16.)

Kte°í v zájmu £ehokoliv
ti vyrazí mozek z tvý hlavy
kte°í t¥ nakopou do rozkroku
aº se z toho poblije²
kte°í ti nejd°ív rozmlátí tv·j ksicht
a pak teprv budou zji²´ovat
kdo vlastn¥ jsi
kte°í ti jen tak omylem
odrazí ledviny a zlomí vob¥ ruce
✷ ❀✸ : kte°í t¥ za to ºe práskne² kámo²e
nechají klidn¥ b¥ºet
kte°í ti poradí
jak drºet hubu a krok

L.D.Totenkopf / L.D.Totenkopf

2x

Merry Corpse
33 písní

✁✹②
✁✹②

❬✹✎❪

❬ ✁✷✁✸✎❪

✸✎
✁✷✁✹✎
✁✷✁✹②
❬✸②❪

? (2x)
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Antibyrokrat
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Bába v lihu
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Balada o ºivot¥
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Barikádníci
(Merry Corpse / Merry Corpse)
ervík v zubu
(Merry Corpse / Merry Corpse)
lánky z novin
(Merry Corpse / Merry Corpse)
D¥da Mráz
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Erotika
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Flaksy
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Hlava
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Indiánská brigáda
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Jack
(Merry Corpse / Merry Corpse)
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Klid
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Ko£i£í pov¥sti
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Kritika z nást¥nky
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Nenávist
(Merry Corpse / Merry Corpse)
No smoking my baby
(Merry Corpse / Merry Corpse)
O £lov¥ku
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Oranºová £eta
(Merry Corpse / Merry Corpse)
P¥²ec
(Merry Corpse / Merry Corpse)
P°emý²lej
(Merry Corpse / Merry Corpse)
P°írodní
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Rodidla
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Stále se kolem nás roz²i°uje obzor lidí, který nám
m·ºe kdykoliv políbit prdel
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Tlaková koule
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Tovární
(Merry Corpse / Merry Corpse)
U Tábora
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Ve£erní£ek
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Vlá£ek
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Význam sedmikrásky v zahradni£ní politice
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Zánik
(Merry Corpse / Merry Corpse)
Michael's uncle

57 písní

? (3x)
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Ale my stále hledáme ²t¥stí
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Amnestie
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Baby stop
(Michael's uncle / Michael's uncle)

Carlos
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Co by se stalo
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Co chce²
(Michael's uncle / Michael's uncle)
ervenej hrádek
(Michael's uncle / Michael's uncle)
David
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Dít¥ kv¥tin
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Enemy dub
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Fakt ºe jo
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Fale²ná hv¥zda
(Michael's uncle / Michael's uncle)
First P.
(Michael's uncle / -)
Fuckin' torzo
(Michael's uncle / -)
Hay
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Hv¥zda
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Chcípám
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Inu, usmyslel jsem si
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Já nechci
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Já to °íkal
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Já uº chci bejt
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Kámo
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Kaºdý ráno
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Konec není
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Kondent
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Let it be
(Michael's uncle / Michael's uncle)
M.J. je nevinnej
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Martin má rád iºkov
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Mikulá²i £erti jdou
(Michael's uncle / Michael's uncle)
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2❧

♠
♠

2❧

2❧

3❧

3❧

✦

Mít tak sv·j ráj
(Michael's uncle / Michael's uncle)

Co by se stalo

Michael's uncle / Michael's uncle

Motorová
(Michael's uncle / Michael's uncle)

Svin¥! (1989, 2.)

✷

Nevzdá²

Live Praha (1989, 3.)

(Michael's uncle / Michael's uncle)
: Na stráºi stojí²

Nezabíjej bratra

✷②

dlouho £eká²

(Michael's uncle / Michael's uncle)

z mála
vybírá²

Praºský nakroman

tam kde nic není

(Michael's uncle / Michael's uncle)

uº nic ne£eká
Prezident

dálka

(Michael's uncle / Michael's uncle)
Rozmontován

láká
2

♠

(Michael's uncle / Michael's uncle)

kdyby to vzali
do rukou jiní

eka

co by s náma bylo

(Michael's uncle / Michael's uncle)

to bysme nep°eºili

Samé lºi

do p°í²tí zimy

(Michael's uncle / Michael's uncle)
Second P.

Co by se stalo

3x
2

❧

(Michael's uncle / Michael's uncle)

Haha...
bezmocnost velká
stálá válka

Securitate
(Michael's uncle / Michael's uncle)

✦

Se² sám
(Michael's uncle / Michael's uncle)

First P.

Michael's uncle / -

Setkání
(Michael's uncle / Michael's uncle)

Svin¥! (1989, 5.)
Snad
(Michael's uncle / Michael's uncle)

(instrumentální)

Sv¥tlo

✦

(Michael's uncle / Michael's uncle)
Tak zapome¬
(Michael's uncle / Michael's uncle)

Fuckin' torzo

Michael's uncle / -

To uº bych ani necek

Svin¥! (1989, 8.)

(Michael's uncle / Michael's uncle)
Torzo

(instrumentální)

(Michael's uncle / Michael's uncle)

✦

Trabanty
(Michael's uncle / Michael's uncle)
Tv·j krám

Já uº chci bejt

Michael's uncle / Michael's uncle

(Michael's uncle / Michael's uncle)
Uchylák

Vobu²ku z pytle ven!

2

❧

(Michael's uncle / Michael's uncle)

Live Praha (1989, 5.)

Já uº chci bejt...
normální...

Vzh·ru bradou

: Sto £ty°i a £ty°icítkou

(Michael's uncle / Michael's uncle)

k pavilonu t°icet jedna
nem·ºou se do£kat

Vzpomínáme internacionála

kámo²i a moditen

(Michael's uncle / Michael's uncle)
Zatracenej a zkurvenej

Svin¥! (1989, 6.)

✷

(Michael's uncle / Michael's uncle)

3

❧

koukej na to dupnout
cestu dob°e zná²...

(Michael's uncle / Michael's uncle)
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❬✷✎❪

✷:

K pavilonu t°icet jedna
nem·ºou se do£kat
kámo²i a moditen...

❬ ✎❪

Koukej na to dupnout
cestu dob°e zná²...

✦ Kaºdý ráno

Michael's uncle / Michael's uncle

✷

Svin¥! (1989, 7.)
Live Praha (1989, 6.)

Kaºdý ráno kdyº vstávám
tak koukám na rolety
leta nevytaºený
Kaºdý ráno se ákám
potkávám lidi hnidy
co jsou celý zelený
Kaºdý ráno je stejný jako v£era
a mn¥ uº to moc nehodí
kaºdý ráno cigáro
: a na hlavu mi sedaj sloni £ervený
✷ : a na hlavu mi padaj sloni £ervený
2x
Kaºdý ráno
dobrý ráno
hrozný ráno...
Kaºdý ráno se ákám
potkávám lidi hnidy
co jsou celý zelený
✷ : 2x

✷✍
✍
②
❬ ✘❪

v ruce drºím samopal
Rozcapený bob°i
lítající tcho°i
marn¥ si m¥ volala
£umí² jako ºíºala
3x

❬ ✎❪

: Vob¥²ený rodi£e
malujou na krabice
stojím trochu opodál
v ruce drºím samopal
na houpacím koní£ku
zdravim rodnou mati£ku
rozcapený bob°i
lítající tcho°i
£umí² jako ºíºala
marn¥ si m¥ volala
marn¥ si m¥ £ekala
marn¥ si m¥ volala
rozcapený bob°i
lítající tcho°i
marn¥ si m¥ volala 2x

❬✷✎❪

Vypadneme neplatíme
: na ja°e si zasadíme
✷ : na ja°e si zasadíme...
: 2x
Aº to bude...
sklidíme

✦ Let it be

Michael's uncle / Michael's uncle

②

Live (1988, 4.)
Svin¥! (1989, 11.)
Live Praha (1989, 9.)

✷
✸

: Kaºdý ráno je stejný jako v£era
a mn¥ uº to moc nehodí

❬✷②❪

Kaºdý ráno
dobrý ráno
hrozný ráno...

❬✷✘❪

Kaºdý ráno kdyº vstávám
tak koukám na rolety
leta nevytaºený

❬✷②❪

Nech to 3x
bejt
4x

Kaºdý ráno se ákám
potkávám lidi hnidy
co jsou celý zelený

❬✷②❪

Ne ne ne není to legrace
ne ned¥láme to s nadhledem
tendle sv¥t
to je fakt slzavý údolí

Kaºdý ráno je stejný jako v£era
a mn¥ uº to moc nehodí
kaºdý ráno cigáro
: a na hlavu mi padaj sloni £ervený
✷ : a na hlavu mi sedaj sloni £ervený
Vob¥²ený rodi£e
malujou na krabice
stojím trochu opodál

✷✍
✍
✷②

✷✍
✍
❬ ✎❪

Do klína mi padaj
poslední dv¥ kila beznad¥je
do klína mi padaj
bezelstnej mlejn

Nech to 3x
bejt
4x
: Ne ne ne není to legrace...
✷:
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2x

❬✷✎❪ ❬✸②❪
❬ ✎❪ ❬✸②❪

✦

✷:
Martin má rád iºkov

hv¥zdnýho omylu

Michael's uncle / Michael's uncle

✷
✸

Je²t¥ neº shniju

Live (1988, 1.)

musim tu aspo¬

Svin¥! (1989, 1.)

po sob¥ nechat

Live Praha (1989, 2.)

pomník

Já ti dám pusu na £elo...

Je²t¥ neº zdechnu
musim aspo¬

Martin má rád iºkov

po°ádn¥ posrat schody

Martin iºkov miluje
Martin má rád Tá¬u
ºe mu vzala úrodu

✷ ❀✸ :

4x

: 8x

✷ ❀✸ :

Mrtvej ne²kodí

✎
✷✁✸✎

mrtvej nesere
mrtvej nek°i£í
mrtvej dobrej
4x

T¥²ím se aº se zase potkáme

✦

spole£n¥ paranoiu do palic nandáme
2x
Martin má rád iºkov

❬ ✎❪

...

kdo nese odpov¥dnost

❬ ②❪

Vobu²ku z pytle ven!

Michael's uncle / Michael's uncle

Martin iºkov miluje
Martin má rád Tá¬u

Svin¥! (1989, 12.)

✷

ºe mu vzala úrodu

Live Praha (1989, 10.)

4x

✦

ivot jako v pohádce
blbec Honza by se divil
p°i sobotní procházce

Rozmontován

vobu²ku z pytle ven

Michael's uncle / Michael's uncle

Vobu²ku z pytle ven...

✷

Svin¥! (1989, 9.)
Live Praha (1989, 7.)

Nadávej
neváhej

Vodpoledne myslel jsem

tak vstávej

ºe m¥ chytá fantas

rozdávej

k ve£eru zas myslel jsem
ºe sedim v kriminále

: Voda st°íká

❬✷②❪

nikdo se nesm¥je
aludek nám dej

slzy skráp¥j tvá°

vo£i nám dej

ºeny d¥ti starci 2x

srdce nám dej

na poráºku jdou

u²i nám dej

2x

jazyk nám dej

✦

mozek nám dej
srdce nám dej...
2x

✦

✷
✸

Second P.

Michael's uncle / Michael's uncle

✷

Live Praha (1989, 8.)
: Narvanej pod kytky

nad sebou mohylu
kdo nese odpov¥dnost
hv¥zdnýho omylu

Live (1988, 2.)
Svin¥! (1989, 4.)
Live Praha (1989, 4.)

Zatracenej a zkurvenej 2x

Svin¥! (1989, 10.)

2x

Zatracenej a zkurvenej

Michael's uncle / Michael's uncle

Tak já ti teda °eknu

❬✷✎❪

kterej ty jsi
ten co se p°idá
vºdycky k tomu siln¥j²ímu

✷ ❀✸ :

jsi snad na rozpacích

kdyº jde o to mít se líp
kaºdej jde tam kam si zvolí

1506

②
②
②

a kompromisy nevedou nikam
Je ²koda ºe nepochopíme
kam tohle povede
co ºe to vlastn¥ vede² za ºivot

②
❬ ②❪

Zatracenej a zkurvenej...

Na²rot
29 písní

Princip zrcadla pomocí kterého m·ºeme pozorovat v¥ci postaveny na hlavu
3 ❧
(Na²rot / Na²rot)
Produkt ideologie
(Na²rot / Na²rot)

2 ♠

Sexy story
(Na²rot / Na²rot)

4 ❧

Schovej se
(Na²rot / Na²rot)

3 ♠

Spravedlnost
(Na²rot / Na²rot)

7 ❧
3 ♠

Anarchy in CS
(Na²rot / Na²rot)

8 ♠

Strýc na výbo°e
(Na²rot / Na²rot)

Blues r·ºovýho pokoje
(Na²rot / Na²rot)

2 ♠

Takový malý vychýlení
(Na²rot / Na²rot)

Fuck army
(Na²rot / Na²rot)

2 ♠

TN
(Na²rot / Na²rot)

2 ♠

Fucking world
(Na²rot / Na²rot)

3 ♠

Underground uº není co bejval
(Na²rot / Na²rot)

3 ❧

Hnijící královna
(Na²rot / Na²rot)

5 ❧

Hodnej kluk
(Na²rot / Na²rot)

6 ♠

Cht¥l bych bejt
(Na²rot / Na²rot)
Jsem ²´asten ºe jsem £lov¥k
(Na²rot / Na²rot)

3 ❧

Koleno
(Na²rot / Na²rot)
Koziá²
(Na²rot / Na²rot)

4 ❧

Koziá² II
(Na²rot / Na²rot)

♠

Král je mrtev, a´ ºije král
(Na²rot / Na²rot)

5 ❧

Mahaj Beham
(Na²rot / Na²rot)

4 ♠

Malá je nad¥je
(Na²rot / Na²rot)

3 ❧

Modlitba pro pana Vep°e
(Na²rot / Na²rot)

3 ♠

Na²rot
(Na²rot / Na²rot)

6 ❧

Nemám uº nad¥ji
(Na²rot / Na²rot)

4 ❧

Plastická trhavina
(Na²rot / Na²rot)

3 ❧

Pochod fale²nejch rebel·
(Na²rot / Na²rot)

2 ❧

Policejní stát
(Na²rot / Na²rot)

3 ❧

✦ Anarchy in CS
Na²rot / Na²rot

✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽

Live Osvra£ín (1988, 6.)
Zkou²ka (1988, 5.)
Zkou²ka (1988, 16.)
Svobodu krtk·m (1989, 15.)
Totáln¥ na²rot (1989, 6.)
Live Hlízov (1991, 25.)
Destructive Tour (1991, 15.)
Live Praha (1991, 10.)

Sedíme v hospod¥
pou²tíme duchy
z mozku se líhnou
jak slizký muchy
Debaty nev²ední
u piva z nudy
jdem cestou necestou
jdem ale kudy kudy
Malujem si revoluce
bou°e a p°evraty
na tácky pivní
zas holky nahatý
Jsme bojem prodchnutý
ale jen do chvíle
kdyº £í²ník zavírá
to °vem zavyle vyle né

✦ Blues r·ºovýho pokoje
Na²rot / Na²rot
Destructive Tour (1991, 10.)

✷ Live Praha (1991, 7.)
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♠

Já jsem starej chlap
vodpornej jak ºumpa a mám svrab
seschlý tvá°e d¥ravý zuby
hnusnej puch táhne mi z huby
Mám rád kdyº se bortí sen
krásnejch malejch princezen
kdyº mou touhu ukojí
v mym r·ºovym pokoji
Jak vzru²ující
Hej malá poj¤ jen blíº
sukýnka je ti na obtíº
po stehnech se plazí prsty
tak uº t¥ mám bejby v hrsti
Hej malá poj¤ jen blíº
sukýnka je ti na obtíº
Hej malá copak je
tvý t¥lí£ko leºí tak nehybn¥
v temný vá²ni je má síla
no co bys cht¥la vod pedola
Jak vzru²ující 4x

✦ Fuck army
Na²rot / Na²rot

✷

Live Hlízov (1991, 19.)
Destructive Tour (1991, 4.)

M¥l jsem v noci morbidní sen
ºe vlci vyjou a vadnou r·ºe
ºe rozum vypadl z kola ven
ºe jed se vpíjí do pór· k·ºe
Fuck army 4x
Armády pochodujou z m¥st sou trosky
smrt tan£í na rozvalinách
gumový plá²t¥ plynový masky
v²echno ºivý se vobrací v prach

uº aby p°i²la smrtka
a bude klid
Sme líný °vát I fuck fuck
a srát na tenhle sv¥t
v chlastu se nám ztrácí
smysl obsah v¥t
it's fucking world
ábelská je moc
a malá dla¬
je proti tý moci
slabá zbra¬
A velkovýkrmen vep°·
p°ibejvá
ksichty v maskách sn·
pot polejvá
Sme líný °vát I fuck fuck
a srát na tenhle sv¥t
v chlastu se nám ztrácí
smysl obsah v¥t
it's fucking world
No tak pijem
z hovna ºijem
s boºským klidem
to se dá
V mozku se to
divn¥ kroutí
moc £asu
uº nezbejvá
Pra²ná cesta
symbol ºití
v prach se tak n¥jak
vobrací
Zbejvá jenom
a²ka vína
z vostudy kabát
chechtací
It's fucking world 5x

✦ Hnijící královna

Fuck army 4x

✦ Fucking world
Na²rot / Na²rot

✷
✸

Live Hlízov (1991, 22.)
Destructive Tour (1991, 9.)
Live Praha (1991, 6.)

Den za dnem krá£í
jak vospalej pes
nic v tomhle stát¥ nám
uº nep·sobí stres
Sme votup¥lý stádo
a nic víc

Na²rot / Na²rot

✷
✸
✹
✺

Live Osvra£ín (1988, 13.)
Zkou²ka (1988, 12.)
Totáln¥ na²rot (1989, 15.)
Destructive Tour (1991, 20.)
Live Praha (1991, 13.)

Rozbitý vokna a prase£í k°ik
líná d¥vka se hloup¥ sm¥je
vzduch se chv¥je to pad ingot zla
do nitra lidský beznad¥je
Vobjednám si mra£no
bílech lidskejch lebek
po²lu ti je expres
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k narozeninám

to je jeho sen

Ach matko °ekni aspo¬ jeden blábol
abych ti kone£n¥ moh uv¥°it
nejsem snad pru¤as ale n¥kdy m¥ ²tve
logika hlavních páte°í

V ºivot¥ holt nemá
ºádný problémy
to je ta cesta
co otvírá brány

❀✷ ❀✸ : Vºdy´ nau£ený
✹ ❀✺ : Nau£ený stroje

stroje

jak vojáci v °ad¥
drtí na²e masky
zk°ivený

✹✁✺✎
✁✷✁✸✎

Já jsem hodnej kluk
z dobrý rodiny
kole£ko ve stroji
co ²lape jak hodiny
2x

✦ Jsem ²´asten ºe jsem £lov¥k

Já nevím co po£ít si mám
v zemi kde ovcím vládne kat
ach matko °ekni pro£ odvrací² tvá°
tu rýhu do ní vryl ti majestát
Modlím se strachem
vo sv·j holej zadek
kdy m¥ i tv·j úsm¥v
dá taky mat

✦ Hodnej kluk
Na²rot / Na²rot

✷
✸
✹
✺
✻

Zkou²ka (1988, 6.)
Svobodu krtk·m (1989, 16.)
Totáln¥ na²rot (1989, 8.)
Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 14.)
Destructive Tour (1991, 17.)
Live Praha (1991, 12.)

Von je hodnej kluk
z dobrý rodiny
ví jak chovat se má
kdyº je syn jediný

Na²rot / Na²rot

✷
✸

Jsem ²´asten ºe jsem £lov¥k
nejgeniáln¥j²í tvor ve vesmíru
❀✷ : to co £lov¥k dokázal
✸ : to co £lov¥k stvo°il
nedokáºe ºádné zví°e

Vob£as ¬ákej pr·ser
táta komou² zalepí
d¥lá to tak kaºdej
tak pro£ ne já a ty?
Já jsem hodnej kluk
z dobrý rodiny
kole£ko ve stroji
co ²lape jak hodiny
2x
Je aktivní student
p°edseda Esesem
mít eka jak fotr

✸✍
✁✷✍

Milujeme v²echen lid
vyk°ikujem hesla
granáty a yperit
elektrický k°esla
Ov¥²ený ²ibenice
náhrobky plný jmen
kací°i a inkvizice
tanky a difosgen
2x

✦ Koziá²

Dob°e se voblíká
na tom mu záleºí
hodit správnej ú£es
hned kaºdá zmago°í
Tak si jen tak ºije
okolní sv¥t nevnímá
ve svejch hadrech z t·zu
dýzama se proplítá

Live Osvra£ín (1988, 2.)
Zkou²ka (1988, 2.)
Totáln¥ na²rot (1989, 2.)

Na²rot / Na²rot

✷
✸
✹

Live Osvra£ín (1988, 5.)
Totáln¥ na²rot (1989, 4.)
Destructive Tour (1991, 13.)
Destructive Tour (1991, 21.)

❀✷ ❀✹ : Koziá²
✸ : Koziá²...

✦ Koziá² II

Na²rot / Na²rot
Totáln¥ na²rot (1989, 7.)

Koziá²
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✸✍
✁✷✁✹✍

✦

✦

Král je mrtev, a´ ºije král

Na²rot / Na²rot

✷
✸
✹
✺

Mahaj Beham

Na²rot / Na²rot

Zkou²ka (1988, 13.)

✷
✸
✹

Svobodu krtk·m (1989, 17.)
Totáln¥ na²rot (1989, 9.)
Live Hlízov (1991, 24.)

Live Osvra£ín (1988, 4.)
Zkou²ka (1988, 3.)
Zkou²ka (1988, 15.)
Totáln¥ na²rot (1989, 3.)

Destructive Tour (1991, 14.)
Mahaj Beham...

Byl to uº starý nemocný £lov¥k

✦

politik pedagog demagog starý muº
kdo kdo na jeho místo
místo poklon na krku n·º...

Malá je nad¥je

Na²rot / Na²rot
Kdo na jeho 3x
místo

✷
✸

2x

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 15.)
Destructive Tour (1991, 12.)
Live Praha (1991, 8.)

Je to tady 3x
blízko

Stín padá

2x

voºralá zloba
symbol smrt

Perou se jak kon¥

malá je nad¥je

minist°i se rojí
obavy se mnoºej

Stín padá

prej n¥kdo za tim stojí

prachy a slova
symbol leº

Intriky a me£e

a nic se ned¥je

uº se to tam pe£e
plameny a sme£e

❀✸ ❀✹ ❀✺ :
✷ : ...

arsenik a k°e£e

✷✎
✁✸✁✹✁✺✎

2x

✷ ❀✸ :

Prázdná a znud¥ná

chladná i spálená
Kdo na jeho 3x

je doba zániku

místo

kolem nás

2x

❀✷ : Byl to uº starý nemocný £lov¥k
✸ ❀✹ ❀✺ : Byl to uº starý churavý £lov¥k

✸✁✹✁✺✍
✁✷✍

politik psychopat m¥l doktorát

Stokami bezmoci
bez cizí pomoci
£ervaví na du²ích
lezem dál

£as v²e m¥ní kdo na jeho místo
místo poklon roucho zapomn¥ní...

Stín padá

Kdo na jeho 3x
místo

❀✷ : 2x
✸ ❀✹ : 6x
✺ : 4x
❀✷ :

✸✁✹✎✺②
✁✷✁✺✎
✁✷②✸✁✹✎

Je to tady 3x

2x

❬✸✁✹✁✺②❪

✸✎
✷✎

a malá je nad¥je
Stín padá

✷ : víno a chleba
✸ : a bolí záda
✷ ❀✸ : symbol okoral

blízko

Kdo na jeho 3x

✷ : a bolí záda
✸ : víno a chleba
✷ ❀✸ : symbol pokora

malá je nad¥je

✦

místo
2x

Modlitba pro pana Vep°e

Na²rot / Na²rot

✷
✸
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Live Hlízov (1991, 20.)
Destructive Tour (1991, 7.)
Live Praha (1991, 4.)

❬ ②❪
✸✎
✷✎

Pane Vep°i modlete se

: Nemám uº nad¥ji

za ty divný lidi

tajný zas chod¥ji

systém jim dal po palici

nemám uº nad¥ji

a te¤ se za n¥ stydí

klavír mi sebrali

Kaºdej den ty lidi chlastaj

Nemám uº nad¥ji

pánb· s nima to je úlet

❀✸ ❀✹ : texty
✷ : klavír mi

nalítávaj na hrot

nemám uº nad¥ji

a poslouchaj Na²rot

mi sebrali
sebrali

tajný zas chod¥ji

✷:

Na hrot jehly co je ostrá
jak ty hradní v¥ºe

2x

bodá kou²e °eºe...

✦ Plastická trhavina

Je to blbej pocit

Na²rot / Na²rot

a tak je ten kurva ºivot

chcípat za ºiva

✷
✸

jenºe co si po£ít
tlouct hlavou do zdiva
Kundu sbalit nejlíp hodnou

✁✸✁✹②

Destructive Tour (1991, 11.)
Live Praha (1991, 11.)

✷ ❀✸ :

je to v²echno stejn¥ jedno

✷✎
✁✸✁✹✎

Live Hlízov (1991, 21.)

Plastická trhavina 2x

a d¥cka jí ud¥lat

❬✷②❪ ❬✸✁✹✎❪

bum

②

✦ Pochod fale²nejch rebel·

jse² mimo tak jako tak
Zkurvená svinská pakárna

Na²rot / Na²rot
Pane Vep°i modlete se
za ty hodný lidi

✷

✦ Na²rot

❬ ②❪

propadají kouzlu mýtu sebe sama
rebelie onanie rebelie 2x

Zkou²ka (1988, 1.)

V kavárn¥ se² kaºdodenn¥

Zkou²ka (1988, 14.)

vostrym hochem

Totáln¥ na²rot (1989, 1.)

doma si pak honí² ptáka

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 16.)

p°ed zrcadlem

Destructive Tour (1991, 1.)
...

Rebelie onanie

Ulice sou zapln¥ný rebelama

Live Osvra£ín (1988, 1.)

✻:

Live Praha (1991, 5.)

✷:

Na²rot / Na²rot

✷
✸
✹
✺
✻

Destructive Tour (1991, 8.)

rebelie onanie rebelie 2x

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺②❪

P·lno£ní debil krá£í m¥stem
nevnímá nic

Jedly pily hodovaly

a v tom je jeho síla

a pak si to ud¥laly

✦ Policejní stát

vokurkou a ty£í
byly úpln¥ na²rot

✦ Nemám uº nad¥ji
✷
✸
✹

Na²rot / Na²rot
Live Hlízov (1991, 18.)

Na²rot / Na²rot

✷
✸

Live Osvra£ín (1988, 7.)

Zas má² fízly v patách

Zkou²ka (1988, 7.)

tajný grázly v zádech

Totáln¥ na²rot (1989, 12.)

kdo tohleto rozehrál?

Nemám uº nad¥ji

Live Praha (1991, 2.)

z týhle písn¥ hochu smrdí kriminál

Destructive Tour (1991, 18.)

✸ ❀✹ :

Destructive Tour (1991, 3.)

❬ ✎❪ ❬✷②❪

Sou na kaºdym kroku

klavír mi sebrali

ty kdyº chytnou stopu

nemám uº nad¥ji

kam se sere efbíaj

struny mi vyrvali

✷ ❀✸ :

poslové moci

prase£í poskoci
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②
✎

: policejní svin¥ 2x
No tak sejmi je
no tak
✷ ❀✸ : nebo sejmou

✷ : m¥ i tebe nás i sebe 4x
✸ : m¥ i tebe nás i sebe...
: sejmi je

Sou tu fízli
mezi námi
i tam kde bys je ne£ekal

✷ ❀✸ : kdoví jestli nejsi fízl i ty sám

: kdoví jestli nejsi fízl
i ty sám
V policejním stát¥
nev¥° ani mám¥
v²ude je ten aparát

✷ ❀✸ : rozbijou ti hlavu

rozkopou ti koule
: policejní svin¥ 2x
No tak sejmi je
no tak
✷ ❀✸ : nebo sejmou

✷✁✸✎

✦ Produkt ideologie

②
✎✸✍
✎✷✍
✷✁✸✎

Na²rot / Na²rot
Destructive Tour (1991, 6.)

✷ Live Praha (1991, 3.)
✎
✷✁✸✎
✷✁✸②

Mrdáme a chlastáme
ºijeme

✦ Sexy story
Na²rot / Na²rot

②
✎
✷✁✸✎

②

✷ : m¥ i tebe nás i sebe 3x
✸ : m¥ i tebe nás i sebe...

✎✸✍
✎✷✍
✷✁✸✎

✷ ❀✸ : No tak sejmi je
no tak

❬ ②❪

: 2x

V¥dí
ºe £elej ²v¥t je
po²tavenej na hlavu...

Svobodu krtk·m (1989, 19.)

✷ Totáln¥ na²rot (1989, 16.)
✸ Destructive Tour (1991, 19.)
✹ Live Praha (1991, 14.)
Sbalil kámo rajdu
tam u kina Sv¥t
tuzexovou majdu
dev£e jako kv¥t 2x
Nalil do ní chlastu
za sto padesát
bude dobrej mazu¬k
aº ho tam bude rvát 2x

Princip zrcadla pomocí kterého
✦m·ºeme
pozorovat v¥ci postaveny

Hej bejby
dej nohy do praku
hej bejby
je to zázrak zázrak·
2x

Na²rot / Na²rot

✷ ❀✸ : Pak ²li k rajd¥ dom·

na hlavu

: ...
✷ ❀✸ : kvartýr dva plus dva

Live Osvra£ín (1988, 10.)

❀✷ ❀✸ : s ko¬akový smr²ti
rozbalili stan 2x

✷ Zkou²ka (1988, 10.)
✸ Totáln¥ na²rot (1989, 13.)
✸ : Princip zrcadla pomocí kterého m·ºeme
pozorovat v¥ci postaveny na hlavu.

❬ ✁✷②❪

V panoramatickém obraºu
krajiny ²e potá£í
namol ²pitá pro²titutka
ov¥n£ená ²vatoºá°í
Na rohu ulice
✷ ❀✸ : leºí v kaluºi
Me²iá²
: leºí Me²iá²
² hlavou p²a
A jen potkani a krysy

✷ ❀✸ : v kanálech a ²tokách
: ve ²tokách a kanálech

❬✹✎❪ ✎
✷✁✸✎
✎

②
✎
✷✁✸✎

✎
✷✁✸✎

✹ : Po akci se zvedli
kámo dal lahvový
rajda k n¥mu tulí
svý t¥lo fajnový 2x

❬ ✁✷✁✸✎❪

Kámo vytáh p°ístroj
rajda tají dech
dmou se jí ¬adra
a drbe si mech 2x
Hej bejby
dej nohy do praku
hej bejby
je to zázrak zázrak·
2x
: Po akci se zvedli

✷ ❀✸ ❀✹ : Po akci si sedli

kámo dal lahvový
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✷✁✸✁✹✍
✍

rajda k n¥mu tulí
svý t¥lo fajnový 2x
Ty m·j zlatej hochu
²eptá mu do ucha
ka²lu na svý Fordy
chci tvýho vobucha 2x
Hej bejby
dej nohy do praku
hej bejby
je to zázrak zázrak·
2x

✦ Schovej se
Na²rot / Na²rot
Live Osvra£ín (1988, 11.)

✷ Zkou²ka (1988, 11.)
✸ Totáln¥ na²rot (1989, 14.)

✸
✹
✺
✻
✼

Potkal jsem na ulici spravedlnost
rozt°ásl jsem se p°ed ní strachy
páchnula krví válek a vraºd
❀✷ ❀✸ : páchnula bojem vo moc a prachy ✹✁✺✁✻✁✼✍

✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : smrd¥la bojem vo moc a prachy

Pistolkou do hlavy
obu²kem p°es pentli
kam t¥ to dohnali
zelený dementi
Ptá² se 3x
co je sv¥t
hádej 2x
moºná kabaret prase£í lazaret
Psy na t¥ po²tvali
nechutná je doba
jabká£i u moci
kultury záchoda
Má² £as 3x
schovej se
má² £as 3x
£lov¥£e schovej se je pozd¥
Uº t¥ chytli spadla klec
p·jde² s nima na obec
t¥lo má² v batohu
supi t¥ prom¥n¥j v odulou mátohu

cynickej ²kleb pod maskou krásy
byla prázdná gumová a pr·hledná
tak jako nafouknutej preservativ
: Kdo se má koukat na její tvá°
páchnoucí smradem ??
kdo má poslouchat ty její kecy
soubory frází

Live Osvra£ín (1988, 8.)

✷ Zkou²ka (1988, 8.)

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

✦ Strýc na výbo°e
Na²rot / Na²rot
Live Osvra£ín (1988, 9.)

✷ Zkou²ka (1988, 9.)
✸ Totáln¥ na²rot (1989, 11.)
Sedí bru£í k¬u£í ²t¥ká
pinky ovar z hlavy má
2x
Myslí pí²e pi¬¤u mastí
velký lavor z hlavy má
2x
Ach cht¥l bych cht¥l bych strýci m·j
být jak ty hore mít ú°ad sv·j
lidem sypat na hlavu hn·j
tvý pand¥ro mít ju ju j·j
Sedí bru£í k¬u£í ²t¥ká
pinky ovar z hlavy má
2x
To musí bejt º·ºo na tom výbo°e
tvý slípky kvokaj dole v komo°e
tvý prachy hejbou m¥stem strýci m·j
nade mnou v²ak k°i£í² hajzle fuj

✦ Takový malý vychýlení
Na²rot / Na²rot

✦ Spravedlnost
Na²rot / Na²rot

✁✷✁✸✍

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ : Kdo se m¥l koukat na její ksicht
❬ ✎❪

Schovej se padá d·m
schovej se do domu
ohlédni se zpátky
zav°i pevn¥ závoru
Má² strach 3x
z obu²ku
co dá ti 3x
p°es drºku

Svobodu krtk·m (1989, 18.)
Totáln¥ na²rot (1989, 10.)
Live Hlízov (1991, 23.)
Destructive Tour (1991, 16.)
Live Praha (1991, 9.)

Destructive Tour (1991, 5.)
V mozku se ti zatm¥lo
blije² krev
rve se ti b°icho
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Srdce p°estává tepat

nemám uº na tuhle hru

nedýchá²
Sjetý tvrdnem v hospod¥

tohle je ta smrt?

nejsme zas tak v pohod¥
Ale ne

ve cvokárnách místa dost

ne je to jen takový malý

pro tu na²í nevinnost

drobný vychýlení
Óla i óla

2x

pojedem v tom dál

✦ TN

neº dojdou síly
óla i óla
pak zbyde jen výk°ik

Na²rot / Na²rot

✷

v tý poslední chvíli

Zkou²ka (1988, 4.)
Totáln¥ na²rot (1989, 5.)

O.P.M.

Kva kva kva kva...

76 písní

Máme tlustý pand¥ra
? (25x)

ovarový d¥ti

(O.P.M. / O.P.M.)

my²lenky jak votruby
polykáme

?
(O.P.M. / O.P.M.)

Zapálíme cigaretu

AIDS

éterem k nám letí

(O.P.M. / O.P.M.)

pozdrav na²ich politik·
úsm¥vy a kv¥ty

Alkohol
(O.P.M. / O.P.M.)

Pak si dáme láhvový
rodina se tulí

Atomový pomníky

nikdo nemá námitek

(O.P.M. / O.P.M.)

malý dít¥ bulí

Blitzkrieg bop
(O.P.M. / O.P.M.)

Televizní propagace
novinovejch hesel

Bodák

jestli nechce² p°es drºku

(O.P.M. / O.P.M.)

tak bu¤ hochu vesel
Brusle
(O.P.M. / O.P.M.)

Kva kva kva kva

Co kouká²

✦ Underground uº není co bejval

(O.P.M. / O.P.M.)
erný klapky
(O.P.M. / O.P.M.)

Na²rot / Na²rot

D¥vka

✷
✸

Live Hlízov (1991, 17.)

(O.P.M. / O.P.M.)

Destructive Tour (1991, 2.)
Didn't want to

Live Praha (1991, 1.)

(O.P.M. / O.P.M.)
Dopil svý ²estnáctý pivo

Dokola

dopil svý pivo a °ekl

(O.P.M. / O.P.M.)

underground uº neni co bejval

Hadry d¥ravý
(O.P.M. / O.P.M.)

Vo£i na sebe kulíme
k p·llitr·m se tulíme

Harmasán

sme vykou°ený paka

(O.P.M. / O.P.M.)

v hlavách nám to cvaká

Hrozný fámy
Óla i óla

(O.P.M. / O.P.M.)

ºivot je mrtvola

I don't care

vyk°i£enýho snu
óla i óla

✷ ❀✸ :

pom·ºe² mi z toho

: pojedem v tom dál

✎
✷✁✸✎

(O.P.M. / O.P.M.)
Je tu zas
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(O.P.M. / O.P.M.)

Karla

Vále£ný ²ílenství

(O.P.M. / O.P.M.)
Ko²ík

(O.P.M. / O.P.M.)
Válka je tu zas

(O.P.M. / O.P.M.)
Krouºky dýmu

(O.P.M. / O.P.M.)
Vít¥zný únor

(O.P.M. / O.P.M.)
Lhostejnost

(O.P.M. / O.P.M.)
Vítr

(O.P.M. / O.P.M.)
Malá no£ní

(O.P.M. / O.P.M.)
Zdraví

(O.P.M. / O.P.M.)
Mrtvý dít¥

(O.P.M. / O.P.M.)
Zlej £in

(O.P.M. / O.P.M.)
Mrtvý m¥sta

(O.P.M. / O.P.M.)
Zombie

(O.P.M. / O.P.M.)
Nálet
(O.P.M. / O.P.M.)

(O.P.M. / O.P.M.)
ivot
(O.P.M. / O.P.M.)

Narkoman
(O.P.M. / O.P.M.)

P.S.

Nuda

59 písní

(O.P.M. / O.P.M.)
O vás
(O.P.M. / O.P.M.)

10-Satánek
(P.S. / P.S.)

Olda
(O.P.M. / O.P.M.)

1986
(P.S. / P.S.)

Prachy
(O.P.M. / O.P.M.)

Anarchistická
(P.S. / P.S.)

Prázdná holka
(O.P.M. / O.P.M.)

Ataky
(P.S. / P.S.)

Prior
(O.P.M. / O.P.M.)

Biliard
(P.S. / P.S.)

Prohnilý
(O.P.M. / O.P.M.)

B·h
(P.S. / P.S.)

Proti lásce imunní
(O.P.M. / O.P.M.)

Bulharsko
(P.S. / P.S.)

Sheena is punkrocker
(O.P.M. / O.P.M.)
Skandál

ekání na Vitase 12.4.89 V restauraci Na Hadovce ve ve£ernich hodinách
(P.S. / P.S.)

(O.P.M. / O.P.M.)
Society

D¥lali jsme £erty z modelíny
(P.S. / P.S.)

(O.P.M. / O.P.M.)
Stra²ák

Dort humor
(P.S. / P.S.)

(O.P.M. / O.P.M.)
Stra²idla

Fotbal
(P.S. / P.S.)

(O.P.M. / O.P.M.)
St°epy

Fuck the war

(O.P.M. / O.P.M.)
t¥stí

(P.S. / P.S.)
Gloria
(P.S. / P.S.)

(O.P.M. / O.P.M.)
Tak jim to napal

Guzdan
(P.S. / P.S.)

(O.P.M. / O.P.M.)
Ty Go!

Hemeroid
(P.S. / P.S.)

(O.P.M. / O.P.M.)
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2

♠
♠

Herbalife
(P.S. / P.S.)
Hippie punk song
(P.S. / P.S.)

ev ²ibeni£ního tura
(P.S. / P.S.)
2 ♠

Seru z hurta do jogurta
(P.S. / P.S.)

I am not
(P.S. / P.S.)

Step
(P.S. / P.S.)

Intro
(P.S. / P.S.)

pagety
(P.S. / P.S.)

Invaze S.D.F.
(P.S. / P.S.)

Táhni
(P.S. / P.S.)

Komíny
(P.S. / P.S.)

Tanec Navah·
(P.S. / P.S.)

Kovboj song
(P.S. / P.S.)

Ta²ka igelitka
(P.S. / P.S.)

Krásnej den
(P.S. / P.S.)

Telefonní porucha
(P.S. / P.S.)

Kratos
(P.S. / P.S.)
Kropá£ova Vrutice
(P.S. / P.S.)

To mi nejde do hlavy
(P.S. / P.S.)
2 ♠

Malování
(P.S. / P.S.)
Mejdan P.S.
(P.S. / P.S.)

♠

Metro
(P.S. / P.S.)

♠

Nejde mi to do hlavy
(P.S. / P.S.)
Nep°í£et 2
(P.S. / P.S.)

U£itelská
(P.S. / P.S.)
Vlak 86
(P.S. / P.S.)
Vlk se naºral a koza z·stala nenajedená
(P.S. / P.S.)

Nádraºí
(P.S. / P.S.)
Nech uº toho alkoholu
(P.S. / P.S.)

Tulákovo ráno
(P.S. / P.S.)

2 ❧

O pánech
(P.S. / P.S.)

Vojenská
(P.S. / P.S.)
Vosy
(P.S. / P.S.)
Whisky head
(P.S. / P.S.)
Zlej hlas
(P.S. / P.S.)
Zora
(P.S. / P.S.)

Pár slof o tom co m·ºe² a co bys nem¥l
(P.S. / P.S.)

✦ Fuck the war

Pener
(P.S. / P.S.)

P.S. / P.S.

Písni£ku si zazpíváme
(P.S. / P.S.)

2 ❧

Pí²ou mi psaní
(P.S. / P.S.)

2 ♠

osady (1991, 14.)

Pivo za 2,50
(P.S. / P.S.)

3 ♠

Práce na silnici
(P.S. / P.S.)

3 ♠

Pivo pijem po sudech
a nechceme vám lhát
v poslední den ºivota
my budeme se smát
Fuck the war 2x

P°íb¥h váno£ní
(P.S. / P.S.)
P·lno£ní autostop
(P.S. / -)

V oslovských lavicích (1988, 15.)

✷ Live Praha, enské domovy - Potlach na²í

♠

A dostanem se ze v²ednosti
vysko£ z bahna m¥st
v restauraci Na Slamníku
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✦

koná se ná² sjezd
Zastav se a smekni
a z·sta¬ chvíli stát
moºná ºe uº zítra tady
nebudeme hrát
Pro£ si nikdo Vietnamce
nechce dom· brát
pro£ si dneska s pistolema
musí kaºdej hrát

✷

Zabijte válku
tu válku zkurvenou
mrdejte válku
tu válku jadernou
Tahleta válka
ta válka zkurvená
kaºdej to dob°e ví
co to znamená

✦

Gloria

P.S. / P.S.
V oslovských lavicích (1988, 18.)

Zelení panáci
°íkaj si vojáci
Gloria nanana 2x
2x

✦

Hippie punk song

P.S. / P.S.

✷

✦

Mejdan P.S.

P.S. / P.S.
V oslovských lavicích (1988, 10.)

U Sida dneska mejdan je
pípu jsem dal do pokoje
Wonid p°itáh toluen
a Jimmy tlu£e na buben
Záclony uº sho°ely
holky jsme nabo°ili
alnagon mi n¥kdo sn¥d
a do v²eho °vou Exploited
Vobtáh jsem jednu bohyni
te¤ leºí sjetá v kuchyni
p°ed hlavu má prcgumu
v rozkroku a²ku vod rumu
Johny si dal zelenou
je na hajzlu na kolenou
neº si dá dal²ího panáka
mísu blitím zacáká
Místo blbý algeny
dáme si rad²i sta°eny
pohrdáme ko¬akem
p°ipijem denaturákem
V²em nám bylo do plá£e
kdyº Sid rozbil t°i lahvá£e
tvá° se nám v²ak rozjasní
s a²kou lihoviny vý£epní

✦

V oslovských lavicích (1988, 5.)
Live Hlízov (1991, 32.)

I wanna live free
I don't wanna die
don't want see rockets shooting
through the sky
nuclear danger lurking in the air
defence ministers
who don't care
2x

Live Praha (1986, 4.)
V oslovských lavicích (1988, 14.)

Kropá£ova Vrutice
to je p¥kná vesnice
Pracha° ²uká vopice
samce i samice

Fuck the war 2x
Zastav se a smekni
a z·sta¬ chvíli stát
moºná ºe uº zítra tady
nebudeme hrát

Kropá£ova Vrutice

P.S. / P.S.

Fuck the war 2x

Nech uº toho alkoholu

P.S. / P.S.
V oslovských lavicích (1988, 19.)

Nech uº toho alkoholu
nech uº toho piva
4x
Nech uº toho piva...
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✦ Nep°í£et 2

vyhlá²ení závazku zní ²kolou v dob¥ po vyu£ování hudba, zp¥v, recitace. Kaºdý si m·ºe vybrat
❬✷✎❪
zájmový krouºek podle svého vkusu.

P.S. / P.S.

V oslovských lavicích (1988, 12.)
Live Praha, enské domovy - Potlach na²í
osady (1991, 17.)
✷

Nesná²ím metalisty
a ty jejich kurvy
nesná²ím punká£e
nesná²ím v·bec nic
: Nep°í£et £íslo dv¥ 2x
✷:

❬✷✎❪

Nep°í£et Johnny Chaos 2x

❬ ✎❪

: V²echno mi leze na nervy
V²echno mu leze na nervy
i ty va²e ksichty
: nem·ºu se na vás dívat
✷ : nem·ºe se na vás dívat
: je mi z vás zle
✷ : je mu z vás zle

✷✍
✍

✷:

: Nep°í£et £íslo dv¥ 2x
✷:

Nep°í£et Johnny Chaos 2x

✷✍
✍
✷✍
✍
❬✷✎❪
❬ ✎❪

✦ Písni£ku si zazpíváme

Jedeme tramvají
a a²ku £·£a máme
nejlep²í písni£ku
vod P.S. zazpíváme
✷ : 2x
Která to bude
to v²ak neví nikdo z nás
takºe si dáme v²echny
vºdy´ Pampá² uº má hlas
: Jedeme tramvají
Jedeme na koni
: a a²ku £·£a máme
✷ : a svý bendºa máme
nejlep²í písni£ku
vod P.S. zazpíváme
: 2x
✷:

✷ : Jedeme tramvají
a a²ku £·£a máme
nejlep²í písni£ku
vod P.S. zazpíváme

❬✷✎❪
❬ ✎❪

: Vypadá p¥kn¥ zvenku, ale uvnit° je to je²t¥
lep²í. U£íme se ve velkých p¥kných u£ebnách.
Kaºdý z nás má svou zásuvku, do které si ukládá
²kolní pot°eby. Chodby jsou veselé, plné p¥kných
obrázk· ??, malované ºáky na²í ²koly. Kaºdou
chvíli je tu také výstava obraz· známých malí°·.
Ale ani odpoledne není ve ²kolní budov¥ pusto.
Mnoho d¥tí se baví v r·zných zájmových krouº❬✷✎❪
cích.
✷ : Která to bude
to v²ak neví nikdo z nás
takºe si dáme v²echny
vºdy´ Pampá² uº má hlas

❬ ✎❪

: V roce 1972 si dala na²e ²kola socialistický
závazek, ºe vypacuje koncepci a obsahový i organiza£ní návrh na z°ízení ²koly s roz²í°eným
výchovným systémem. A jiº za necelý rok po

✷②
❬ ✎❪

: Která to bude
to v²ak neví nikdo z nás
takºe si dáme v²echny
vºdy´ Pampá² uº má hlas

❬✷✎❪

✦ Pí²ou mi psaní

✷

: kola

✷✎
✎
✷✎
✎

✷ : Která to bude
to v²ak neví nikdo z nás
tak uº toho necháme
uº toho máme dost

P.S. / P.S.

V oslovských lavicích (1988, 1.)
Live Praha, enské domovy - Potlach na²í
osady (1991, 20.)

②

P.S. / P.S.

V oslovských lavicích (1988, 4.)
Live Praha, enské domovy - Potlach na²í
osady (1991, 10.)
✷

Pí²ou mi psaní
vojenský páni
a tam stojí psáno
dvanáctýho ráno
ºe já musím rukovat
jó rukovat
Voják je voják
musí bojovat
vloºí k líci pu²ku
vezme si na mu²ku
t°eba vlastní srdce svý
jó srdce svý
Zdrávi vzkázali
zdrávi napsali
já jsem rezervista
zp¥vák anarchista
zpívám si a proklínám
jó proklínám
Poma²íruju
zpívat si budu
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Paprsky inºenýra Garina

modrej rezervista
rudej anarchista
v modrý obálce rudej kv¥t
jó punk's not dead

✦

11 písní

Pivo za 2,50

P.S. / P.S.

Live Praha (1986, 5.)
V oslovských lavicích (1988, 9.)
Live Praha, enské domovy - Potlach na²í
osady (1991, 15.)

✷
✸

Vy²el jsem jednou tak p°ed barák
a v kapse jsem m¥l p·l kila
a pak jsem uvid¥l hospodu
v ní p¥kná vý£epní byla
Pivo 4x
pivo za dv¥ padesát
Tahleta p¥kná vý£epní
za dv¥ padesát mi pivo nalila
a m¥ to pivo tak chutnalo
ºe jsem tam utratil p·l kila
Pivo 4x
pivo za dv¥ padesát
Vypil jsem tam tenkrát t¥ch piv dvacet
dom· jsem ²el byl jsem jako klacek
vod na²ich jsem dostal jen pár facek
to kdyº m¥ p°istihli z vokna zvracet
Pivo 4x
pivo za dv¥ padesát

✦

♠
Ahoj-Praha-Havel-pivo
(Paprsky inºenýra Garina / -)
ervený smích
♠
(Paprsky inºenýra Garina / Leonid Nikolajevi£
Andrejev)
Elegie
♠
(Paprsky inºenýra Garina / Jind°ich Vichra)
♠
Free fast fucking
(Paprsky inºenýra Garina / -)
♠
Get high
(Paprsky inºenýra Garina / Paprsky inºenýra
Garina)
Na £í
♠
(Paprsky inºenýra Garina / Paprsky inºenýra
Garina)
Nepokoje
♠
(Paprsky inºenýra Garina / Ho i Min, úpravy
Paprsky inºenýra Garina)
New born child pray
(Paprsky inºenýra Garina / -)
♠
Vám!
(Paprsky inºenýra Garina / Vladimír Majakovskij)
♠
VEB Automobilwerke Eisenach
(Paprsky inºenýra Garina / -)
Vyusni polibek
♠
(Paprsky inºenýra Garina / Paprsky inºenýra
Garina)

✦

Práce na silnici

P.S. / P.S.

Paprsky inºenýra Garina / -

Live Praha (1986, 7.)
V oslovských lavicích (1988, 6.)
Live Praha, enské domovy - Potlach na²í
osady (1991, 6.)

✷
✸

Blbá Evropa (1991, 5.)
(instrumentální)

✦

Práce na silnici

✦

P.S. / -

(instrumentální)

ervený smích

Paprsky inºenýra Garina / Leonid Nikolajevi£ Andrejev

P·lno£ní autostop

V oslovských lavicích (1988, 16.)

Ahoj-Praha-Havel-pivo

Blbá Evropa (1991, 10.)
Nyní teprve rozum ztrácím, proto sedím a rozmlouvám s vámi, ale aº m¥ rozum úpln¥ opustí,
vyb¥hnu do pole, vyb¥hnu do pole, vyvolám
heslo. Shromáºdím kolem sebe ty chrabré lidi, ty
rytí°e bez strachu a vypovím válku v²emu sv¥tu.
Veselým zástupem s hudbou a posm¥vy vstoupíme do m¥st a do vesnic a kudy p·jdeme, tam
bude v²e £erveno, tam bude v²e krouºiti a k°ep£iti jako plamen. Ti, kdoº nezahynuli, p°ipojí se
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k nám a na²e chrabrá armáda bude r·sti jako
lavina a o£istí celý sv¥t. Kdopak °ekl, ºe se nesmí
vraºdit, pálit a loupit? Kdopak °ekl, ºe se nesmí
vraºdit, pálit a loupit? Budeme vraºdit, loupit
a pálit. My veselá, bezstarostná rota hrdin·. My
v²echno zni£íme, jejich budovy, jejich univerzity
a muzea. My veselé d¥ti, my, my plní ohnivého
smíchu zaplesáme na rozvalinách. Za ná² domov
prohla²uji blázinec, na²imi nep°íteli a ²ílenci
v²echny ty, kte°í dosud neze²íleli, aº já veliký,
nep°emoºitelný a radostný ovládnu sv¥t jako
jeho jediný vládce a pán. Jako jeho jediný pán.
Jaký veselý smích zachv¥je vesmírem. P°átelé,
p°átelé, budeme míti £ervený m¥síc a £ervené
slunce a zv¥° bude mít £ervenou veselou srst.
A stáhneme k·ºi z kaºdého, kdo je p°íli² bílý,
kdo je p°íli² bílý. Je²t¥ jste neokusili krve? Je
trochu lepkavá, trochu teplá, ale £ervená a má
takový veselý £ervený smích.

✦ Elegie
Paprsky inºenýra Garina / Jind°ich Vichra
Blbá Evropa (1991, 1.)
Polnici na ústech
volám svou krví
nástup milion·
z nichº kaºdý prvý
trestat jde k°ivdu
na prapor p°ísahaje
já syn lidu
Tmo £erná ohavná
sraz nám vaz
a p°ece budem v¥t²í
a t°eba bez hlavy
zem zdvihnem na ramenou
a z o£í matek vyneseme ji
zem do slz zahalenou
Po prsou padlých p·jdem
vedouce dítky nezrozené
stínej gilotino stínej
a p°ece nebude nás mí¬
budem r·st dál

✦ Free fast fucking
Paprsky inºenýra Garina / Blbá Evropa (1991, 9.)
(instrumentální)

✦ Get high
Paprsky inºenýra Garina / Paprsky inºenýra
Garina
Blbá Evropa (1991, 8.)
I live in the world full of hate
I live in the world that i hate
People just eating
and stealing
jeaoust of what
thou do not care
Go sleep with the girl
of your best friend
no one is watching
kick the back
Air pollution
water dying
corrupted swines
killing your kids
I wanna get high
and higher get higher...
I wanna be the highest

✦ Na £í

Paprsky inºenýra Garina / Paprsky inºenýra
Garina
Blbá Evropa (1991, 11.)

Bejval jsem spokojen
a te¤ jsem v hajzlu
má láska zmizela
já sedím v pajzlu
Cikánka ²ílená
ut°e mi slzy
lásko má ztracená
vra´ se mi brzy
Tak na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
Pohnojím morálku
vzep°u se ²lecht¥
nahnu si z pohárku
naºhavím kle²t¥
Kle²t¥ma tetuju
kaºdýho hajzla
píve£ko fetuju
dávám si majzla
Tak na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
na £í stran¥ jste chlapci
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na £í na £í na £í
Chlupatý voloupaj
voloupaj rohlík
botky si pro²oupaj
ºen¥ daj kolík
A já jim nedám
nedám jim ²anci
ruce si podám
se v²emi psanci
Na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í

Spí² zem°ít
neº v útrapách otroctví ºít
2x
Prapory povstání
novej vítr rozevlál
Jaká ²koda
ºe nem·ºu se boje zú£astnit
2x
Smím dojít ke dve°ím 2x
2x
Smím dojít ke dve°ím
a ani o krok dál

Burºoazie
znova tady je
te£ou pomeje
£lov¥k neºije
Schizofrenie
burºoazie
po°ád buduje
a hovno z toho je
Tak na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í

✦ Vám!

Paprsky inºenýra Garina / Vladimír Majakovskij
Blbá Evropa (1991, 3.)

Vám vlastník·m koupelny se záchodem
vám kdo ºijete pro orgie
ºe vám není hanba kdyº se v novinách do£tete
kdo dostal °ád Georgije
Jestlipak se n¥kdo z vás doví
kdyº si tak bezstarostn¥ ºerete
ºe granát poru£íku Petrovovi
utrhnul nohy snad práv¥ te¤

Aº jednou p·jdeme
uli£kou lásky
píse¬ nám zap¥je
povrchnost masky

??
kdyby tak sly²el vá² oplzlý zp¥v
??

Maska mý nad¥je
tone tu v strachu
s d¥vkou se pom¥je
zoufalost krachu

Já vám dal ºivot
abyste mohli k stáru
to rad²i budu holkám v baru
nosit ananasovou vodu

✦ VEB Automobilwerke Eisenach

Tak na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
Which side are you on buys?
which side are you on?
2x

Paprsky inºenýra Garina / Blbá Evropa (1991, 7.)

(instrumentální)

✦ Vyusni polibek

Na £í stran¥ jste chlapci
na £í na £í na £í
2x

✦ Nepokoje
Paprsky inºenýra Garina / Ho i Min, úpravy
Paprsky inºenýra Garina
Blbá Evropa (1991, 6.)

Paprsky inºenýra Garina / Paprsky inºenýra
Garina
Blbá Evropa (1991, 4.)
Uº dvacet ²est let trvá válka, ve který se² jen slepej desátník. Prohra st°ídá prohru a ty pomalu
umírá² na zran¥ní. Na ulici jsou tisíce zabiják·,
kaºdej s licencí na tejrání. Rodi£e stojej opodál
a usmívaj se, jak t¥ dob°e p°ipravili pro ºivot.
Dvacet ²est let ºebrá² o pohlazení, £vrt století
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touºí² po klidu. Pracuje² jen pro to, aby sis
koupil p°ijetí do rmy, která t¥ nikdy nep°ijme,
protoºe ty jsi nep°ijal základní zákon o podvodu. Uº dlouho kalí² stojatou °eku Vltavy, která
protéká zav²iveným m¥stem, kde £ernej trh je
pový²en na trºní mechanismus a kurvy nejsou
a p°esto vyd¥lávaj balíky. Tvý osobní problémy
to stejn¥ nevy°e²í, uzav°ít kruh otev°eným klínem. Láska je zrada a zrada nenávist, £istej cit
jen k²eft, na kterým prod¥lá². Kdyº jí chce², tak
t¥ zotro£uje. Kdyº se na tebe dívá, tak t¥ zabíjí.
Kdyº t¥ líbá, tak vysává tvý prachy. Kdyº s tebou spí, tak t¥ poko°ila.
Vyusni polibek 2x
zbaví² se nákazy kterou je prohnilá
vyusni polibek 2x
zbaví² se b°emene který t¥ uºírá
...

Radegast
37 písní
?

(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
? (3x)
(Radegast / Radegast)
Bad day
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Bejrút
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Beznad¥jná situace
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Blbost
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Bobby z Londýna
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Bony
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Budí£ek
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Cesta do Evropy
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
erné m¥sto
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Dlouho jsme tam zbyte£ní
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Erotika - politika
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Favorit
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Hory, doly
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)

7❧
3❧
2♠
2♠
4❧
3♠

Hovno
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Lidi jsou hloupí a zlí
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Marná snaha
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
M·j kraj
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Nálet
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
N¥co není v po°ádku
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Nikomu nev¥°
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Otrávená generace
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Pivo
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Pov¥z, ºes tam nebyl
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Práce
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Praha
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
První pomoc
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Pubertální deprese
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Starý cyp
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
edý ºivot
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
V.T.R.
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Vlajka
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Vyvrhel
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)
Zlý den
(Milan Jon²ta / Milan Jon²ta)

3♠

6❧
4♠
5❧
♠

5♠
6❧
2❧
5♠
5❧
4❧
6❧
♠
♠

5❧
7❧
5❧

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

♠

2♠

♠

✦ Bejrút

2♠

2❧

2♠

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live Stará Lysá (1985, 2.)
Homo novus (1986, 10.)
Demo 89 (1989, 9.)
Live (?, 3.)
Live (?, 3.)
Live (?, 3.)
Otrávená generace (1992, 4.)

Ráno místo budíku
t¥ budí t¥ºký kulomet
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : jó bydlet dneska v Bejrutu
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✼✍

✼ : bydlet dneska v Bejrutu
to není asi ºádný med

✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✍

?? procesy
lidí na zemi
??

Kde kdo po kdekom tu st°ílí
granát bouchne kaºdou chvíli
v²ichni hrají na vojáky
tak vem pu²ku a hrej taky

✦ Blbost

Po ulici jezdí tanky
místo krásnejch au´ák·
tam kde kdysi stály banky
jsou jen ruiny baráku

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷

Kde kdo po kdekom tu st°ílí
granát bouchne kaºdou chvíli
v²ichni hrají na vojáky
tak vem pu²ku a hrej taky

Je mi líto ptáka
zav°eného do klece
a i ty ryby v akváriu
necítí se asi dob°e

Jednou za £as p°epadnou t¥
podnapilí násilníci
je to ale lep²í
neº se potkat s kulkou na ulici

Nevinní tvorové
trpí ve v¥zení
Milióny prasat
odsouzených k smrti
pojídají obilí
a m¥ní je v sádlo

I Bejrut se snad uklidní
a lidem tam zas bude hej
snad p°ijde to uº za pár dní
aº se tam v²ichni post°ílej

Sádlem se cpou lidi
a umírají na infarkt
zatímco jiní lidi
umírají hladem

✦ Beznad¥jná situace

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta
Demo 89 (1989, 3.)
Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te (1991, 4.)
Otrávená generace (1992, 20.)

✷ ❀✸ :

Revoluce
velké nad²ení
bordel kolem
se v²ak nem¥ní

❬ ✎❪

Frustrace
inace
spousta lidí bez práce
beznad¥jná situace
amnestie
demokracie
mám strach
ºe m¥ n¥kdo zabije

❬ ✎❪

: Rozpad osobnosti
v zájmu spole£nosti
beznad¥jná situace
uktuace emigrace
Hesla a slogany
problém· nezbaví
transparenty o míru

Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te (1991, 6.)
Otrávená generace (1992, 12.)

Nezávidím ps·m
uvázaným u boudy
nezávidím medv¥d·m
v zoologické zahrad¥

Jaká jsou ta £eská m¥sta
tichá milá klidná hezká
nemusí² mít v·bec strach
i kdyº ob£as n¥kde °ádí vrah

✷
✸

místo hajzlpapíru

P°eºraná prasata
hladoví lidé
Nemusí² být génius
abys poznal blbost
blbost není v·bec vzácná
je jí v²ude dost
Lidi taky drºí
zví°ata v zajetí
zví°ata jsou hloupá
nechají si to líbit
Lidem to p°iná²í
satisfakci
mohou-li n¥kým
manipulovat

❬✷✁✸✎❪

Chorobná touha
n¥koho ovládat
Paradoxem je
ºe i z rozumného £lov¥ka
m·ºe z·stat dobytek
který nic necejtí
Celý ºivot za trapnou
almuºnu maká
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✦ Budí£ek

to ve mn¥ vyvolá
vºdycky dojetí

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

Nemusí² být génius
abys poznal blbost
blbost není v·bec vzácná
je jí v²ude dost

✷
✸

Není v·bec legrace
vstávat ráno do práce
ale ve£er z hospody
odejít v£as nedá se

✦ Bobby z Londýna

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷

Ráno prosím budí£ku
po£kej je²t¥ chvili£ku

Homo novus (1986, 3.)
Live (?, 13.)

Dneska p·jdu brzo spát
kaºdé ráno p°ísahám
ale co sem p°ísahal
ve£er kdyº zapomínám

Uº to není ten starej Bobby z Londýna
kaºdej na ty starý £asy vzpomíná
uº to není ten dobrej polda z p°edm¥stí
uº jeho p°ítomnost nic dobrýho nev¥stí

Ráno prosím budí£ku
po£kej je²t¥ chvili£ku

My si zatím klidn¥ spíme
o tom ºe jsou v²ude víme
hlídají nám na²e ²t¥stí
n¥kdy dají ránu p¥stí
2x

✦ Cesta do Evropy

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✦ Bony

✷

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷
✸
✹

Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te (1991, 1.)
Otrávená generace (1992, 19.)

Uº bezmála patnáct rok·
²et°íme na nové auto
ale p°i t¥ch dne²ních cenách
vyserem se asi na to 2x

Demo 89 (1989, 8.)
Live (?, 2.)
Live (?, 5.)
Otrávená generace (1992, 3.)

Generace na²ich otc·
celý ºivot pracovala
ale ²patn¥ protoºe nám
bordel v²ude zanechala 2x

Nechce² bony
oslovil m¥ neznámý muº
p°ed Tuzexem v Ostrav¥
zrovna kdyº jsem vcházel dovnit°
Bylo jich tam mnoho
❀✹ : v¥t²inou m¥li sn¥dou ple´
✷ ❀✸ : v¥t²inou m¥li tmavou ple´
koupil sem si dºíny
byly velmi drahé

Homo novus (1986, 9.)
Live (?, 5.)
Live (?, 10.)

✷✁✸✍
✁✹✍

A my jako malé d¥ti
v¥°ili jsme na Lenina
chodili jsme do pr·vodu
je to taky na²e vina 2x
ty°icet rok· pro blaho lidu
nechali po sob¥ ²pínu a bídu

P°esto ºe jsem sehnal
bony po p¥ti korunách
vrtalo mi hlavou
odkud ti sn¥dí mají tolik bon·

Kdyº se dívám kolem sebe
ºaludek se mi z toho zvedá
je to tady jako v chlívku
takhle se ºít dále nedá 2x

Jsem si tém¥° jist
ºe ti sn¥dí muºi nikde nepracovali
p°esto m¥li spoustu bon·
tak m¥ p°i tom napadlo
pro£ já chodím do práce

ty°icet let v tomhle chlívku
to zanechá jist¥ stopy
z lidí se tu stalo stádo
a te¤ chce jít do Evropy 2x
Cesta do Evropy
to je na²e p°ání
videa auta a jm¥ní
nedojdem tam d°ív
neº kaºdý se z dobytka
ve slu²ného £lov¥ka zm¥ní
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✦

✷:

erné m¥sto

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✦

Live (?, 16.)
✷

Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te (1991, 5.)
Otrávená generace (1992, 11.)

Erotika není vkusná
politika je hnusná
nebojím se prostitutek
mám strach z kurev co získají moc

erné o£i £erné hlavy
je to knajpa pro tvrdé chlapy
hospod je zde dost a dost
v kaºdé chci si vybít zlost

K erotice pat°í láska
k politice nenávist
lehkým ºenám v¥°ím více
neºli slib·m v politice

Sjeli se sem delikventi
ze v²ech kout· na²í zem¥
??
bordel d¥laj dnes a denn¥

Jestli chce² být slu²ný £lov¥k
nenav²t¥vuj nev¥stince
jestli chce² být slu²ný £lov¥k
nev¥nuj se politice

Dlouho jsme tam zbyte£ní

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷

Erotika - politika

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

erné m¥sto £erná tma
kdo se tady nebát má
se ºivotem si zahrávám
kdyº se vracím v noci sám

✦

②

2x

Je to v²echno ²pína
a nebude to jinak

Homo novus (1986, 12.)
Live (?, 11.)

2x

Jestli se chce² dob°e mít
tak nesmí² dlouho pracovat
ani taky dlouho studovat
hlavn¥ shán¥j hodn¥ známostí
v²ak ví² jak to chodí

✦

Hovno

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷

Jestli se chce² dob°e mít
snaº se s kaºdým vyjít po dobrém
ale zase nebu¤ dobrák od kosti
a shán¥j hodn¥ známostí
v²ak ví² jak to chodí

Demo 89 (1989, 19.)
Otrávená generace (1992, 13.)

Hovno...
M·j dojem 3x
je hovno

N¥kdy se mi zdá ºe jsme tady zbyte£ní
není na co £ekat a není o co stát
nejlep²í je být tak trochu nete£ní
ráno do práce a ve£er zase spát

Na²e perspektiva 3x
je hovno
Hovno...

S poctivostí nejdál dojde²
to °íká staré p°ísloví
proto se snaº vypadat vºdy poctiv¥
a krást tak a´ se to nikdo nedoví
v²ak ví² jak to chodí

✦

Lidi jsou hloupí a zlí

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

: N¥kdo je bohatý a n¥kdo není
ale kaºdý se chce dob°e mít
n¥kdo ²et°í na vzdu²né zámky
n¥komu sta£í a´ má za co pít
v²ak ví² jak to chodí

❬✷✎❪

Otrávená generace (1992, 24.)

✷:

❬ ✎❪

ijeme v t¥ºké a pohnuté dob¥
nejdeme spolu ale proti sob¥
závist nenávist podvody násilí
v²echno je £ím dál tím hor²í
a já se bojím lidi jsou hloupý a zlý

S poctivostí ...
v²ak ví² jak to chodí

N¥kdy se mi zdá ºe jsme tady zbyte£ní
není na co £ekat a není o co stát
nejlep²í je být tak trochu nete£ní
ráno do práce a ve£er zase spát

Kaºdý kouká kde by co urval
nejlíp se má ten kdo se chová jako kurva
závist nenávist podvody násilí
v²echno je £ím dál tím hor²í
a já se bojím lidi jsou hloupý a zlý 3x
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Kaºdý ráno nasadím
masku lhostejnosti
a pak vyjdu ven
ukázat se v²em
aby vid¥li
jak je mám v prdeli
Ale co to oni
v²ichni se tvá°í stejn¥ jako já
pohrdáme sebou
v²ichni navzájem
dáváme najevo
sv·j nezájem
Není d·vod tvá°it se p°átelsky
není £as na slu²né chování
ten kdo je slu²ný a d·v¥°uje lidem
toho brzy £eká zklamání
2x

✦ Marná snaha

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

Demo 89 (1989, 2.)
✷ Live (?, 11.)
✸ Otrávená generace (1992, 23.)
Nedostatek zájmu
ztráta d·v¥ry
smí²ené pocity
nedobré pom¥ry
Jestli se chce² dob°e mít
snaº se s kaºdým dob°e vyjít
ale nebu¤ dobrák od kosti
a shán¥j hodn¥ známostí
Odváºné plány
velké nad¥je
ho°ké zklamání
nic se ned¥je
Marná snaha marná snaha
jedinec chce d¥lat zm¥ny
nesetká se pochopením
ten kdo se dnes p°íli² snaºí
na závist druhých naráºí
nikdo si ho neváºí
Chladné pohledy
nezájem okolí
tvoje problémy
nikoho nebolí
N¥kdo je bohatý a n¥kdo ne
ale kaºdý se chce dob°e mít
n¥kdo ²et°í na vzdu²né zámky
n¥komu sta£í kdyº má za co pít
Aktivita velká
na odiv stav¥ná
jen snahu o vlastní
prosp¥ch znamená

Marná snaha 2x
jedinec chce d¥lat zm¥ny
nesetká se pochopením
ten kdo se dnes p°íli² snaºí
na závist druhých naráºí
nikdo si ho neváºí

✦ Nálet

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta
Live Stará Lysá (1985, 5.)
Homo novus (1986, 6.)
Demo 89 (1989, 7.)
Live (?, 7.)
Live (?, 7.)
Otrávená generace (1992, 10.)

✷
✸
✹
✺
✻

Podívej
co letí tam
je to p°elud
nebo klam?
Jsou to ptáci st°íbrní
copak asi nesou k nám
v²ak uvidí²
aº budou blíº
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : uº jsou kousek

✻ : uº jsou blízko
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : ty uº ví²
✸ : ty to ví²

✻✍
✁✷✁✸✁✹✁✺✍
✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍

Dnes nuda nebude 2x
Kampak v²ichni utíkaj
za chvíli tu bude ráj
a peklo chvíli p°ed tím
❀✷ ❀✸ ❀✹ : no to se zase pobavím

✺ : no to se zase ...
✻ : to se pobavím

❀✸ ❀✹ ❀✻ : V²ak uvidí²
✷ : Uvidí²
❀✸ ❀✹ ❀✻ : aº budou blíº
✷ : budou blíº
❀✷ ❀✸ ❀✹ : uº jsou kousek
✻ : uº jsou blízko
❀✸ ❀✹ ❀✻ : ty to ví²
✷ : ty uº ví²
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : Dnes nuda nebude 2x

✦ N¥co není v po°ádku
Milan Jon²ta / Milan Jon²ta
Demo 89 (1989, 4.)

✷ Live (?, 2.)
✸ Live (?, 2.)
✹ Otrávená generace (1992, 16.)
Je to vlastn¥ dob°e
ºe jsme p°i²li na sv¥t práv¥ tady
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✺✎✻②
✁✷✁✸✁✹✁✻✎
✁✷✁✸✁✹②✺✎
✷✎
✁✸✁✹✁✻✎
✷✍
✁✸✁✹✁✻✍
✻✍
✁✷✁✸✁✹✍
✷✍
✁✸✁✹✁✻✍
❬✺②❪

nevíme co je bída
nikdo neumírá hlady

Otrávený vzduch
otrávená voda
otrávené ºrádlo

Podívej se kolem sebe
jak se v²ichni dob°e mají
jak jsou hezky vypasení
ale po°ád nadávají
£ím to asi je

Jsme otrávená generace
Otrávená zem¥
otrávené stromy
otrávená zví°ata

Kaºdý m¥l právo na práci
no to se jen tak nevidí
a p°ece najdou se tací
kte°í do práce nechodí

Jsme otrávená generace
na²e d¥ti budou dementní
Otrávení lidé
otrávené ksichty
otrávená nálada

Vºdy se najdou takoví
co nejsou se v²ím spokojení
prý v n¥kterých jiných zemích
mají to co u nás není
£ím to asi je

✦

Jsme otrávená generace
Otrávené city
otrávené vztahy
otrávená morálka

Nikomu nev¥°

Jsme otrávená generace

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷
✸
✹
✺

✦

Demo 89 (1989, 13.)
Live (?, 12.)
Live (?, 8.)
Live (?, 14.)
Otrávená generace (1992, 15.)

✷
✸
✹
✺

Krásné je kdyº se na sebe lidé usmívají
vypadá to jakoºe se v²ichni rádi mají
Nikomu nev¥°
ni£emu nev¥°
lidi jsou svin¥
lidi jsou zv¥°

To by sv¥t byl jako ráj...

Není na sv¥t¥ v¥t²ího pot¥²ení
neº radovat se z cizího ne²t¥stí a utrpení

✷ ❀✹ : lidi jsou svin¥
lidi jsou zv¥°

Nev¥°ím na cizí lásku
ne£ekám slitování
nespoléhám na up°ímnost
nenávidím p°etvá°ku

✦

Otrávená generace

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta
Otrávená generace (1992, 1.)

Homo novus (1986, 8.)
Demo 89 (1989, 16.)
Live (?, 4.)
Live (?, 9.)
Otrávená generace (1992, 14.)

Kdyby teklo v °ece
pivo místo vody
nemuseli bychom
chodit do hospody
byli bysme oºralí
a prachy by nám z·staly
to by sv¥t byl jako ráj 4x
2x

Nev¥°ím na cizí lásku
ne£ekám slitování
nespoléhám na up°ímnost
nenávidím p°etvá°ku

Nikomu nev¥°
ni£emu nev¥°
❀✸ ❀✺ : lidi jsou kurvy

Pivo

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✦

✷✁✹✍
✁✸✁✺✍

Pov¥z, ºes tam nebyl

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷
✸
✹
✺
✻

Live Stará Lysá (1985, 3.)
Homo novus (1986, 4.)
Demo 89 (1989, 5.)
Live (?, 5.)
Live (?, 6.)
Otrávená generace (1992, 8.)

Kdyº zazvoní u dve°í
dva pánové v zeleném
a zeptají se t¥
kdes byl v£era kolem p·lnoci
Kdyº ti n¥kdy hospodský
decentn¥ p°ipomene
ºe má² u n¥j sekeru
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✸
✹
✺

od minulé soboty
Pov¥z ºes tam nebyl 4x
Kdyº chce n¥kdo znát tv·j názor
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : na válku v Libanonu
✻ : na n¥jakou válku
nebo na konikt
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : mezi Íránem a Irákem
✻ : mezi tím a oním

✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✎
✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✎

Kdyº se n¥kdo náhodou
duchapln¥ zeptá
co ví² o zemi
kde zítra znamená jiº v£era

Praha velké m¥sto je
kaºdý si tam uºije
ten kdo se chce pobavit
zajede si do Prahy
£epujou tam dobré pivo
Dopoledne nebo ve£er
ulice jsou plné lidí
ºe se tady dob°e ºije
kaºdý jist¥ ihned vidí
je zde spousta hezkých d¥v£at
Kaºdý pátek odpoledne
víkend v Praze za£íná
Praºák do Forda si sedne
v²echnu práci v paºi má
v Ostrav¥ je sobotu p°ikopávka

Pov¥z ºes tam nebyl 4x

✦ Práce

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷

✦ První pomoc

Homo novus (1986, 1.)
Live (?, 7.)

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

Ráno vstanu o p·l pátý
su²ím vlasy jedu vlakem
vedle hádají se sousedi
o to ºe ??
Potom sednu do spoje
a pustím se do boje
sle£no vy si sedíte
: a na star²í prdíte
✷ : star²ího nepustíte

✷
✸
✹
✺

✷✎
✎

To je dneska krásný den
do práce jdu znechucen
vºdy´ v t¥hle ranních hodinách
bývají hádky v rodinách
Kone£n¥ jsme dojeli
: uº máme byt v jeteli
✷ : uº máme byt v prdeli
vºdy´ to v²ichni vid¥li
a jenom tup¥ civ¥li
Dobré ranko paní vrátná
vidím ºe uº jste si cvakla
uº jsem tady bu¤te zdrávi
práce ta vás moºná zpraví

✷

Demo 89 (1989, 18.)
Live (?, 8.)
Live (?, 9.)
Live (?, 12.)
Otrávená generace (1992, 2.)

Na ulici £lov¥k leºí
zv¥davci uº k n¥mu b¥ºí
vlasy se jim hr·zou jeºí
ten to p°eºije jen st¥ºí
Co se stalo co se stalo?
kaºdý stojí a jen £umí
v²ichni cht¥jí radit
ale nikdo tomu nerozumí

✷✍
✍

Sakra tak uº nest·jte
a n¥co ud¥lejte
pro n¥koho zajd¥te
n¥koho zavolejte
❀✷ ❀✸ ❀✹ : Trvalo to p¥knou
✺ : Trvalo to hezkou chvíli

chvíli

neº se v²ichni domluvili
a mezitím postiºený
mezi ºivými uº není

To je dneska krásný den
do práce jdu znechucen
te¤ £tu v ranních novinách
asi ??

✦ Praha

Live (?, 4.)
Live (?, 4.)
Otrávená generace (1992, 5.)

✺✍
✁✷✁✸✁✹✍

✦ Pubertální deprese

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta
Demo 89 (1989, 12.)
Live (?, 17.)
Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te (1991, 2.)
Otrávená generace (1992, 6.)

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷
✸
✹

Demo 89 (1989, 10.)
Live (?, 1.)

Nic m¥ tady nebaví
a nemám o nic zájem
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pekeln¥ se nudím
a nejrad²i bych zdechl
v²echno mi leze na nervy
a lidi asi nejvíc
Doma o m¥ nestojí
a není kam jít
❀✷ ❀✸ : snad jen ráno do práce

✹ : jen ráno do práce

jeden druhého
pro své problémy nevidí

✹✍
✁✷✁✸✍

a ve£er pivo pít
hlavu mám prázdnou
a kapsu taky
Nic dobrého nás uº ne£eká
a bude to po°ád hor²í
❀✹ : v²echno se v prach obrátí

✷ ❀✸ : v²echno se jednou v prach obrátí

✷✁✸✍
✁✹✍

smrt bude pro nás vysvobozením

✦

Starý cyp

✺ : ...

Nev¥°ím ºe sám n¥co zm¥ním
ale m·ºu se stát trochu lep²ím

✦

❬✺✎❪

✺ : a nikdo mu uº nic nedá...

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : Do pivnice 2x
chodí spát 2x
nikdo uº ho 2x
nechce znát 2x
V popelnicí rukavicí
sob¥ na zub n¥co hledá
nikdo mu uº nep·j£í
a nikdo mu uº nic nedá...
3x

edý ºivot

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta
Otrávená generace (1992, 22.)
edé ulice
plné ²edivých lidí

V.T.R.

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta
Homo novus (1986, 11.)

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✎❪

V popelnicí rukavicí
sob¥ na zub n¥co hledá
nikdo mu uº nep·j£í
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : a nikdo mu uº nic nedá

✦

Hlavy plné starostí
mozky plné blbostí
ni£emu se nesm¥jí
po°ád n¥co shán¥jí

Nedostatek slu²nosti
spousta ²patných vlastností
bezohledné chování
to mi hr·zu nahání

Live Stará Lysá (1985, 1.)
Demo 89 (1989, 15.)
Live (?, 11.)
Live (?, 1.)
Live (?, 8.)
Otrávená generace (1992, 21.)

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : V popelnici 2x
hrabe chlap 2x
d·chod propil 2x
te¤ má hlad 2x

Tvá°e bez úsm¥vu
²edivé postavy
navzájem se neznají
jeden druhého nezdraví

Stereotyp prázdný ºivot
nedostatek fantazie
zabitý £as bez uºitku
promarn¥ná energie

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷
✸
✹
✺
✻

V²ichni n¥kam sp¥chají
svoje ²t¥stí hledají
ni£emu se nesm¥jí
po°ád n¥co shán¥jí

Hliníkovou lopatou
u²et°í² si sílu
ale s tou plechovou
dostane² jedin¥ kýlu
Vynálezy to je v¥c
vynálezci to jsou borci
2x
2x

✦

❬✺②❪

Vlajka

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷
✸
✹
✺

Live Stará Lysá (1985, 4.)
Homo novus (1986, 5.)
Demo 89 (1989, 6.)
Live (?, 6.)
Otrávená generace (1992, 9.)

Kdyº zem°e jeden
vlajky na p·l ºerdi
hudba smute£ní
e za tu dobu zem°ou
tisíce jiných
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❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ :

o tom se ne°e£ní

Copak sta°í zapomn¥li
✺ : ... sta°í zapomn¥li
ºe téº kdysi byli mladí
kdo ví jak to tenkrát bylo

e ºivot je podvod
a nemá to cenu
Ty se u£ studuj pracuj
dokud si mladý
a´ dotáhne² to n¥kam
❀✷ ❀✸ ❀✹ : v téhle zemi tady
✺ : na tom sv¥t¥ tady

✺✎
✁✷✁✸✁✹✎
✺✍
✁✷✁✸✁✹✍

❀✷ ❀✸ ❀✹ : e ºivot je podvod
✺ : Vºdy´ ºivot je podvod

a nemá to cenu

✦ Vyvrhel

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live Stará Lysá (1985, 6.)
Homo novus (1986, 7.)
Demo 89 (1989, 14.)
Live (?, 10.)
Live (?, 1.)
Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te (1991, 3.)
Otrávená generace (1992, 7.)
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ :

Krev ti v ºilách v°e
energie má² plné t¥lo
✷
✸
✹
✻
❀ ❀ ❀ ❀ : napadlo ºe by se proti nud¥
✼ : napadlo t¥ ºe by se proti nud¥
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ : taky n¥co d¥lat m¥lo
Ale nemá² kam jít
a nemá² co d¥lat
bav se sám jak umí²
to je mi fuk
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ : jenom dávej pozor
abys moc nek°i£el
✼ : Jenom dávej pozor
abys moc nek°i£el

spole£nost ti vyjde vst°íc

Já jsem jenom cht¥l
abych z toho n¥co m¥l
hned mi °ekli
ºe jsem vyvrhel
A tak ml£ky p°ihlíºí²
jak ti léta utíkají
to cos jednou propásl
uº se ti jen t¥ºko vrátí
Narodil ses ²patn¥
ale mohlo to být je²t¥ hor²í
tak to rozje¤
má² na to je²t¥ £as
rock'n'roll ti znít
v u²ích bude zas

✦ Zlý den

Milan Jon²ta / Milan Jon²ta

❬✺②❪
✼✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✍
❬✺②❪

✼②
✼②
❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻②❪

✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✻✁✼✍

✷
✸
✹
✺

Homo novus (1986, 13.)
Demo 89 (1989, 17.)
Live (?, 9.)
Live (?, 15.)
Otrávená generace (1992, 17.)

Je pátek t°ináctého
to bude ²patný den
: za oknem vitr hvízdá
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : za oknem vítr hvízdá
nepudu ra£i ven
: ... (nekompletní)

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍
✎
✷✁✸✁✹✁✺✎

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Uº aby bylo zítra
sm·la by byla pry£
musím se p°ece snaºit
pak ²t¥stí bude víc

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ : Já jsem jenom cht¥l
abych z toho n¥co m¥l
hned mi °ekli
ºe jsem vyvrhel

❬✺②❪

Tady zkrátka nem·ºe² nic
d¥lat co t¥ baví
pracuj a bu¤ zticha
jen tak se jim zalíbí²

❬✺②❪

V²echno mi padá z rukou
neda°í se mi nic
snad v t¥chto prokletých dn·
nebude letos víc

Stejn¥ jednou zdechne²
tak o co se ti jedná
moc se o tom nemluví
ale ty to dob°e ví²

❬✺②❪

Sám jsi jenom nula
nedokáºe² v·bec nic
❀✷ ❀✻ : skrývej svoje zájmy
✸ ❀✼ : skrývej svoje pravé zájmy
✹ : skrývej svoje pravý zájmy

❬✺②❪

Uº aby bylo zítra
sm·la by byla pry£
musím se p°ece snaºit
pak ²t¥stí bude víc

Já dneska mám zlý den 2x

✸✁✹✁✼✍
✁✷✁✹✁✻✍

Já dneska mám zlý den 2x

✁✷✁✸✁✻✁✼✍
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❬ ②❪

Serious music
57 písní

aarrrgggghhhh roar
(Serious music / Serious music)
Alkohol
(Serious music / Serious music)

Klid p°ed smrtí
(Serious music / Serious music)
Kone£n¥ tan£íme s and¥ly
(Serious music / Serious music)
Levná politika
(Serious music / Serious music)
Milk is fucking drink
(Serious music / Serious music)

Aº najdou sv·j st°ed - bude mír?
(Serious music / Serious music)

Milování mrtvejch koní
(Serious music / Serious music)

Bahno spole£nosti
(Serious music / Serious music)

Moderní matky
(Serious music / Serious music)

Balada o Napalm Death
(Serious music / Serious music)

My jsme odpad
(Serious music / Serious music)

Balada o smrti
(Serious music / Serious music)

Nafoukaný holky
(Serious music / Serious music)

Barevné burisony
(Serious music / Serious music)

Nákaza
(Serious music / Serious music)

Beer stench in Throat
(Serious music / Serious music)

Necivilizovaní kryplové
(Serious music / Serious music)

B·h odvrací tvá°
(Serious music / Serious music)

Neurin
(Serious music / Serious music)

Byl podzim - den jako kaºdý jiný
(Serious music / Serious music)

Nóbl mejdla
(Serious music / Serious music)

Být £i nebýt?
(Serious music / Serious music)

Ohavnost
(Serious music / Serious music)

Drahý ºrádlo
(Serious music / Serious music)

Pivní prasata
(Serious music / Serious music)

Fuck o Army
(Serious music / Serious music)

Polo£as rozpadu
(Serious music / Serious music)

Goodbye Lady Human
(Serious music / Serious music)

Rána jsou £erná
(Serious music / Serious music)

Happy indians
(Serious music / Serious music)

Rock'n'roll mosh!
(Serious music / Serious music)

HC kluby
(Serious music / Serious music)

Rockový kluby
(Serious music / Serious music)

Homosexuál
(Serious music / Serious music)

Scuttle butt
(Serious music / Serious music)

I love you techno
(Serious music / Serious music)

Sláva indián·
(Serious music / Serious music)

Iluze
(Serious music / Serious music)

Smutný o£i
(Serious music / Serious music)

Já chci ºít
(Serious music / Serious music)

patná etika
(Serious music / Serious music)

Jaderná doba
(Serious music / Serious music)

T.H.P.
(Serious music / Serious music)

Je²t¥ není pozd¥
(Serious music / Serious music)

Totalita
(Serious music / Serious music)

Kamarád
(Serious music / Serious music)

Trest smrti
(Serious music / Serious music)

King kong
(Serious music / Serious music)

V rozporu s duchem zákona
(Serious music / Serious music)
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♠

Vánoce
(Serious music / Serious music)

Big Fish
(Stres / Martin Bistrai)

Váºná hudba
(Serious music / Serious music)

erná bílá
(Stres / Martin Bistrai)

Vpád vrah· II
(Serious music / Serious music)
Vypadni
(Serious music / Serious music)
Vypitý pupky
(Serious music / Serious music)
Vyvrhel
(Serious music / Serious music)
ivotní styl
(Serious music / Serious music)

✦ Smutný o£i
Serious music / Serious music
Happy indians (1991, 4.)
Nahradit si boha
v¥dou a politikou
politikou která vyzdvihuje vraºd¥ní
a v¥du vivisek£ní
Vivisekce...
V¥du která zkou²í choroby
na bezbranných a nevinných
Jako ty si m·j p°ítel
tak i zví°ata mají p°átele
ztratit p°átele a kamarády
zkuste se do toho vºít
Jde o morální postoj
£lov¥ka a zví°ete
nikdo se uº nesnaºí
zastavit to vraºd¥ní
tu pseudov¥du plno ob¥tí
Hlásíme se k boji
proti tyranskýmu mu£ení
a utrpení
hlásíme se k boji
proti v²em £o podporujou
formy vivisekce...
ºivot v klecích
Formy vivisekce...
2x

Stres
25 písní

Ann Anarchie
(Stres / Martin Bistrai)

Gej²a
(Stres / Martin Bistrai)
Jazz 93
(Stres / Martin Bistrai)
Kretén
(Stres / Martin Bistrai)
Lidi a zví°ata
(Stres / Martin Bistrai)
Ml£ení
(Stres / Martin Bistrai)
Muº ve víru
(Stres / Martin Bistrai)
My²lenky na tvá°ích
(Stres / Martin Bistrai)
Nenechá²
(Stres / Martin Bistrai)
Nikdo neví
(Stres / Martin Bistrai)
Ob¥´ náhody
(Stres / Martin Bistrai)
Omlouvám se
(Stres / Martin Bistrai)
Prachy
(Stres / Martin Bistrai)
Prase£í pupky
(Stres / Martin Bistrai)
Rodinný kruh
(Stres / Martin Bistrai)
Rozjedem se
(Stres / Martin Bistrai)
Se² zbyte£nej
(Stres / Martin Bistrai)
Tv·j úsm¥v
(Stres / Martin Bistrai)
Vysát a vyºdímat
(Stres / Martin Bistrai)
Závidí nám ºivot
(Stres / Martin Bistrai)
Zkus
(Stres / Martin Bistrai)
Zni£en p°ekáºkou
(Stres / Martin Bistrai)
Ztráta iluzí
(Stres / Martin Bistrai)
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✦?

Suicidal commando

Suicidal commando / Suicidal commando

22 písní

Zku²ebna (1987, 9.)
?

(Suicidal commando / Suicidal commando)

♠

Alkohol
2 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Bijte je
3 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Bílá
♠
(Suicidal commando / Suicidal commando)

V²ude se jen mluví
??
to ºe vidí² n¥co
dobrý je to ²patný
V dobrým zájmu
na to ²patný nadává²
2x

✦ Alkohol

Co bude dál?
♠
(Suicidal commando / Suicidal commando)

♠
Destroy
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Hlavou vo ze¤
2 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)

♠
I kill myself
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Jeden z davu
♠
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Kecy
2 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Mrtvá ko£ka
3 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Pavu£ina
3 ♠
(Suicidal commando / Suicidal commando)

♠
Poslední minuta
(Suicidal commando / Suicidal commando)
♠
ev ²ibeni£ního tura
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Skinheads
♠
(Suicidal commando / Suicidal commando)

Suicidal commando / Suicidal commando
Made In Perestroika (1988, 12.)

✷ Live (1989, 5.)

: Exploze alkoholismu je hlá²ena z celého sv¥ta.

❬✷②❪

Vodka
N¥kdo pije pivo
n¥kdo zase tvrdej
a já piju obojí
proto jsem tak blbej
Já já já pot°ebuju alkohol 2x
: M·j ºivot visí na vlásku
kdyº trochu vodky visí
alkohol je metla lidstva
a zametat se musí
Já já já pot°ebuju alkohol 6x

❬✷✎❪

✷ : 2x

❬ ✎❪

✦ Bijte je

Spojený síly
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Suicide
2 ♠
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Toxic
3 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)
Vlasy pry£
2 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)
V²ude jsou
2 ❧
(Suicidal commando / Suicidal commando)
XY
(Suicidal commando / Suicidal commando)

Suicidal commando / Suicidal commando
Zku²ebna (1987, 3.)

✷ Made In Perestroika (1988, 8.)
✸ Live (1989, 6.)
el jsem ve£er po nám¥stí
vid¥l jsem tam barevnou drºku
p°etáh jsem ji °et¥zem
tekla z ní krev
Bijte je barevný drºky oi oi oi

❀✸ : 2x

Zabij a ute£
♠
(Suicidal commando / Suicidal commando)

❬✷✎❪

✷ : Kdyº jsem potkal ??
pozval jsem ji na pivo
??
Bijte je barevný drºky oi oi oi
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❬✷✎❪
❬ ✁✸✎❪

✦ Bílá

Seber se a táhni
a´ t¥ tady navidím
seber se a táhni
uº mi leze² na nervy

Suicidal commando / Suicidal commando
Made In Perestroika (1988, 4.)

Seber se a táhni
: koukej vodsa¤ vypadnout

Bílá bílá a ne jiná 3x
bílá k·ºe a ne jiná
2x

✷ : ... vypadnout

✷✎
✎

nesná²ím fízly
to t¥ mohlo napadnout

✦ Co bude dál?

: Hlavou vo ze¤ 2x
vo ze¤

Suicidal commando / Suicidal commando

✷ : Vo ze¤...

Made In Perestroika (1988, 10.)

❬ ✎❪

✦ I kill myself

Slavnost zahájí primátor hlavního m¥sta Prahy
soudruh Zden¥k Hor£ík.
Fronty na jídlo
p°emnoºení krys
voºralý d¥lníci
kdo v tomhle má ºít

❬✷✎❪

Suicidal commando / Suicidal commando
Made In Perestroika (1988, 14.)
Ale na jednom z prvních míst, moºná hned za
sebevraºdou, je stát se alkoholikem.

Dostávám strach co bude dál
nevím v·bec co d¥lat mám
vyb¥hnul bych do schod·
a sko£il po hlav¥ dol·

I kill myself 4x
kill myself 2x
2x

Nespln¥ný p¥tiletky
penelový hnízda
zav°ený popelnice
co tím systém získal

✦ Jeden z davu

Dostávám strach co bude dál
nevím v·bec co d¥lat mám
vyb¥hnul bych do schod·
a sko£il po hlav¥ dol·

Made In Perestroika (1988, 3.)

Suicidal commando / Suicidal commando

Jsme odhodlání d·sledn¥ pokra£ovat v nastoupeném kurzu. Nedopustíme, aby proces p°estal
být a demokratizace zneuºívali ti, kterým o socialismus a vlast nejde. Kte°í odkazu 28. °íjna
devatenácet osmdesát osmnáct sedmnáctileté
zku²... sedmdesátileté zku²enosti, 28. °íjna devatenácet osmdesát osmnáct sedmnáctileté zku²...
sedmdesátileté zku²enosti £eskoslovenského lidu
necht¥jí rozum¥t.

Go

✦ Destroy
Suicidal commando / Suicidal commando

??
je to v²echno k hovnu
tady uº nic nejde
já se na to vyseru

Made In Perestroika (1988, 17.)
Patnáct hodin.
Skate and destroy

Na co má² to kladivo
na co má² tu hlavu
stojí² u soustruhu
a jse² jeden z davu
2x

✦ Hlavou vo ze¤

Suicidal commando / Suicidal commando
Made In Perestroika (1988, 15.)

✷ Live (1989, 8.)

: The voice of America. The following broadcast
❬✷②❪
is to Czechoslovakia.

Kaºdej den dokola
tohleto uº dál nejde
hlavy tu lítaj
a´ táhnou do prdele
Na co má² to kladivo
na co má² tu hlavu
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která se konala v rámci pravidelného po°adu

stojí² u soustruhu
a jse² jeden z davu
2x

sov¥tské televize Kdyº zpívají vojáci .

✸:
✷

❀ : el jsem ve£er po ulici
a vid¥l jsem tam mrtvou ko£ku
hlavu m¥la vyholenou
a na zádech napsáno

Celej den se válíme jen
v hospodách a po zemi
ob£as hrajem na n¥jaký
zkurvený andro²ský akci

I believe in anarchy

✦ Pavu£ina

Tady v týhle republice
víc nem·ºem d¥lat
ra£i se na to vyserem
a budem drºet hubu

Suicidal commando / Suicidal commando

✷
✸

Jako t¥ch dal²ích patnáct milión·

✦ Kecy

Nemá² jinou ²anci neº zem°ít 4x

Made In Perestroika (1988, 9.)
Live (1989, 9.)

: Váºení spoluob£ané, soudruzi a soudruºky, desáté zasedání úst°edního výboru strany srozumiteln¥ °eklo. V dob¥ politických a ekonomických
p°em¥n a reforem, °e£eno slovy nejvy²²ího stranického p°edstavitele Milo²e Jake²e pln¥ platí.
Zde dialog neexistuje a kaºdý ví, ºe není moºný.

❬✷②❪

Lºi a kecy to po°ád dokola
kdo to má furt poslouchat
: pro£ uº nejse² dohola
proto jsem te¤ dohola

Pavu£ina na tebe zas padá
nemá² jinou ²anci neº zem°ít

✦ Poslední minuta

Suicidal commando / Suicidal commando

??
te¤ uº je pozd¥
k zemi se blíºí
uº nikdy se nebude² smát
Poslední minuta
divnýho ºivota
t¥lo se propadá
smrt nikdy ne£eká

Kecy kecy v²ude samý kecy
v televizi v rádiu v²ude samý kecy

✦ Mrtvá ko£ka

Jak jsi se doºil
jak jsi se propil
n¥co cht¥l po tob¥ stát
te¤ uº je pozd¥
k zemi se blíºí
uº bude² v pokoji spát

Suicidal commando / Suicidal commando
Zku²ebna (1987, 8.)
Made In Perestroika (1988, 11.)
Live (1989, 2.)
A´ ºije charta...

Nemá² jinou ²anci neº zem°ít 4x

Made In Perestroika (1988, 1.)

Víra a ?? to jsou jenom kecy
pro£ to do nás hust¥j
vºdy´ jsou to jen kecy

✷:

?? s sebou po°ád nosí²
pro p°ípad ºe bys byl nervózní
ve£er doma o peníze prosí
aby si zas mohl koupit ten sv·j sníh

✷✎
✎

Kecy kecy v²ude samý kecy
v televizi v rádiu v²ude samý kecy

✷
✸

Zku²ebna (1987, 2.)
Made In Perestroika (1988, 7.)
Live (1989, 3.)

Pavu£ina na zemi zas padá
neví² co d¥lat nemá² chu´ jíst
to ty v¥ci s tebou takhle ²ijou
tvá modla je ze st°íka£ky tvý

Suicidal commando / Suicidal commando

✷:

el jsem ve£er po ulici

❬ ✁✷✎❪

a vid¥l jsem tam mrtvou ko£ku

Jsem banda pivních sebevrah·
a máme rádi skiny
nesná²íme v·bec práci
a punkový lidi

✷

❬ ②❪ ❬✸✎❪

❬ ②❪ ❬✸✎❪

Cesty, Afgánské cesty, krásné i nebezpe£né, byly

Poslední minuta
divnýho ºivota
t¥lo se propadá
smrt nikdy ne£eká

nej£ast¥j²ím tématem nev²ední p°ehlídky písní,
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❬✸✎❪

✦ ev ²ibeni£ního tura

Suicidal commando / Suicidal commando
Zku²ebna (1987, 1.)

A jedém
tur
Mám rád tura...

: Jednou se v²ichni navzájem 4x
otrávíme
Fabriky d¥laj chemickej odpad
elektrárny zas ²pinavou vodu
: lidi uº hynou ryby umíraj

✷ ❀✸ : vidí² ºe hynou ryby umíraj
: za chvíli bude kone£ná

✷ ❀✸ : za chvíli bude konec sv¥ta
Toxic 3x

✦ Skinheads

Zku²ebna (1987, 5.)

Bude patnáct hodin.

✷ Live (1989, 11.)

Zelená bunda
£ervený k²andy
t¥ºký boty
a vlasy pry£

T¥ºký boty
zelená bunda
£ervený k²andy
vlasy pry£

Toulaj se m¥stem
a napadaj lidi
který ??
vlasy pry£

Toulaj se m¥stem
a napadaj lidi
??
vlasy pry£

2x

Holý lebky
£ervený dºíny
: vlasy

Made In Perestroika (1988, 13.)
✷ Live (1989, 1.)

✷ : t¥ºký boty

Toulaj se m¥stem
a napadaj lidi
??
vlasy pry£

✦ V²ude jsou

✦ Toxic

Suicidal commando / Suicidal commando

Suicidal commando / Suicidal commando

Procházím mestem
v²ude samá ²pína
kam jen se podívám
v²ude kolem smog
Toxic 2x

✷✎
✎

vlasy pry£

Suicide...

Zku²ebna (1987, 4.)
✷ Made In Perestroika (1988, 5.)
✸ Live (1989, 10.)

❬ ②❪

Suicidal commando / Suicidal commando

Made In Perestroika (1988, 16.)

Suicidal commando / Suicidal commando

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

✦ Vlasy pry£

Suicidal commando / Suicidal commando

✦ Suicide

❬✷✁✸②❪

Made In Perestroika (1988, 6.)

✷ Live (1989, 7.)

: eskoslovensko se stalo zemí, kde speciální
oddíly policie vyráºejí s pendreky i vl£áky proti
lidem, kte°í se sejdou a zpívají státní hymnu.
Nekontrolovatelná a neomezená moc splodila
nedotknutelnou policii. Jeden z prost°edk·, jak
dále ²í°it mezi lidi pocit bezmocnosti, letargie,
cynizmu. V²ech vlastností, které pomáhají skupin¥ lidí vládnout bez odpov¥dnosti k lidem
❬✷②❪
i zemi.

Po celým sv¥t¥
v p°írod¥ i ve m¥stech
v²ude jsou splodiny
chemickýho rázu

Teroristi ve m¥st¥
na záchod¥
: po celým sv¥t¥

Toxic 2x

v²ude jsou samý zkurvený policajti

✷ : ve m¥st¥
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✷✎
✎

✦ Zabij a ute£

Kretén
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Suicidal commando / Suicidal commando
Zku²ebna (1987, 7.)
V noci kdyº p°í²ery lezou ven
mrtvoly sní sv·j v¥£ný sen
síla pekel svou zbra¬ nabije
a chystá se ºe t¥ zabije

Na°ízení
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

5 ♠

Neumíme hrát
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

♠

Nové my²lení
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
O ni£em
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Svobodný slovo

Outro
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

51 písní
? (7x)
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
AIDS
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

5 ❧

Anarchie
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

4 ❧

Anarchy
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Perestrojka
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

♠

Pov¥ste
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

4 ❧

Povstání
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
Prázdná slova
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
Sebevrah
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Ani levá ani pravá
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Skinhead
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Anti Ob£anský fórum
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
Armáda
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
Atomová v¥da
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Soudruzi a soudruºky
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

3 ❧

Spratek metal
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

♠

Spravedlnost
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

BSP
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Státní potrat
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Byrokrat
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Svinstvo
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
2 ♠

Doma
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
Hardcore
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

3 ♠

Nejsi sám
(Martin Mühlhansel, Radek Laurin / Svobodný
slovo)

Zabij a ute£ dokud je £as
zabij a ute£ zlomí ti vaz
zabij a ute£ zachrání² nám
vraºdil jsi p°edtím a zabije² zas

Demokracie
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Moºnost p°eºití, pivní vyºití
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Svoboda
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

2 ❧

Svobodný hovno
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
3 ♠

Tajná
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Hardcore II
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Tanky
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Hledej v sob¥
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Tíha nad¥je
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Honorace
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Znetvo°ení strýci
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Chemická invaze
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)

Zni£en p°ekáºkou
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
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4 ❧

4 ❧

Ztráta iluzí
(Svobodný slovo / Svobodný slovo)
ijeme jinak
(Martin Mühlhansel, Radek Laurin / Svobodný
slovo)

✦ AIDS

✷
✸
✹
✺

Záznam ze zku²ebny (1989, 3.)
333 st°íbrných kokot· (1990, 18.)

Nenávidim lidi 3x
nenávidím sebe
ºijem jako krysy 3x
i krysy ºijou líp
2x

Svobodný slovo / Svobodný slovo

Anarchie

Live Dasnice (1988, 2.)
Nukleární alkohol (1988, 4.)
Live (?, 3.)
Live (1989, 22.)
Záznam ze zku²ebny (1989, 5.)

Aº tu bude anarchie
tak tu bude dob°e dob°e
aº tu bude anarchie
tak tu bude líp
2x
Aº tu bude anarchie
tak tu bude
dob°e 4x
aº tu bude anarchie
tak tu bude líp

AIDS je velký stra²idlo
co ho to zas napadlo
stra²it lidi na sv¥t¥
kdo ho má tak ten zdechne
AIDS ??
chce to lék
2x
Dumaj v¥dci dumaj skv¥le
mám ho taky ve svým t¥le
moje t¥lo zdobí eky
rozeºírá moje bu¬ky

AIDS ??
chce to lék
2x

✦ Anarchie

Svobodný slovo / Svobodný slovo
Nukleární alkohol (1988, 21.)
Live (1989, 3.)

Svobody maj víc

❬✹✎❪

Nenávidim skiny...

Svobodný slovo / Svobodný slovo

✷

AIDS ??
chce to lék
2x

: Já uº to mám za sebou
tak na brzkou shledanou
je mi fajn uº je mi blaze
cejtim se jak na podlaze

❬✹✎❪

✦ Demokracie

Prostitutky vesele
rozná²í AIDS po m¥st¥
chce² tuhletu chorobu
dostanu se do hrobu

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : Je mi fajn uº je mi blaze
cejtim se jak na podlaze
já uº to mám za sebou
tak na brzkou shledanou

❀✷ ❀✸ : Nenávidim lidi 3x
nenávidím sebe
ºijem jako krysy 3x
i krysy ºijou líp
2x

✹:

AIDS ??
chce to lék
2x

✷

✸
✹

❬ ✎❪

❬✷✁✸✁✹✁✺✎❪

Live (1989, 4.)
Záznam ze zku²ebny (1989, 13.)

Utrºí² jen samý
rozkazy a zákazy
pro lidi jsi ²patnej
a nevychovanej
Má² rád svoji muziku
a umí² máknout v práci
nikdo t¥ v²ak nebere
jenom pro tvý vlasy
Dlouhý vlasy £erokézy 3x
jsou to taky lidi
nezáleºí jak vypadá² 3x
ale co má² v srdci
Je²t¥ je tu nad¥je
ºe se sta°í zamyslí
nad tím co je lidskost
a nad tím co je svoboda
Nezbývá neº £ekat
tak moºná po p°estavb¥
kdyº nám mládí pom·ºe
tak tu bude pohoda
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❬ ✁✷✁✸✎❪

Dlouhý vlasy £erokézy 3x
jsou to taky lidi
nezáleºí jak vypadá² 3x
ale co má² v srdci

✦

Hardcore

Svobodný slovo / Svobodný slovo

2x
Nemiluj svou vlast
pro ni ºivot ztra´
slep¥ jdi za vládou
a nikdy jinak
?? státní na°ízení
?? státní zákon
2x

Live Dasnice (1988, 4.)

✷ Nukleární alkohol (1988, 5.)
✸ Záznam ze zku²ebny (1989, 6.)
V£era jsem byl u svý starý
poust¥la mi jen modernu
°ekl jsem ji vlez mi na hrb
vypni to a dej tam hardcore

✦

Live Dasnice (1988, 1.)
Neumíme hrát...

Já chci hardcore 2x

✦

??
ukázala dve°e z bytu
její IQ je mi jasný
nezpívej to ra£i chcípnu
Já chci hardcore 2x
??

✦

Moºnost p°eºití, pivní vyºití

Svobodný slovo / Svobodný slovo
Live Dasnice (1988, 5.)

✷ Nukleární alkohol (1988, 11.)
✸ 333 st°íbrných kokot· (1990, 11.)
Moºnost p°eºití
pivní vyºití
3x

✦

Perestrojka

Svobodný slovo / Svobodný slovo
Live (1989, 10.)
Zase do práce 3x
pospíchám
málo pen¥z
moc málo pen¥z 2x
vyd¥lám
A kdyº hubu voºeru si
nic si z toho ned¥lám
spokojen¥ chrápu doma
a v práci to nad¥lám
Perestroika uº se blíºí
o£i se mi v práci klíºí
te¤ tu mám jen samej fofr
nakládá to starej fotr
Perestroika...

Na°ízení

Svobodný slovo / Svobodný slovo

✷
✸
✹
✺

Neumíme hrát

Svobodný slovo / Svobodný slovo

Nukleární alkohol (1988, 17.)
Live (?, 5.)
Live (1989, 17.)
Záznam ze zku²ebny (1989, 16.)
333 st°íbrných kokot· (1990, 10.)

Paragraf
paragraf
paragraf
paragraf

jedna
dv¥
t°i
£ty°i

et jsem vládní na°ízení
ºe musí² milovat z°ízení
jestliºe to n¥kdo poru²í
za jeho ºivot se neru£í
?? státní na°ízení
?? státní zákon

Perestroika skv¥lá
a s perestroikou z vesela

✦

Pov¥ste

Svobodný slovo / Svobodný slovo
Live (?, 8.)

✷ Live (1989, 20.)
✸ Záznam ze zku²ebny (1989, 15.)
✹ 333 st°íbrných kokot· (1990, 1.)
❀✸ : Pov¥ste Milo²e 3x
pov¥ste Jake²e

❬✷✁✹✎❪

✷ : Pov¥ste Urbánka 4x

❬ ✁✸✁✹✎❪

✹ : Pov¥ste Vasila 3x

❬ ✁✷✁✸✎❪

pov¥ste Mohoritu
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✦ Soudruzi a soudruºky

vym¥ní mi sv¥t

Svobodný slovo / Svobodný slovo

Nevym¥ní mozek

Nukleární alkohol (1988, 12.)

Svoboda 3x
vlatní du²e
: 3x
✷ : 2x

✷ Live (?, 7.)
✸ Záznam ze zku²ebny (1989, 23.)
Soudruzi a soudruºky
sundejte si vejloºky

: ??

✷ : Ani levá ani pravá
nejlep²í je v kruhu za á

Soudruzi a soudruºky
nemla´te nás obu²ky
Soudruzi a soudruºky
naserte si do drºky

❀✸ : 2x

❬✷②❪

Doma jsme ve sklep¥ a v kanálu
nev¥°íme strachu z aparátu
2x

❬ ②❪

✷✎
✎
❬✷✎❪
❬ ✎❪
❬ ②❪

✦ Tanky

✦ Spratek metal

Svobodný slovo / Svobodný slovo

Svobodný slovo / Svobodný slovo
Live Dasnice (1988, 3.)

✷ Nukleární alkohol (1988, 2.)
✸ Live (1989, 23.)
✹ Záznam ze zku²ebny (1989, 7.)

Nukleární alkohol (1988, 22.)
Na skejboardu svoboden
°ídí² si ho sám
být z toho hned v extázi
£elí² p°ekáºkám

Hele tanky
jaký tanky
jsou to tanky
❀✷ : velký tanky

Kam se koukne²
tam zajede²
tras je v²ude dost

✸ ❀✹ : ruský tanky
✷ ❀✸ ❀✹ : 2x
: 4x

Na prkn¥ ?? ºivot¥
??

❀✷ ❀✹ : Jsou to tuny ºeleza
co nám k°íºí cesty
za chvíli to budou
jenom samý trosky

2x
My hrajeme spratek metal
heja heja hou...

❬✸②❪

??

✦ Svoboda

Hele tanky
jaký tanky
jsou to tanky
❀✷ ❀✹ : velký tanky

Svobodný slovo / Svobodný slovo

✸ : velký tanky...
❀✷ ❀✹ : 2x

Nukleární alkohol (1988, 9.)
✷ Live (?, 6.)

Vym¥ní mi pr·kaz
vym¥ní mi spory
vym¥ní mi srdce

✎
✷✁✸✁✹✎

Zabíjejí lidi
zabíjejí ºivot
zabijou i tebe
chci mít od nich pokoj

Spratek metal 2x
skateboard 2x
4x

✷ : Vym¥ní mi srdce
vym¥ní mi ruce
vym¥ní mi postel
vym¥ní mi bratry

✸✁✹✎
✁✷✎

❬ ②❪

✦ Zni£en p°ekáºkou
Svobodný slovo / Svobodný slovo

❬ ②❪

Live (1989, 2.)

✷ Záznam ze zku²ebny (1989, 1.)
✸ 333 st°íbrných kokot· (1990, 17.)
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✸✍
✁✷✁✹✍
✸②

Bojím se smrti 4x

✹ Czechcore again 90-91 (1991, 28.)

?? se vzná²í nad hlavou
nad hlavou
v podob¥ sirného nebe
sirného nebe

Má² p°ed sebou °eku
a cesta vede p°es ní
plazí² se po b°ichu
a led pod tebou taje
blíºí² se do st°edu
pod tebou pr·hledný peklo

✷ ❀✸ ❀✹ : Led taje...
: Jse² sám...

❬ ✎❪
❬✷✁✸✁✹✎❪

Te¤ uº to v²echno prasklo
jse² v ledovejch kle²tích
navíc pod vodou je bahno
ty se do n¥j no°í²
o pomoc prosí² vlastní ruce
a led t¥ navíc pod°íz

Plameny z hlubin jednou vzplanou
jednou vzplanou
v tom ni£ivém boji s peklem
v boji s peklem
v tom ni£ivém boji s peklem
2x
Kde se najde n¥kdo
kdo mému ne²t¥stí porozumí
6x
...

✦?

Jse² sám...

T.D.H.R. / -

Voda ta uº je celá rudá
a ty za£íná² tuhnout
bez krve a plnej vody
klesá² na dno hnusu
a rudý led nad tebou zamrz
a tvá ruka kouká z n¥ho

Demo (1990, 1.)
(instrumentální)

✦?

Jse² tam...

T.D.H.R. / T.D.H.R.
Demo (1990, 2.)

T.D.H.R.
14 písní

Cht¥la by si lehnout
do zmrzlé trávy...

? (5x)
(T.D.H.R. / T.D.H.R.)
? (5x)
(T.D.H.R. / -)

♠

? (4x)
(T.D.H.R. / T.D.H.R.)

♠

✦?

✦?

T.D.H.R. / Demo (1990, 4.)

(instrumentální)

✦?

T.D.H.R. / T.D.H.R.

T.D.H.R. / T.D.H.R.

Live Haví°ov (1990, 1.)

Demo (1990, 5.)

??
Bojím se smrti...

Jsou vánoce a sn¥ºí
lásko má...

??
ºluté nebe nad hlavou mám

✦?

Bojím se smrti 2x
Bojím se park· a náb°eºí
?? pro£ váhat
?? smutek se vkrádá
a já tu bloudím tak sama

T.D.H.R. / Demo (1990, 8.)

(instrumentální)
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✦?

T.D.H.R. / Demo (1990, 9.)

(instrumentální)

✦?

T.D.H.R. / T.D.H.R.
Demo (1990, 12.)

Nepus´te ke mn¥
ty oºivlé kamenné sochy
v nichº soucit rozbu²il
vychladlá srdce
3x

✦?

Opilec a vlak
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Policie
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Popelnice
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Scumfood
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Václav Havel záruka perské krize
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Zabíjim lidi
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Zadarmo
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Zelená se bombr
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Zem¥ je d¥vka
(U²ní bordel / U²ní bordel)

Zpupný potomek

T.D.H.R. / Demo (1990, 13.)

(instrumentální)

U²ní bordel
24 písní

? (4x)
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Dikobraz
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Extreme PV.
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Fará°i
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Fuck o Hitler
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Fuj d¥vka
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Cht¥la zabít premiérku
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Jak UB-I vylé£il blázny
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Jeºí² byl bisexual
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Na kope£ku blázinec
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Nenávidím sex
(U²ní bordel / U²ní bordel)
Nový STB
(U²ní bordel / U²ní bordel)

12 písní
?

(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
? (3x)
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
Babka
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
Cajt je hajzl
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
Máme uran
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
Moje milá
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
Nechte si ty va²e rady
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
Píchat
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
Raz dva tri £etýre pja´
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)
V²ichni mají práci
(Zpupný potomek / Zpupný potomek)

✦?

Zpupný potomek / Zpupný potomek
Svobodu krtk·m (1989, 22.)

Jení£ek chce traktor
a Ma°enka panenku
kaºdej n¥co chce
já chci jenom jedno
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

2❧

✦?

já chci vid¥t New York...
Maminka chce peníze
a tatínek sousedku
kaºdej n¥co chce
já chci jenom jedno
já chci vid¥t New York...

✦?

Zpupný potomek / Zpupný potomek
Svobodu krtk·m (1989, 20.)

Na píchacích hodinách
bylo za p¥t ²est
správný d¥lník sp¥chá
je to jeho £est
??
jak mu velí °ád
aby mu zase dali
dali vyd¥lat
Jedu normu 4x
Na píchacích hodinách
bylo za p¥t ²est
správný d¥lník sp¥chá
je to jeho £est
??
jak mu velí °ád
a na novej au´ák
si chce vyd¥lat

Zpupný potomek / Zpupný potomek
Svobodu krtk·m (1989, 23.)

Nemáme 2x
nejsou a nebudou
nemáme 2x
a ani nep°íjdou
Celý den se jenom honím
do v²ech výloh tup¥ £umím
stará £etla v novinách
v²e o moderních hodinách
?? po kilách
jen ve ve£erních hodinách
Nemáme 2x
nejsou a nebudou
nemáme 2x
a ani nep°íjdou
2x
Celý den se jenom honím
po v²ech krámech ?? scháním
kdyº jsem se jich dotázal
se zlou jsem se potázal
odkud prej ty fámy mám
?? krám
Nemáme 2x
nejsou a nebudou
nemáme 2x
a ani nep°íjdou
2x

Jedu normu 4x

✦ Babka

Vyhr¬me si rukávy
kdyº se kola zastavej
Sláva hurá hola hej
do práce se s námi dej
2x
Ve£er v knajp¥ sedí
bylo za p¥t ²est
v hub¥ zase práci má
je to jeho £est
Zase bude d¥lat normy
jak mu velí °ád
a na kaºdýho tajn¥
bude bonzovat
Jedu normu 4x
Sláva hurá hola hej
do práce se s námi dej
4x

Zpupný potomek / Zpupný potomek
Live D°íte£ (1988, 5.)

Jablko nepadá daleko od stromu
Babka kradla jabka
nakradla jich t°icet kilo
jablko nepadá daleko od stromu
jojo 2x
jablko nepadá daleko od stromu
Babka nesla jabka
nakradla jich t°icet kilo
jablko nepadá daleko od stromu
jojo 2x
jablko nepadá daleko od stromu
Jojo...
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✦ Cajt je hajzl
Zpupný potomek / Zpupný potomek
Live D°íte£ (1988, 6.)

Moje milá ??
a v ní prázdný mozek má
ona krásné t¥lo má
??

Pro£ nejsem fízl
to je dºob
??

??
moje milá v²echno má
moje milá práci má
ona totiº prachy má

Jake je hajzl 3x
policajt je n¥kdo
a n¥kdo je zas
policajt

??
ona totiº auto má
??
na tu prej jí je²t¥ dá

Chytili m¥ na Muzeu
a zmlátili pendrekem
ukradl jsem tisíc korun
abych koupil ??

??
moje milá v²echno má
moje milá kozy má
ona totiº prachy má

Jake je hajzl 3x
policajt je n¥kdo
a n¥kdo je zas
policajt

Moje milá kozy má
moje milá v²echno má
moje milá prachy má
ona totiº prachy má

Uº m¥ vedou svázanýho
v²echno ve mn¥ hrká
kam m¥ táhnou za ramena
?? strká

Jenom jednu chybu má 3x
??

✦ Nechte si ty va²e rady

Jake je hajzl 3x
policajt je n¥kdo
a n¥kdo je zas
policajt

✦ Máme uran

Zpupný potomek / Zpupný potomek
Live D°íte£ (1988, 4.)

Máme uran 2x
to se máme 2x
Jako páni 2x
u koryta 2x
ádná práce 2x
samí volno 2x

Zpupný potomek / Zpupný potomek
Live D°íte£ (1988, 8.)
Nechte si va²e rady
nevíte si s náma rady
hlídejte si va²e smrady
... rady
Tak si nás nev²ímejte
??
a´ je z tebe schopný prase
Tak si nás nev²ímejte
Nechte si va²e rady 4x

✦ Píchat

Jenom prachy 4x
Máme uran 2x
to se máme 2x
2x

✦ Moje milá
Zpupný potomek / Zpupný potomek
Live D°íte£ (1988, 2.)

Zpupný potomek / Zpupný potomek
Live D°íte£ (1988, 1.)

Píchat...
to £umíte jako ??
Píchat...
ne£umte a °v¥te taky...

1544

✦ V²ichni mají práci
Zpupný potomek / Zpupný potomek
Live D°íte£ (1988, 7.)

✷ Svobodu krtk·m (1989, 21.)
: Máte práci?

❬✷②❪

V²ichni mají práci 2x
P°esto ºe v²ichni mají práci
nikdo nic ned¥lá
p°esto ºe nikdo nic ned¥lá
plán se plní
V²ichni mají práci 2x

✷ : P°esto ºe nikde nic není

❬ ✎❪

v²ichni v²echno mají
p°esto ºe v²ichni v²echno mají
v²ichni kradou

: P°esto ºe plán se plní
nikde nic není
p°esto ºe nikde nic není
v²ichni v²echno mají
V²ichni mají práci 4x

✷ : V²ichni mají práci 2x
P°esto ºe v²ichni v²echno mají
v²ichni kradou
p°esto ºe v²ichni kradou
nikde nic nechybí

: P°esto
nikde nic
p°esto ºe
nikde nic

ºe v²ichni v²echno mají
nechybí
v²ichni kradou
nechybí

V²ichni mají práci 2x

✷ : V²ichni mají práci 4x

❬✷✎❪

✷✍
✍
❬ ✎❪

❬✷✎❪

✷✍
✍
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Kapely a nahrávky

Braník
Buldok
Jen ºádnou paniku
Krátky proces
My Lai
Opozice
Orlík
Vala²ská liga

Braník

▲▲
▲❧

1989 - 1991

Live
Live Horní Radou¬
Live Praha
Power

✦ Live

✦ Live Praha
Live | 1990

Praha
1989
1990
1990
1991

Live | 1989

Nahráno: live 1989.
Jan t¥pánek  voc
Roman Ge¬ar  g
Pavel Pa²erák  g
Alan Pásovec  bg
Stanislav Negramot  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Branická ²lechta
T¥ºká doba
Tvoje cesta
Bílá evropa
Mrdavá
Pivní
Do k°ováka kopni si
V echách
V Braníku je ºivo
echy ech·m

1:15
2:01
1:16
1:51
1:40
1:13
1:49
1:42
1:37
1:41

16:05

✦ Live Horní Radou¬
Nahráno: live 1990. Horní Radou¬.
Jan t¥pánek  voc
Roman Ge¬ar  g
Pavel Pa²erák  g
Alan Pásovec  bg
Stanislav Negramot  ds
Lud¥k Pallat  g, voc (10,11)
Oi na ROI
Mrdavá
Do k°ováka kopni si
echy ech·m
Tvoje cesta
Bílá evropa
V Braníku je ºivo
Doprava
Pozvání hosta na podium
New Orleans
Samet
P°edemluva k nasledující písni
Tam na východ od Brna

Jan t¥pánek  voc
Roman Ge¬ar  g
Pavel Pa²erák  g
Alan Pásovec  bg
Stanislav Negramot  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tvoje cesta
Bílá evropa
Mrdavá
echy ech·m
Mluvené slovo
Doprava
Do k°ováka kopni si
echy ech·m
Tvoje cesta
V Braníku je ºivo
Rozmarýnek
Pivní
V echách
Bílá evropa
Mrdavá

2:13
1:57
1:48
1:59
3:07
2:00
1:59
2:01
1:22
1:50
0:50
1:17
1:44
2:10
0:53

27:10

✦ Power

Album | 1991

Nahráno: kv¥ten 1991. Praha, Mirdovo hudební
studio.
Vydáno:
(LP) - Monitor - Braník, 1991. P°edm¥tem
soudní ºaloby se staly tituly (1,2,3,5,7,17). Na
soudní p°íkaz staºeno z prodeje.
(MC) - Monitor - Braník, 1991. P°edm¥tem
soudní ºaloby se staly tituly (1,2,3,5,7,17). Na
soudní p°íkaz staºeno z prodeje.

Live | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nahráno: live 1990. Praha, hotel Tichý.

1:57
1:57
1:25
1:51
1:23
2:02
1:51
2:06
1:03
4:39
1:39
0:33
1:53

24:19

Jan t¥pánek  voc
Jind°ich Kettner  voc
Roman Ge¬ar  g
Pavel Pa²erák  g
Alan Pásovec  bg
Stanislav Negramot  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Oi na ROI
Praha
Tvoje cesta
S.H.A.R.P.
echy ech·m
Kudy dál
Bílá evropa
Te¤ je ná² sv¥t
ance
Mrdavá
Branická ²lechta
Samet
V Braníku je ºivo

1:44
1:52
1:15
2:22
1:33
3:00
1:34
2:28
2:16
1:52
2:00
2:25
1:44

14.
15.
16.
17.
18.

New Orleans
Doprava
Pivopád
Svítá
Tramvaj £. 55

Buldok

❧❧
❧❧

1992 - 2002
Patriot
Ohe¬ a led
Screwface
Triumf

✦ Patriot

4:32
1:50
2:41
1:38
0:59

37:45

Trutnov
1992
1994
1996
1997

Album | 1992

✦ Screwface
Album | 1996

Nahráno: 1996.
Vydáno:
(*CD) - Pitbull Records, 1996.
Tomá²  voc
Jaroslav  g
Marek  bg
Kolin  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nahráno: 10. listopadu 1992.
Vydáno:
(*MC) - Bohemia Records, 1992.

Ná² hn¥v
Invaze
Probu¤ se Evropo
Bílý králík
Pochode¬
Tv·j boj
Pátek
Zít°ek
Skinhead
Bílá bou°e
Renee
Patriot
Elita
Buldok

✦ Ohe¬ a led

Album | 1997

3:20
2:43
3:42
4:06
5:55
3:37
3:38
4:33
4:30
6:30
2:10
3:45
3:31
3:00

55:00

Nahráno: 1997.
Vydáno:
(*CD) - Gladius Records, 1997.
Tomá²  voc
Jaroslav  g
Marek  bg
Kolin  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nová krev
K°idla osudu
Norimberk
Den provazu
Soumrak národa
Mission: Spandau
Exodus
The rst of tomorrow
V krvi a ví°e
Triumph of the will
In memoriam in perpetum

Album | 1994

Buldok Klan
Imperium
Keltský vále£ník
Poslední legiony
Ragnarok
R.I.P.
Ohe¬ a led
Me£ otc·
Slzy ºen

3:35
3:23
6:40
5:57
6:19
6:27
7:12
7:19
5:16
7:12
8:19

1:07:39

Jen ºádnou paniku

Nahráno: 1994.
Vydáno:
(*CD) - Warrior's Records, 1994.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3:53
5:46
3:55
4:13
5:51
3:08

26:46

✦ Triumf

Tomá² Fabián  g, voc
Josef  g
Marek  bg
Hugo  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Screwface
Valkýra
Zabíjej
Zrazený muº
Národe vsta¬
Memories

3:13
4:01
4:02
5:16
4:01
4:42
4:06
4:55
4:15

38:31

▲▲

1989 - 1991

Live
Live

✦ Live

Live | 1990

Nahráno: live asi 1990.
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Praha

1990
1990

My Lai

Miriam Müller  voc
Lucie  g
Martina  g
Marta  bg
Jaroslava Hlou²ková  ds
1.
2.
3.
4.
5.

?
?
Viktorka
?
Aprílovej milenec

1990 - 1991
1:10
3:07
1:44
1:28
2:29

9:58

Live | 1990
Nahráno: live asi 1990.
Miriam Müller  voc
Lucie  g
Martina  g
Marta  bg
Jaroslava Hlou²ková  ds

Krátky proces
1989 - 1996
❧❝

Skin'songs vol. I

1:09
2:07

3:16

Demo | 1991
Nahráno: kv¥ten 1991. Praha, studio Free+Ball.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Intro
Tady není Hanoi
Cikáni jdou do nebe
Je to p°ímo v hajzlu
Fa²istický móresy
Je demokracie
Tisova armáda
Kultura prasat
Národnost £eská
My Lai
Tak já uº zase jdu
Romská republika
D¥lnickej song
Nelson Mandela

0:17
2:21
2:01
1:50
3:37
1:52
2:47
2:03
3:31
1:37
1:22
2:33
2:27
2:13

30:31

✦ Skin'songs vol. I

1992

Album, kompilace | 1992
Nahráno:
✂ (1-3,5-7,9,11,12,14) live 29. £ervna 1991.
Bzenec. Následující navazující kompilace
Skin'songs vol. II z roku 1994 a Skin'songs
vol. III z roku 1996 se uº nepoda°ilo vydat
legáln¥ a byly ²í°eny jako porevolu£ní hudební
samizdat.
✂ (4,10) 1991.
✂ (8) live zá°í 1991. Sokolov.
✂ (13) kv¥ten 1991. Praha, studio Free+Ball.
Vydáno:
(LP) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
(MC) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
Krátky proces
Apartheid
Slovensko
Sme národ

✦ My Lai

Bratislava

✦ Skin'songs vol. I

1.
5.
9.
14.

1991
1992

??  voc, g, bg, ds

✦ Live

1. ?
2. Viktorka

My Lai
Skin'songs vol. I

♠
❧❝

Praha

Album, kompilace | 1992
Nahráno:
✂ (1-3,5-7,9,11,12,14) live 29. £ervna 1991.
Bzenec. Následující navazující kompilace
Skin'songs vol. II z roku 1994 a Skin'songs
vol. III z roku 1996 se uº nepoda°ilo vydat
legáln¥ a byly ²í°eny jako porevolu£ní hudební
samizdat.
✂ (4,10) 1991.
✂ (8) live zá°í 1991. Sokolov.
✂ (13) kv¥ten 1991. Praha, studio Free+Ball.
Vydáno:
(LP) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
(MC) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
3. Nelson Mandela
6. D¥lnickej song
13. Tak já uº zase jdu

2:46
2:17
1:41
2:08

8:52
1550

2:17
2:37
1:27

6:21

Opozice
▲

1991 - 1992

Live Hradec Králové

✦ Live Hradec Králové

8. Bílá liga
9. Skinhead
10. Disko

Praha

✦ Demo

1991

2:25
2:25
3:39

24:06

Demo | 1989

Live | 1991

Nahráno: 1989. Soukromé studio. Známé také
pod názvem Demo Nulka.

Nahráno: live 1991. Hradec Králové.

Daniel Landa  ks (4,8), voc
David Matásek  g, voc
Petr t¥pánek  g
imon Budský  bg
Adolf Vitá£ek  ds

Pepí£ek  voc
Marek  g
Ond°ej  bg
David  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ultralevice
Církev
Zr·da
Vizitka
Najivita
Podpora

Orlík

1988 - 1991

▲♠
▲▲
▲❧❧❝
▲▲
▲❧❧❝
✦ Live

Live
Demo
Live Praha
Live Sokolov
Rebelie - Punk'n'Oi!
Live Praha
Oi!
Live Horní Radou¬
Live Buchlovice
Demise!
Live Hradec Králové
Skin'songs vol. I

2:13
3:32
3:45
3:25
3:47
3:06

19:48

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ech
Orlík
Zakázaný kousky
Oi lovesong
Perník
Bílá liga
Skinhead
My proti nám

✦ Live Praha

Praha

1:41
1:49
1:58
2:11
2:41
2:08
2:10
2:48

17:26

Live | 1989

1988
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1992

Live | 1988

Nahráno: live 1989. Praha, klub Delta.
Daniel Landa  voc
David Matásek  g, voc
Petr t¥pánek  g
imon Budský  bg
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aº nás bude víc
P°ij¤
My proti nám
Zakázaný kousky
Orlík
Bílá liga
Skinhead
Disko

✦ Live Sokolov

Nahráno: live 1988.
Daniel Landa  voc
David Matásek  g, voc
Petr t¥pánek  g
imon Budský  bg
Adolf Vitá£ek  ds

1:46
2:48
3:39
2:35
2:00
2:25
2:30
4:01

21:44

Live | 1989

Nahráno: live zá°í 1989. Sokolov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aº nás bude víc
P°ij¤
Zakázaný kousky
Oi lovesong
My proti nám
Orlík

2:01
1:59
1:59
2:52
2:42
1:59

7.

ech

2:05

Daniel Landa  voc
David Matásek  g, voc
Jakub Male£ek  bg
Jan Limburský  ds
1.

Vozová hradba

2:13

2.
3.

ech
Skinhead

1:53
2:18
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prá£e
Aº nás bude víc
Viktorka iºkov
Rytí°i z Blaníku
Perník
Zakázaný kousky
Bílá liga
Zelený krávy

2:05
2:06
1:58
2:04
2:37
1:50
2:33
2:34

24:11

✦ Rebelie - Punk'n'Oi!

Album, kompilace | 1990
Nahráno:
✂ (1-10,14-19) leden - únor 1990. Praha, studio
Kampa.
✂ (11-13) live 1990.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
8. Skinhead
9. Viktorka iºkov
10. Karel Gott mit uns

2:09
1:43
1:54

5:46

Vydáno:
(LP) - Monitor, 1990.
(MC) - Monitor, 1990.
(CD) - Monitor, 1997.
Daniel Landa  voc
David Matásek  g
Jakub Male£ek  bg
Jan Limburský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Álíb Agil
No£ní kluby
Skinhead
Zahrádka
Oi! Oi! Oi!
Perník
Orlík
Faschos
Skinheadskej stát
Bílej jezdec
Pive£ko
Euroskin
Zelený krávy
My proti nám
ech
Vozová hradba
Viktorka iºkov
Karel Gott mit uns
Pánové

✦ Live Praha

Live | 1990

✦ Live Horní Radou¬

Nahráno: live 1. kv¥tna 1990. Praha, hotel Tichý.
Daniel Landa  voc
David Matásek  g, voc
Jakub Male£ek  bg
Jan Limburský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

V²em (který se nechaj utla£ovat)
Skinhead II
Bílá liga
Karel Gott mit uns
Mluvené slovo
Mluvené slovo
Bílej jezdec
Mluvené slovo
Bílá liga
Karel Gott mit uns
Mluvené slovo

1:27
2:04
2:00
2:54
1:30
1:27
1:41
1:20
2:46
3:15
1:38
2:16
1:46
2:45
1:41
2:03
1:48
1:52
0:04

36:17

Live | 1990
Nahráno: live 1990. Horní Radou¬.

2:13
1:54
2:49
1:42
1:27
1:51
3:41
3:56
2:57
1:43
1:14

25:27

✦ Oi!

Album | 1990
Nahráno: £erven 1990. Praha, studio itka. Cenzurní zásah od vydavatelské rmy se týkal písní
Bílá liga, která byla nazpívána pozpátku se zkráceným textem a Zelený krávy, kde místo slova
kráva je pípnutí. Album je známé také pod názvem Milo² Frýba for president.

Daniel Landa  voc
David Matásek  g, voc
Jakub Male£ek  bg
Jan Limburský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Orlík
Vozová hradba
Pive£ko
Rytí°i z Blaníku
My proti nám
No£ní kluby
Zakázaný kousky
P°ij¤
Prá£e
ech
Perník
Aº nás bude víc
Skinhead
Praotec ech
Bílá liga

2:25
2:13
1:42
3:18
2:53
1:51
1:52
1:43
2:01
1:54
2:43
2:14
2:16
2:38
1:49

33:32

✦ Live Buchlovice

✦ Live Hradec Králové

Live | 1990

Live | 1991
Nahráno: live 1991. Hradec Králové, hostinec U
Cikána.

Nahráno: live 1990. Buchlovice.
Daniel Landa  voc
David Matásek  g, voc
Jakub Male£ek  bg
Jan Limburský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vozová hradba
Skinhead
ech
Orlík
Perník
Skinhead II
V²em (který se nechaj utla£ovat)
Zelený krávy
Skinheadskej stát
No£ní kluby
Euroskin
Bílá liga

1:22
2:06
1:59
1:53
1:18
2:04
1:45
1:38
2:29
1:55
2:05
2:08

22:42

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bílá liga
Boty
Terror
Dudy
Skinhead II
Bílej jezdec
Euroskin
Prad¥da
Zpráva pro tisk
Prima ve£er
Dvojí metr
ech
S.O.S.
Skinhead
Oi! Oi! Oi!
Skinheadskej stát
Viktorka iºkov
Dokole£ka
Karel Gott mit uns

✦ Demise!

Album | 1991
Nahráno: kv¥ten 1991. St°íbrná Skalice - Hradec,
studio Propast.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1991.
(MC) - Monitor, 1991.
(CD) - Monitor, 1991.
Daniel Landa  voc
David Matásek  g
Jakub Male£ek  bg
Jan Limburský  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bílá liga
Dudy
S.O.S.
Prad¥da
Dvojí metr
Skinhead II
Minuta ticha
Boty
Zpráva pro tisk
V²em (který se nechaj utla£ovat)
Prima ve£er
Ty vole, Lá¤o!
Zr·dy
Dokole£ka
Terror
Na²e krásná...

2:43
2:20
3:25
1:56
5:03
1:47
1:04
2:56
2:38
2:03
2:18
1:54
2:11
4:04
1:44
1:23

39:29

3:10
3:12
2:23
2:59
2:04
4:01
4:32
1:52
3:53
2:45
5:04
2:19
3:35
2:12
1:45
3:33
2:25
4:03
2:25

58:12

✦ Skin'songs vol. I

Album, kompilace | 1992
Nahráno:
✂ (1-3,5-7,9,11,12,14) live 29. £ervna 1991.
Bzenec. Následující navazující kompilace
Skin'songs vol. II z roku 1994 a Skin'songs
vol. III z roku 1996 se uº nepoda°ilo vydat
legáln¥ a byly ²í°eny jako porevolu£ní hudební
samizdat.
✂ (4,10) 1991.
✂ (8) live zá°í 1991. Sokolov.
✂ (13) kv¥ten 1991. Praha, studio Free+Ball.
Vydáno:
(LP) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
(MC) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
2. Boty
8. Prá£e
12. Dudy

Vala²ská liga
1989 - 1994
▲

Live
Valmez über alles
Skin'songs vol. I

♠
❧❝
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2:26
1:57
2:25

6:48

Vala²ské Mezi°í£í
1989
1991
1992

Vydáno:
(LP) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
(MC) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.

✦ Live

Live | 1989
Nahráno: live 1989.
Jind°ich Spilka  voc
Roman Morocz  g
Borek Fridrich  bg
??  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vina
Ostrý hoch z Antiºenské ligy
Zbal si svýho Krista
Modly
Nejsou a nebudou
V²echno je to

7. Valmez über alles
11. Kurva den

1:59
4:21
2:50
1:57
2:25
1:14

14:46

✦ Valmez über alles

Demo | 1991
Nahráno: 1991. Brno, soukromé studio.
Vydáno:
(MC) - Kartá£ Records, 1992. Staºeno z prodeje.
Lubo² Sojka  voc
Roman Morocz  g
??  bg
Igor Strom²ík  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

istý sv¥t
Kurva den
Vzpamatujte se!
Ostrý hoch z Antiºenské ligy
Va²e v¥c
Pauza na cigáro
Valmez über alles
Vina
N¥co smrdí
Gastarbaiter
Skinheads
Nový °ád

2:45
2:59
2:59
2:36
2:08
1:36
2:56
1:56
2:49
2:30
2:41
3:21

31:16

✦ Skin'songs vol. I

Album, kompilace | 1992
Nahráno:
✂ (1-3,5-7,9,11,12,14) live 29. £ervna 1991.
Bzenec. Následující navazující kompilace
Skin'songs vol. II z roku 1994 a Skin'songs
vol. III z roku 1996 se uº nepoda°ilo vydat
legáln¥ a byly ²í°eny jako porevolu£ní hudební
samizdat.
✂ (4,10) 1991.
✂ (8) live zá°í 1991. Sokolov.
✂ (13) kv¥ten 1991. Praha, studio Free+Ball.
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2:44
2:48

5:32

Textová kritika

Braník
Buldok
Jen ºádnou paniku
Krátky proces
My Lai
Opozice
Orlík
Vala²ská liga

✦ Bílá evropa

Braník

Braník / Braník

24 písní

Live (1989, 4.)
Live Horní Radou¬ (1990, 6.)
Live Praha (1990, 2.)
Live Praha (1990, 14.)
Power (1991, 7.)

Bílá evropa
(Braník / Braník)

5 ❧

Branická ²lechta
(Braník / Braník)

2 ❧

echy ech·m
(Braník / Braník)

5 ❧

Do k°ováka kopni si
(Braník / Braník)

3 ❧

Doprava
(Braník / Braník)

3 ♠

Kudy dál
(Braník / Braník)

♠

Mrdavá
(Braník / Braník)

5 ❧

New Orleans
(Braník / Braník)

2 ❧

Oi na ROI
(Braník / Braník)

2 ♠

Pivní
(Braník / Braník)

2 ❧

Pivopád
(Braník / Braník)

♠

Praha
(Braník / Braník)

♠

Rozmarýnek
(Braník / Braník)

♠

S.H.A.R.P.
(Braník / Braník)

♠

Samet
(Braník / Braník)

2 ❧

Svítá
(Braník / Braník)

♠

ance
(Braník / Braník)

♠

Tam na východ od Brna
(Braník / Braník)

♠

Te¤ je ná² sv¥t
(Braník / Braník)

♠

T¥ºká doba
(Braník / Braník)

♠

£asem si tu postavíme
vlastní lihovar

Tramvaj £. 55
(Braník / -)

♠

Bránická ²lechta 3x

Tvoje cesta
(Braník / Braník)

5 ❧

V Braníku je ºivo
(Braník / Braník)

4 ❧

V echách
(Braník / Braník)

2 ❧

✷
✸
✹
✺

❀✷ ❀✹ ❀✺ : Letecká bunda a t¥ºký boty
✸ : Leteckou bundu a t¥ºký boty

✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

❀✷ ❀✸ ❀✹ : V²ichni vy £erný te¤ se bojte
✺ : V²ichni vy neg°i te¤ se bojte

✺✍
✁✷✁✸✁✹✍

to je jejich znamení
v²ude se lesknou holý hlavy
kde te¤ najde² spasení

a se strachem cho¤te spát
ra£i se zpátky dom· vra´te
skinhead vás totiº nemá rád
Jedinou rasu tady cht¥j
a ta je p°eci bílá
na cestu dom· hned se dej
Evropu skinhead hlídá

Mezi nás bílé se nehodíte
vºdy´ je to jako rub a líc
❀✸ ❀✹ : pat°íte do dºungle vºdy´ to víte

✷ ❀✺ : pat°íte do dºungle vy to víte
: skinhead· je po°ád víc

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ : skinhead· je £ím dál víc

✷✁✺✍
✁✸✁✹✍
✷✁✸✁✹✁✺✍
✍

✦ Branická ²lechta
Braník / Braník
Live (1989, 1.)

✷ Power (1991, 11.)
: A kdyº sedím u piva

✷ : Tak kdyº sedím u piva

✷✍
✍

a £ekám na svou partu
kdyº se dneska voºeru
tak vrátím se aº k ránu
Uº se zase na m¥ sm¥je
: známý pramen z Var

✷ : t°ináctý pramen z Var

Do Bráníka na ko°alku
budou jezdit z celejch ech
: z ciziny i ze Slovenska

✷ : z Moravy i ze Slovenska

✷✍
✍

✷✍
✍

i z t¥ch co nám kdysi sb¥h
: O takový ²mejdy

✷ : O takový srá£e
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✷✎
✎

✦ Do k°ováka kopni si

my tady stát nebudem

Braník / Braník

Bráník jenom Bránickejm
ostatní poºenem
2x

✷
✸

Bránická ²lechta 3x

✦ echy ech·m

Nasranej jsem celej den
a v kapse nemám ani ok
a tak chodim po m¥st¥
bloumám do £eho bych kop

Live (1989, 10.)
Live Horní Radou¬ (1990, 4.)
Live Praha (1990, 4.)
Live Praha (1990, 8.)
Power (1991, 5.)

Do k°ováka kopni si
a neboj se o boty
boty ty to vydrºej
a k°ovák se nezvedne

Braník / Braník

✷
✸
✹
✺

Live (1989, 7.)
Live Horní Radou¬ (1990, 3.)
Live Praha (1990, 7.)

Kam já se podívám
¬áká ºlutá tlama
kaºdej dutej rákos
dejchá tady s náma
My e²i uº toho máme
váºn¥ plný dásn¥
po²lem je do hajzlu
a budem se mít krásn¥

Táhn¥te zp¥t do Ásie
a to tak ºe ve sp¥chu
kopancem vám pom·ºeme
echy pat°ej ech·m
V postranních ulicích
je vodbarvenej £ernoch
otravujou vzduch
lidem berou klid
e je tu ºivíme
no to je teda terno
polejt je benzínem
v²echny zapálit
Táhn¥te zp¥t do Ásie
a to tak ºe ve sp¥chu
kopancem vám pom·ºeme
echy pat°ej ech·m

❬✷②❪

Do k°ováka kopni si
a neboj se o boty
boty ty to vydrºej
a k°ovák se nezvedne

❬✷②❪

: ... na²tvanej
Pro£ bych já byl na²tvanej
kdyº jsem si tak krásn¥ kop
te¤ si boty vyle²tim
a Prahou já táhnu dál

✷✁✸✍
✍

✷ ❀✸ :

Mají tu pracovat
a místo toho vraºd¥j
bazény zprasili
svejma nemocema
e je tu nechceme
❀✸ ❀✹ ❀✺ : to pochopí snad kaºdej
✷ : to ... snad kaºdej
pro£ bysme tu m¥li bydlet
s vietnamcema

❀✸ : Aº zas budu nasranej
tak se vydám do m¥sta
vyhledám si k°ováka
botoma ho potrestám

✷✎
✁✸✁✹✁✺✎

Do k°ováka kopni si
a neboj se o boty
boty ty to vydrºej
a k°ovák se nezvedne
✷ ❀✸ : 3x
: 2x

✦ Doprava

Braník / Braník

✷
✸

Live Horní Radou¬ (1990, 8.)
Live Praha (1990, 6.)
Power (1991, 15.)

T¥ºká doba p°i²la k nám
lidé neví kudy kam
propast lidí p°ed sebou
t¥ºké je se rozhodnout
Doprava £i doleva 2x
oi oi
Tak uº váhat p°esta¬
??
je jen jedna cesta
která vede doprava
2x
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✎
✷✁✸✎

✦ Mrdavá

P°estavba to nespraví
v²ichni uº jsou zkaºený
kdo to tady napraví
správnou cestu napoví
Doprava £i doleva 2x
doprava
Tak uº váhat p°esta¬
??
je jen jedna cesta
která vede doprava
4x

✦ Kudy dál
Braník / Braník
Power (1991, 6.)
Národ tv·j umírá
kam se pod¥l lidský °ád
lidí uº peru´ odlétá
ty uº nemá² z £eho brát
První ob¥´ utichá
v¥£ným spánkem bude spát
druhá m·ºe být i k vám
ty uº nesmí² stranou stát
Za£ala doba zlá
temná doba zlá
ty neví² kudy dál 2x
kudy dál
Dal²í du²e ztracená
i s vírou v nový lep²í stát
dal²í mysl zmatená
co bylo d°ív je na po°ád
Pro£ vláda tvá
ti má zase lhát
zem¥ svobodná
kam p°i²el znovu had
Za£ala doba zlá
temná doba zlá
ty neví² kudy dál 2x
kudy dál
Slova zní varovná
uº se blíºí rychlý pád
s nad¥jí se nesrovnám
kdo chce ºít ne umírat
Svoboda vít¥zná
uº jsi sly²el tolikrát
hrozí chyba jediná
z rodné masky zbývá vrak

Braník / Braník
Live (1989, 5.)
Live Horní Radou¬ (1990, 2.)
Live Praha (1990, 3.)
Live Praha (1990, 15.)
Power (1991, 10.)

✷
✸
✹
✺

Denn¥ chlastat pivo
to by se nám líbilo
jenom by se chlastalo
chlastalo a mrdalo

❀✸ ❀✹ : Andulu si vohnout
✷ ❀✺ : Vendulu si vohnout

✷✁✺✍
✁✸✁✹✍

❀✷ ❀✸ : Je£ela a prosila
celá by se zpotila 2x

❬✹✁✺✎❪

po ruce mít pullitr
mrdat aº by je£ela
je£ela a prosila

✹ : Je£ela a prosila
celá

❬ ✁✷✁✸✁✺✎❪

✺ : Je£ela a prosila
celá by se zpotila 2x
furt by jenom mrdala

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

❀✷ : 2x
✸ ❀✺ : Denn¥ chlastat pivo
to by se nám líbilo
jenom by se chlastalo
✸ : bi£emi se práskalo
✺ : chlastalo a mrdalo

✸ : Andulu si vohnout
✺ : Vendulu si vohnout
✸ : po ruce mít pullitr
✺ : narvat jí tam pullitr

❬✸✁✹✁✺✎❪
❬ ✁✷✁✹✎❪

✺✎
✸✎
❬ ✁✷✁✹②❪ ❬✷✎❪ ✺✍
✸✍
✺✎
✸✎

✸ ❀✺ : mrdat aº by je£ela
je£ela a prosila

✸ : Je£ela a prosila
celá by se zpotila 2x

❬ ✁✷✁✹②❪ ❬✺✎❪

✺ : Je£ela a prosila

❬ ✁✹②❪ ❬✷✁✸✎❪

celá by se zhroutila 2x
furt by jenom mrdala

✷ ❀✸ : Furt by jenom mrdala

Za£ala doba zlá
temná doba zlá
ty neví² kudy dál 2x
kudy dál

1560

❬ ✁✹②❪ ❬✺✎❪

✦ New Orleans

nemaj nás srát...

Braník / Braník

✷

Oi na ROI...

Live Horní Radou¬ (1990, 10.)
Power (1991, 14.)

✦ Pivní

Braník / Braník

Snad zná² ten d·m
na New Orleans
ve ²títu znak slunce má
je to d·m v n¥mº lká
sto chlap· voºralejch
a v n¥m sem zkejs i já

: Oi ... raz dva t°i £ty°i
Uº se t¥²im aº vypadnu
na Jezerku pudu hrát
pod lípami na zahrad¥
pivo budu poºívat

Mý mám¥ b·h dal v¥nem
jenom prát 2x
a ²ít blue jean
táta m·j se ákal jen sám
sám po New Orleans

V zdravým t¥le zdravý duch
je heslo na²í doby
??
abstinence ²kodí

Bejt matkou
tak dám svejm syn·m lep²í d·m
lep²í d·m neº má kdo z vás
tento d·m v n¥mº spím
má emblém slune£ní
ale je v n¥m jen stín a mráz
Snad zná² ten d·m
na New Orleans
ve ²títu znak slunce má
: je to d·m v n¥mº spí
✷ : je to d·m v n¥mº lká
sto chlap· voºralejch
: ale je v n¥m jen stín a mráz
✷ : a v n¥m sem zkejs i já

✦ Oi na ROI
Braník / Braník

✷

Live Horní Radou¬ (1990, 1.)
Power (1991, 1.)

Live (1989, 6.)
Live Praha (1990, 12.)

✷

Rádi pijem dobrý pivo
nejvíc hlavn¥ Popovic
a kdyº nám uº necht¥j nalejt
tak zahneme do ulic
✷✍
✍
✷✎
✎

V zdravým t¥le zdravý duch
je heslo na²í doby
??
abstinence ²kodí
Nep°ej si nás nikde potkat
nevráºíme do lidí
lep²í je se na to koukat
ra£i n¥kde z povzdálí
V zdravým t¥le zdravý duch
je heslo na²í doby
??
abstinence ²kodí
2x

Krást pít znásilnit
to je to co dovedou
cejt¥j se v bezpe£í
kdyº bílejm n¥co provedou
co s nima dál...
Oi na ROI...
Cikán neví snad
co znamená pracovat
za to vºdycky rád
jde s prachama vekslovat
a´ táhne dál...
Oi na ROI...
Kaºdej skinhead ví
co je tohle za lidi
nechcem je tu mít
v bílejch echách bude klid

✦ Pivopád

Braník / Braník
Power (1991, 16.)

Punk is dead drogy dead
alkoholu pat°í sv¥t
v Bráníku pivopád
nechce se mi umírat
Kaºdej z nás má svý zlo
stereotyp to je mor
chlastání mrdání
a oi oi oi oi oi
Jak t¥ dom· povedou
kdyº nohy t¥ uº nenesou
na to te¤ka nemysli
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❬✷②❪

a k pivu sosák p°itiskni
2x

kdo pom·ºe ti v boji
s tlupou ozbrojených m·r

Pásovec dohání
nebezpe£ný trhání
Pa²erák mu nalejvá
Pásovec blití nestíhá

Tak zatni svou ruku v p¥st
tvá Praha je matkou m¥st
d¥lej to co káºe tvá £est
odm¥nou za zlo£in je trest
raz dva t°i oi

Pa²erák pivní vrah
na griotku valí zrak
chlastání mrdání
a oi oi oi oi oi
Jak t¥ dom· povedou
kdyº nohy t¥ uº nenesou
na to te¤ka nemysli
a k pivu sosák p°itiskni
2x
A kdyº má² zbitou tvá°
na kámo²e nekouká²
do levý do pravý
tvý ch·zi se uleví
Úpln¥ na sra£ky
nakopne² se do pra£ky
chlastání mrdání
a oi oi oi oi oi
Jak t¥ dom· povedou
kdyº nohy t¥ uº nenesou
na to te¤ka nemysli
a k pivu sosák p°itiskni
2x

✦

Praha

Braník / Braník
Power (1991, 2.)

Kdysi tak krásná Praha
uº ztratila svojí zá°
plný ulice vrah·
co barevnou maj tvá°
Tak zatni svou ruku v p¥st
tvá Praha je matkou m¥st
d¥lej to co káºe tvá £est
odm¥nou za zlo£in je trest
raz dva t°i oi
Kdysi tak klidná Praha
uº není chloubou m¥st
dokud je cikán v právu
tak nebudou echy kvést
Tak zatni svou ruku v p¥st
tvá Praha je matkou m¥st
d¥lej to co káºe tvá £est
odm¥nou za zlo£in je trest
raz dva t°i oi
Kdysi bezpe£ná Praha
je nyní domovem stv·r

✦

Rozmarýnek

Braník / Braník
Live Praha (1990, 11.)
Poj¤te s námi na vietnamce
projdeme se trºnicí
na²e ºlutý kamarády
uhodíme hadicí
Ty jsi brácho je²t¥ malý
nem·ºe² je v²echny znát
ale aº je v²echny pozná²
bude² je mít také tak

✦

S.H.A.R.P.

Braník / Braník
Power (1991, 4.)

S.H.A.R.P. co to je
kdes to vzal
tady nemaj místo
Kde ty £asy jsou
kdy na ulicích
bylo £isto
ádnou ²anci nám
protoºe
nelíbáme negry
Pro£ zrovna sem
by se davy
lump· vlekli
Kontra moc dob°e v²echno ví
skinheady nenávidí
2x
Oi to je s·l
který maj
uº plný vo£i
Kdyby na to m¥l
anarchist
na nás uº sko£í
Ale ºe je srá£
tak na to
na to nemá
Tráva akorát
je pro n¥j
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✦ Svítá

pro n¥j cena

Braník / Braník

Kontra moc dob°e v²echno ví
skinheady nenávidí
3x

Power (1991, 17.)

✦ Samet

Svítá co bylo v£era
není dnes
skýtá nám to pohled
na nový sv¥t nový sv¥t

Live Horní Radou¬ (1990, 11.)
Power (1991, 12.)

Braník / Braník

Na ulicích vidí² stovku tvá°í
na kterej se £as podepsal
t°icet let je dlouhá doba
a te¤ mávaj v temnotách

❬ ②❪

Pro bílý sestry a bratry
bez místa pro drzý gastarbeitery
co se ákaj a zabíjej
a slu²nejm lidem se nelíb¥j

V²ichni £um¥j do výklad·
hledaj svojí budoucnost
zapomn¥li na to ºe jsou lidi
na svou lidskou d·stojnost

❬ ②❪

Tak vítej novej den
krásnej bílej den
kdy uschlej £ernej kmen
lehne popelem

Nechme samet sametem
my s komou²ema zametem
2x

❬ ②❪

✷

✷:

P°ed sebou maj rudejch opar
: zbytek tupý poroby
✷ : zbytek z tupý poroby
v²echny svoje ideály
na£márali na hroby
Maj strach o svoje místa v práci
to se jim zas tak nedivim
cht¥lo by to dal²í revoluci
: tentokrát uº ale poslední
✷ : tentokrát v²ak poslední

✷✍
✍

✷✍
✍

Co je jak první
stránka £istá
pro £ernou skvrnu
na ní není místa
Ode²la tma
a s ní i bludný sen
te¤ rychle vsta¬
a pohlédni ven
Tak vítej novej den
krásnej bílej den
kdy uschlej £ernej kmen
lehne popelem
Skrývá se na obloze
£erný mrak
dívá se na n¥j te¤
uº i tv·j zrak i tv·j zrak

Nechme samet sametem
my s komou²ema zametem
2x
Tak si v²ichni uv¥domte
kam tohleto povede
nechte se vést fóristama
v²ichni z kopce pojedem

Musí poznat
kde se d¥je bezpráví
kdo zrádce je
kdo vzduch ti otráví

To si líbit nenecháme
dost uº bylo levice
ºidovský bol²eviky sesadíme
vp°ed musí jít pravice
Nechme samet sametem
my s komou²ema zametem
: 2x
✷ : 4x

Kon£í ta noc
co byla kolem nás
vstává nám slunce
pro nový £as nový £as

Se silnou dlaní
jasný rozum mít
a novým dnem
stejným krokem jít
✷✎
✎

Tak vítej novej den
krásnej bílej den
kdy uschlej £ernej kmen
lehne popelem
2x
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✦ ance

Braník / Braník
Power (1991, 9.)

anci má² nenech si ji vzít
vºdy´ jde hlavn¥ o tvou budoucnost
koukni jak to ve tvý zemi vypadá
tak dokaº ºe toho má² dost
Uº se nedá v noci klidn¥ spát
není to jak to bejvalo
n¥kdo t¥ po°ád musí srát
nebo ti hraje divadlo
Tak to teda ne ná² stát nebude
ná² stát nebude hnít
na to zapome¬ to tu nebudem
to tu nebudem chtít

Aby do ech nemoh
uº nikdy ºádnej Slovák
na jejich st¥ne vytisknutej
ty se² ?? Husák
Jestli vám to nevadilo
milej pane Morris
my e²i stáhli ze stromu
stádo Slovenskejch vopic
Jestli chcete samostatnost
drºet vás tu nem·ºem
ale nadávat na echy
to vám trp¥t nebudem
Necht¥j uº bejt bratia
tak a´ se téº ztratia
a na Slovensku ºiju
2x

✦ Te¤ je ná² sv¥t

Vidí² co t¥ £eká
tak uº se nesmí² smí°it s tím
tohle ty nechce² to já dob°e vím
ale te¤ vsta¬ do boje musí² jít
S sebou vem v²echny co se cht¥jí bít
uº nejsi sám snaº se ze v²ech sil
proºije² moºná pár krutých chvil
za tebou jde mnoho dal²ích
Tak to teda ne ná² stát nebude
ná² stát nebude hnít
na to zapome¬ to tu nebudem
to tu nebudem chtít

✦ Tam na východ od Brna
Braník / Braník
Live Horní Radou¬ (1990, 13.)
Tam na východ od Brna
tam kde kon£í stará Evropa
vypukla hysterie
u v¥t²iny národa
2x
Jako stádo ovcí jdem
Husák znova zase chce
stejn¥ v²ichni dob°e víme
jak to dopadne

Braník / Braník
Power (1991, 8.)
Nám dneska svitla nová nad¥je
£erná ani rudá síla nemá ºádnou ²anci
vo co jde to kaºdýmu hned jasný je
d¥lat se to musí do kone£nýho vít¥zství
Te¤ je ná² sv¥t 3x
te¤ zabíráme sv¥t
Televize rádio z nás zase d¥lá blbce
tak se zkus naºrat kecama o humanit¥
hv¥zda srp a kladivo podobaj se lebce
ná² cíl Evropa v bílý komunit¥
Te¤ je ná² sv¥t 3x
te¤ zabíráme sv¥t
Dneska uº zas známe pravdu celou
a na²e budoucnost je ur£ena tvrd¥
politiku dne²ka vidíme nezkreslenou
neodpo£ívej systém není svrºen
Máme n¥co dobrýho
máme n¥co novýho
máme n¥co silnýho
te¤ zabíráme sv¥t

✦ T¥ºká doba

Postav¥j si na váhu
betonový hranice
a na jejich obranu
t°eba vlastní milice
Necht¥j uº bejt bratia
tak a´ se téº ztratia
a na Slovensku ºiju
2x

Braník / Braník
Live (1989, 2.)

T¥ºká doba p°i²la k nám
lidé neví kudy kam
propast lidí p°ed sebou
t¥ºké je se rozhodnout
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❀✷ ❀✸ ❀✺ : chlubit se nemusí²

Doprava £i doleva 2x
oi oi

✹ : To uº je správný

Tak uº váhat p°esta¬
dej se ??
je jen jedna cesta
která vede doprava
2x

A kaºdej Turek
negr £i arab
dech bílých mas
okusí

?? to nespraví
v²ichni uº jsou zakaºený
kdo to tady napraví
správnou cestu napoví

Tvý poslání je svatý
bude² ty svin¥ bít
negry cikány a ºlutý
nenech je v klidu ºít
2x

Doprava £i doleva 2x
doprava
Tak uº váhat p°esta¬
dej se ??
je jen jedna cesta
která vede doprava
4x

✦

✦

Live (1989, 9.)

✷ Live Horní Radou¬ (1990, 7.)
✸ Live Praha (1990, 10.)
✹ Power (1991, 13.)

Tramvaj £. 55

Power (1991, 18.)

Braník je stát ve stát¥
maj tam dobrý pivo
hospod na t°i prdele
ve£er je tam ºivo

(instrumentální)

Jó v Bráníku tam je ºivo
tam se to£í dobrý pivo
jó v Bráníku tam je ºivo
tam je piva vºdycky dost

Tvoje cesta

Braník / Braník

✷
✸
✹
✺

V Braníku je ºivo

Braník / Braník

Braník / -

✦

Live (1989, 3.)
Live Horní Radou¬ (1990, 5.)
Live Praha (1990, 1.)
Live Praha (1990, 9.)
Power (1991, 3.)

Kdyº se ve£er sejdeme
jako vºdycky ve vosum
tak hospodskej nesta£í
nosit pivo v²em host·m

To je ta cesta
kterou jsi hledal
která ti nedala
dlouho spát

Jó v Bráníku tam je ºivo
tam se to£í dobrý pivo
jó v Bráníku tam je ºivo
tam je piva vºdycky dost

Tak za²n¥ruj boty
a ohr¬ si dºíny
te¤ uº to musí²
jen váºn¥ brát

A kdyº pípu p°ikrejou
chystáme se k odchodu
: nabereme lahvá£e
✷ ❀✸ ❀✹ : nabereme lahvoví

❀✸ : vytáhnem je v podchodu
✷ ❀✹ : vytáhnem ho v podchodu

Tvý poslání je svatý
bude² ty svin¥ bít
negry cikány a ºlutý
nenech je v klidu ºít
2x

❀✷ ❀✸ ❀✺ : e uº jde² s náma
❀✸ ❀✺ : vºdy´ to je správný
✷ : no to je správný
❀✷ ❀✸ : tím nikde
✺ : s tím nikde

❬ ✁✷✁✸✁✺✎❪

ºe uº jde² s náma
tím nikde
chlubit se nemusí²

❬✹✎❪
✷✍
✁✸✁✺✍
✺✍
✁✷✁✸✍

Jó v Bráníku tam je ºivo
tam se to£í dobrý pivo
jó v Bráníku tam je ºivo
tam je piva vºdycky dost
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✷✁✸✁✹✍
✍
✷✁✹✎
✁✸✎

✦ V echách
Braník / Braník

✷

Live (1989, 8.)
Live Praha (1990, 13.)
: echy ech·m d¥lej

❬✷②❪

V echách tam já jsem zrozený
má vlast je krásná zem¥
milá je mi a váºená
milé její plém¥
Jak velký je £eský lev
jak poctivá je £eská krev 2x
Máma ta m¥ vychovala
k lásce k rodu svému
a £astokrát mi povídala
o velkých skutcích jeho
Jak velký je £eský lev
jak poctivá je £eská krev 2x
: echy ech·m
echy skin·m 2x

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

echy ech·m

I já chci pravým £echem být
jen kv·li vlastni chci být ºiv 2x
Jak velký je £eský lev
jak poctivá je £eská krev 2x

Buldok
40 písní

Bílá bou°e
(Buldok / Buldok)
Bílý králík
(Buldok / Buldok)
Buldok
(Buldok / Buldok)
Buldok Klan
(Buldok / Buldok)
Den provazu
(Buldok / Buldok)
Elita
(Buldok / Buldok)
Exodus
(Buldok / Buldok)
Imperium
(Buldok / Buldok)
In memoriam in perpetum
(Buldok / Buldok)

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Invaze
(Buldok / Buldok)
Keltský vále£ník
(Buldok / Buldok)
K°idla osudu
(Buldok / Buldok)
Me£ otc·
(Buldok / Buldok)
Memories
(- / -)
Mission: Spandau
(Buldok / Buldok)
Národe vsta¬
(Tomá² / Karel, Tomá²)
Ná² hn¥v
(Buldok / Buldok)
Norimberk
(Buldok / Buldok)
Nová krev
(Buldok / Buldok)
Ohe¬ a led
(Buldok / Buldok)
Pátek
(Buldok / Buldok)
Patriot
(Buldok / Buldok)
Pochode¬
(Buldok / Buldok)
Poslední legiony
(Buldok / Buldok)
Probu¤ se Evropo
(Buldok / Buldok)
R.I.P.
(Buldok / Buldok)
Ragnarok
(Buldok / Buldok)
Renee
(Buldok / Buldok)
Screwface
(Tomá² / Tomá²)
Skinhead
(Buldok / Buldok)
Slzy ºen
(Buldok / Buldok)
Soumrak národa
(Buldok / Buldok)
The rst of tomorrow
(Buldok / Buldok)
Triumph of the will
(Buldok / Buldok)
Tv·j boj
(Buldok / Buldok)
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

V krvi a ví°e
(Buldok / Buldok)

♠

Valkýra
(Tomá² / Karel)

♠

Zabíjej
(Tomá² / Tomá²)

♠

Zít°ek
(Buldok / Buldok)

♠

Zrazený muº
(Tomá² / Karel)

♠

✦ Bílá bou°e

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 10.)

Dlouho jsi £ekal okovy spoután
léty tvá nenávist a síla rostla
te¤ pevn¥ t°ímá² pochode¬ vále£nou
p°ipraven ke st°etu se spojenci temna
Liberální politici demokratická ²pína
spojenci rudých svou zem zradili
pomsta bude chutnat po krvi
nedá² jim ²anci aby jí unikli
Policejní teror mí°í proti tob¥
vláda chystá nové represe
p°i²el £as pro bílou bou°i
krvavý vítr o£istu p°inese
Kam se pod¥la bílá hrdost
²pinavé ulice krásných m¥st
£erné hordy kletba sionist·
slábne a zmírá bílá £est
Bílá bou°e zu°í nad zemí
krví nep°átel rudnou °eky
bílá bou°e silná jak tvá nenávist
p°iná²í vládu vyvolených nav¥ky
A´ znovu vzplane posvátný ohe¬
state£ných muº· a hrdých ºen
hlas bílé rasy nesmí nikdy spo£inout
keltský chorál a s ním nový den

nad m¥stem vzná²í se
p°ízrak strachu
pinavá £tvr´
té rad²i se vyhni
je-li ti ºivot milý
bílý králíku
Zákon a právo
pro v²echny stejný
a uº ºádný výhody
pro parazity £erný
Spravedlnost
po°ádek v ulici
p°esta¬me se chovat
jak bílí králíci
Rasismus a nenávist
£erných o£í
zas ²¬upou heroin
lºou s elegancí
Plamenná obhajoba
násilných £in·
tam si se dostal
s tolerancí
Zákon a právo
pro v²echny stejný
a uº ºádný výhody
pro parazity £erný
Spravedlnost
po°ádek v ulici
p°esta¬me se chovat
jak bílí králíci
Odbory a justice
odvracely hlavu
výbuch problému
vyústil do násilí
erný král
a bílý králík
naivní humanisté
tak jste to cht¥li?

✦ Buldok

Bílá bou°e zu°í nad zemí
krví nep°átel rudnou °eky
bílá bou°e silná jak tvá nenávist
p°iná²í vládu vyvolených nav¥ky
2x

✦ Bílý králík
Buldok / Buldok
Patriot (1992, 4.)
ty°icet let výhod
a ºádný výsledky

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 14.)

Hrdej skinhead stojí sám
na stráºi proti kurvám
vrazi kolaboranti
komunisti azylanti
Pohlcena temnotou
hloupostí a slepotou
tvoje zem¥ umírá
mnoho £asu nezbývá
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Buldok 6x

dávný odkaz rock'n'rollu

valí se ulicí
Buldok 2x

Rockový buldok klan

hrubá síla

vále£ný pes brutální úder

Buldok 2x

gloriola v rachotu písní

k²andy boty

Buldok hudba nových lep²ích dn·

holý hlavy
Buldok 2x

Rock proti kapitalizmu

bílá síla

síla v¥rnosti nás vp°ed ºene
vzh·ru jak Phoenix do sín¥ slávy

Práv¥ on p°iná²í zm¥nu

divoká bou°e p°iná²í zm¥nu

neváhej p°idej se k n¥mu
jedna rasa jedna krev

Ve°ejní nep°átele £íslo jedna

v u²ích zní vít¥zný zp¥v

nenávist v o£ích v srdci vzdor
tetování jak krevní pouto

Buldok 6x

silou v nás je rock'n'roll

valí se ulicí
Buldok 2x

Rockový buldok klan

hrubá síla

bojovný chorál

Buldok 2x

hrdý a silný

k²andy boty

dávný odkaz rock'n'rollu

holý hlavy
Buldok 2x

Rockový buldok klan

bílá síla

vále£ný pes brutální úder
gloriola v rachotu písní

Hrdej skinhead stojí sám

Buldok hudba nových lep²ích dn·

na stráºi proti kurvám
komunisti azylanti

✦ Den provazu

V nenávisti je tvá síla

Buldok / Buldok

vrazi kolaboranti

tvoje hrdost rasa bílá
v ulici se bojuje

Triumf (1997, 4.)

ty ví² co nás spojuje
Buldok 6x
valí se ulicí
Buldok 2x
hrubá síla
Buldok 2x
k²andy boty
holý hlavy
Buldok 2x
bílá síla

✦ Buldok Klan
Buldok / Buldok

Jde² ulicí
zd¥²ený dav jako stín
zu°ivý vítr ²lehá do tvá°e
k·ºi bi£uje dé²´
Vztek
v o£ích tvých
lºi
podlidí
Kaºdý den jsi znovu sv¥dkem
jak umírá národ tv·j
Sám bojuje²
za symbol vít¥zství
bolest krev a slzy

Ohe¬ a led (1994, 1.)

tvá cesta k p°eºití

Rock proti komunizmu

Krev

silný a úderný jak dávné pochody

v ºilách tvých

v¥£ný rock'n'roll pro £istou generaci

zrychlený tep

symbol hrdosti v dobách zrady

ve spáncích

Valí se jako síla bou°e

Prastarý pud hn¥vu

co smete svinstvo z pevných °ad

zachvátil mysl tvou

z nás nikdy nenastanou pop hv¥zdy
jen pro vás budem vºdy hrát

Sám nad°azen
v srdci svém nepoko°en

Rockový buldok klan

vzh·ru vzhlíºí² k vý²inám

bojovný chorál

tam je místo tvé

hrdý a silný
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Sám bojuje²
za symbol vít¥zství
bolest krev a slzy
tvá cesta k p°eºití
Race-mixing
a drogová závislost
kult pornograe
to je obraz zkázy dne²ních dn·
Soucit s devianty
a vrahy národa
IUSTITIA REGNORUM
FUNDAMENTUM
Otev°i o£i
p°esta¬ uº snít
p°i²la tvá smrt
den provazu
Jde² ulicí
srdce ti bu²í
a za tebou stín
ostrá bolest
Oslepen krví
ledový pot
k°ik co nikdo nesly²í
a vzdech poslední
Procitá² v hr·ze
hrdlo svírá smy£ka
je soudný den
Ty ty si te¤ sám
já naplním své svaté poslání
ºádné slzy ºádná lítost
ty nemá² právo ºít
Dnes p°i²el pomsty £as 3x

✦ Elita

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 13.)

Hrdá srdce bijí v na²ich hrudích
skins d¥lnické t°ídy elita
my nezradíme sami sebe
my nejlep²í synové národa
Skinhead pro nás není móda
skinhead ºivotem cesta
kluci který drºej dycky spolu
nám budou pat°it na²e m¥sta
Elita k²andy boty tetování
my se nikdy nezm¥níme
elita v¥rni svojí cest¥
jsme jednotní a zvít¥zíme
My obhájíme na²e práva
v na²ich myslích vzr·stá hn¥v

z·stáváme neporaºeni
spojuje nás £est a krev
Elita k²andy boty tetování
my se nikdy nezm¥níme
elita v¥rni svojí cest¥
jsme jednotní a zvít¥zíme
2x
Zvít¥zíme oi

✦ Exodus

Buldok / Buldok
Triumf (1997, 7.)

Blíºí se p·lnoc
a já stále bdím
mysl se vzbou°ila
voláním osudu
P°íval de²t¥
vítr zmítá
kmeny strom·
zb¥silý vichr úto£í
Stíny £ty° jezdc·
jeº pohromu p°iná²í
vidina katastrof
nomádských nájezd·
Vampír plemene Judského
rozsévá ²ílenství
zá²krtu Armaggedon
Je £as vyzvání na souboj
p°i²la tvá smrt
a mé vzk°í²ení
v hodin¥ poslední
v plameni nekone£ných muk
svaté války
na poli p°etvá°ky naposled
te¤ p°ichází £as Nazarenských
zlomen jest me£ Izraelit·
Poslední exodus
st¥ny se bortí
hlas varování
v ohnivém svítání
V ten den z nenadání
Awatar p°ichází
vt¥lením boh·
zrodí se nad£lov¥k
za zvuk· hrom·
Svoji zem pokrývá
provázen posly
p°edur£ení bez slitování
nová generace z popela
spáleni²´ v nový boj povstává
Smrti stín v plamenech
posledních dn· války
temný kou°e dech
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katedrál vypálený

ach bolestný vzpomínek stín

erným rouchem
noc pokryla hroby muº·
zrod nového dne
p°ivítá v chóru slávy

Náhrobek beze jména
za²el v¥kem padal dé²
v podzimním svitu luny
krutý v¥tru dech

Poslední exodus
st¥ny se bortí
hlas varování
v ohnivém svítání

Národ zapomn¥l na sv·j
v¥rnosti slib
povinnost syn·
aº se obloha nachem zabarví

✦ Imperium
Buldok / Buldok
Ohe¬ a led (1994, 2.)
Vítr zm¥n za£íná vát
kdyº dopadá kladivo
o£istí zem otc· mých
kdyº noc v den se prom¥ní
Na²í ctí je na²e v¥rnost
B·h hromu nám sílu dá
cítím svazek s rodnou zemí
vzít si ji zp¥t p°i²el £as
Severní vítr nese pozdrav
v²em v¥rným zbytk·m hrdých národ·
te¤ p°i²el £as spojit síly své
v boji za slávu a budoucnost
Jako symbol dávných mýtu
odv¥kého bratrství
v¥£ný boj ohe¬ a led
ocel zbraní proti lºím
V bojích kdy krev zemi barví
jenom silní p°eºijí
legiony nesmrtelných
impéria praotc·
Severní vítr nese pozdrav
v²em v¥rným zbytk·m hrdých národ·
te¤ p°i²el £as spojit síly své
v boji za slávu a budoucnost
2x

✦ In memoriam in perpetum
Buldok / Buldok
Triumf (1997, 11.)
Hrdý m¥síc skryl
v oblacích svou tvá°
bílý diamant
vysoko v hv¥zdných korunách

Víra je pevná
jak chrám tisíciletý
do na²ich srdcí
touhu zm¥ny navrátí
Z hlubin v¥k·
jméno v·dce zazá°í
krajem zm¥na
p°ísahy zaburácí
V kaluºích matných
prohlíºí² si svoji tvá°
touha a poznání
sílí jako dé²´ po kapkách
Ocelov¥ ²edá nebesa
plují jak koráb Charón·v
spoutaný národ
slzy bolesti prolévá
Poslední vále£ník
na své cest¥ k vít¥zství
vrátil slávu zemi
do vý²in nebeských
V boji posledním
za sv·j ideál
IN MEMORIAM
IN PERPETUUM
Stíny mrtvých
provází nás na cestách
bolest v srdci
na²e pýcha vyst°ídá
Návrat vládce
v paprscích za °ev·
nová epocha
prom¥ní fantazii sn·
P°íchod boh·
probuzených v temnotách
hradby krutovládce
rozdrceny v prach
Svazky prut·
p°ipevn¥ny k sekerám
Fénix znovu zrozen
vzlétne ke hv¥zdám

Heroický monument
chladem mramoru stráºí tv·j klid
v sutinách mizí
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✦ Invaze

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 2.)

Uº zas pod náporem
nájezdu barbarských ras
to tu bylo desítky let
a je to tu zas
To tu bylo desítky let
ve v²ech r·zných formách
dal²í sv¥dectví lºi
v na²ich mezilidských prohrách
Politická zlov·le
charitativní nadace
ºivit tisíce zbyte£ných
je pro nás p°ece legrace
Z tribuny se o morálce
velmi lehce káºe
ale vid¥t v¥ci reáln¥
to nedokáºe²
Protest tv·j zní v ulici
hlas davu transparent
hubu plnou rasizmu
má ná² ex disident

£as odvál bitev ryka
zp¥v vít¥zství
Kdy silné paºe
a ²títy zemi chránily
a muºi platili da¬
národu krví
Keltský vále£ník
bílý rytí°
jedna rasa a národ
jedna krev
2x
Hrdá zem po staletí
bou°emi zmítaná
roní krvavé
a ho°ké slzy poroby
Druidové a vále£níci
se vracejí z temnot
její nejlep²í synové
se nebojí smrti
Keltský vále£ník
bílý rytí°
jedna rasa a národ
jedna krev
4x

✦ K°idla osudu

Pseudo humanita
ruku v ruce se lºí jdou
výsledky t¥ch zlo£in·
tu navºdy z·stanou

Buldok / Buldok

Triumf (1997, 2.)

Politická zlov·le
charitativní nadace
ºivit tisíce hladových
je pro nás p°ece legrace

Ve stínu ghetta
p°i²li u£it nás
klan¥t se tomu
jehoº zvolil Sanhedrin

Z tribuny se o morálce
velmi lehce káºe
ale vid¥t v¥ci reáln¥
to nedokáºe²

Prý starozákonní tóra
a pokojná oddanost
jsou ti klí£em k ráji
který slibují

✦ Keltský vále£ník
Buldok / Buldok
Ohe¬ a led (1994, 3.)

Vítr severu
v korunách strom·
runy do st¥n skal vepsané
Znají p°íb¥hy
pravých boh·
kte°í bdí nad na²ím osudem

Ohn¥ Samhainu zá°í
v hv¥zdnaté noci
vzpomínáme na muºe
jeº padli pro na²i zem

Starý moudrý druid
byl navºdy uml£en
svatyn¥ a posvátné
stromy zni£eny

Keltská Bohemia
spoutaná °et¥zy
hrom znící krajinou
je signálem v boj

Prý z plamen· pekel
nás modlitby spasí
a otroctví
lidského království

Hledím na zemi svou
s bolestí v srdci

Vítr severu
v korunách strom·
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runy do st¥n skal vepsané
Znají p°íb¥hy
pravých boh·
kte°í bdí nad na²ím osudem

✦ Me£ otc·

Buldok / Buldok
Ohe¬ a led (1994, 8.)

Vyrváno z l·na zem¥
srdce z n¥jº ºivot vyprchal
zpusto²eným krajem
morové v¥try táhnou dál

zde kle£í tv·j zran¥ný syn
a v¥rnost ti p°ísahá
Krví svou zaplatím
cenu tvojí svobody
uº nic nezastaví nás
aº p°ijde ná² den
Evropo probu¤ se
otev°i o£i matko má
tak jako Fénix z popela
zas povsta¬ v nové kráse
Usly²í² zvony znít
ve v²ech m¥stech zemí svých
vítr zm¥n p°iná²í
novou svobodu

✦ Memories

ulové hroby otc·
pokryty prachem pro²lých let
hle¤ tvá zem zmírá
te¤ musí p°ijít vzpoury £as
Zem¥ má probu¤ se
otev°i o£i matko má
zde kle£í tv·j zran¥ný syn
a v¥rnost ti p°ísahá

-/-

Screwface (1996, 6.)
(instrumentální)

✦ Mission: Spandau

Krví svou zaplatím
cenu tvojí svobody
uº nic nezastaví
nás aº p°ijde ná² den

Buldok / Buldok

Triumf (1997, 6.)

Pohlédni za horizont
zem¥ p°edk· svých
bolest patriotu
svírá srdce tvé

Spandau's fortress
sleeps in peace
but the fate played strange tricks
with your life

Na stránkách starých kronik
dávné p°íb¥hy
plné hrdinských £in·
zrady a podlosti

We'll never forget
this heroic death
your name will be
forever in our hearts

Te¤ p°i²el £as
vzít me£ otc·
a s vírou v srdci
chránit budoucnost

When your silver machine
ew over the North Sea
Europe was so close
to freedom and liberty

Zem¥ má probu¤ se
otev°i o£i matko má
zde kle£í tv·j zran¥ný syn
a v¥rnost ti p°ísahá

But the blindness of Churchill
destroyed your dream

Krví svou zaplatím
cenu tvojí svobody
uº nic nezastaví nás
aº p°ijde ná² den
Te¤ p°i²el £as
vzít me£ otc·
a s vírou v srdci
chránit budoucnost
Zem¥ má probu¤ se
otev°i o£i matko má

Grim and deadly battles
aryan nations
in terrible World War
Brothers killed brothers
with senseless hatred
golden blood ran
on the Father's soil
Your lonely ght was
the act of bravery
so why its result
was the slavery?
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The Forces of evil
dishonoured your idea

co zemi tvou ni£í
národe vsta¬ odplaty £as

Your wife and son
waited in pain
while you hoped that
there is a justice in this world

Hej posly² srdce hlas
prastarou ságu
doby minulé
odhalí tvá° dne²ních dn·

Plastic demon murdered
the freedom of speech
walls of Spandau
took away your free life

Zrcadlíce historií
hledí² na p°ítomnost
lstí had zabil lva
leº prom¥nil ve svoji pravdu

Hammer and sickle
were destroying my country
more than forty years

Vzh·ru k sv¥tlu temnotou
p°edvoje imperia jdou
paºe strom zrodu obejmou
plamen zá°í noci tmou
zá°í noci tmou

How many years old
your suer in the darkness
how many tears of wrath
did fall on the ground

Národe vsta¬
odplaty £as
nenech svou zemi napospas
2x

And when a time
of the truth could come
assassins did their vicious work
The world is a very sad place, full of sorrows
which lurk in the background. Ready at any moment to pounce upon us and culminate in the
Awe-inspiring solemnity
of the hour of death
in the evening
when the sky is clear
Jupiter shines intomy cell
with a brightness
I have never before seen
Our tears are as pure
as crystal as ice
we remember the man
who died for us

✦ Národe vsta¬

Tomá² / Karel, Tomá²
Screwface (1996, 5.)

Sám v údolí stín· stojí² sám
kde mrtvých hlas sly²í² v ozv¥nách
kde krev král· leºí dál
Tam nad vrcholy vysokých skal
kde bílý orel hnízdo má
bou°e síly za£íná
Zvedni znovu ten me£
co ohnivou moc
a sílu ti dává
a krví zrádc· a´ naplní se koryta °ek
Zvedni znovu ten me£
a pomsti se t¥m

Nastává dlouhá noc
nep°átelé jsou dávno tady
p°ijímáme je jako hosty
nastávají dal²í dny zrady
Upadne kabát
prastaré °í²e
nový spasitel
je jen dal²í lhá°
V zajetí cizích kultur
ve stínu synagog
ztrácí svoji tvá° 2x
Hle v srdci slepý zrak
p°átelství s ¤áblem víru v leº
plán zkázy sv¥cen zlem
rabín·v zp¥v Jidá² se svícnem
Vichr ºivot posl·m války vdech
hrdost v srdci zrodila v mysli hn¥v
z krvavých oblak jako blesk
m¥l by úder jako trest
úder jako trest
Národe vsta¬
odplaty £as
nenech svou zemi napospas
2x
Národe vsta¬ 4x

✦ Ná² hn¥v

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 1.)

Kdyº se ráno probere²
vzteky celej bez sebe
dal²í smutn¥ ²edej den
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do práce te¤ v²ichni jdem

v¥zn¥ míru

Továrna ti zdáli kyne

ábel se srpem a kladivem

ºivot mezi prsty plyne

p°i²el se slibem svobody

roky saje tvoji krev

s posv¥cením t¥ch

sjednocuje nás ná² hn¥v

co naplánovali Norimberk

Rozkaz aristokracie

Dotkni se svou vírou hv¥zd

celej ºivot v práci hnije²

a pohle¤ pravd¥ sv¥ta v tvá°

za svou práci sm¥²nej plat

odhal dílo posl· lºi

navºdy chudej pro sv·j stát

a dej jim to co pat°í syn·m pekel

Továrna ti zdáli kyne

Zem¥ pila krev

ºivot mezi prsty plyne

a prach pokryl t¥la

roky saje tvoji krev

mrtvých evropských syn·

sjednocuje nás ná² hn¥v
2x

✦ Norimberk
Buldok / Buldok

Bratrovraºedný boj
který vehnal tvou zem
v náru£ rudého otroctví
Na b°ehu Mrtvého mo°e
zavlál prapor s hv¥zdou Davidovou
Ilumináti pili z poháru vít¥zství

Triumf (1997, 3.)
Poslouchej zvonu hlas
Devatenáct set £ty°icet p¥t

srdce tvé znamení nových v¥k·

zem¥ von¥la krví

k°i²´álový úsvit civilizace západní

vzduch nesl pachu smrti a zrady
Poslední st°etnutí
Masakry vále£ných zajatc·

prokletý Pentateuch

a hlavy imperátor·

p°ichází konec milénia

byly první daní poroby

Mojºí²ova proroctví

Jidá² co znovu rozto£il

Evropské národ

ruletu d¥jin zahájil

te¤ máme nad¥ji

hysterii sebelítosti

navlékl roucho hanby

✦ Nová krev

kletba nejvy²²ích kn¥z·

Buldok / Buldok

A starý Norimberk

znovu ukázala sv¥tu svou moc
Triumf (1997, 1.)
Evropské národy
ztratily nad¥ji

White power rock'n'roll
hrd¥ zní

Zem¥ pila krev

kulturu podlidí rozdrtí

a prach pokryl t¥la
mrtvých evropských syn·

Elita zít°ka
spojené síly

Bratrovraºedný boj

ná² hn¥v

který vehnal tvou zem

rockový p°edvoj imperia

v náru£ rudého otroctví
White rock power
Na b°ehu Mrtvého mo°e

nová krev

zavlál prapor s hv¥zdou Davidovou
Ilumináti pili z poháru vít¥zství

Zbyl ti jenom
hn¥v a vzdor

Dotkni se svou vírou hv¥zd

rocková rezistence

a pohle¤ pravd¥ sv¥ta v tvá°

keltský chór

odhal dílo posl· lºi
a dej jim to co pat°í syn·m pekel

Tak jako diamanty z prachu
silní jak lev

Noc je temná jako zlo

povstanem

hv¥zdy se t°pytí jak nad¥je

jednotni jsme

vzpomínky kalné jako zrak
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White rock power
nová krev
S námi nebude²
na své cest¥ nikdy sám
sv·j ºivot jsi zm¥nil
a na svatou knihu p°ísahá²
Jak ohe¬ v¥£ný
co plane nocí a v tónech zní
nikdy nezem°e
to v co v¥°í² s nad¥jí
Elita zít°ka
spojené síly
ná² hn¥v
rockový p°edvoj imperia

Znovu sjednocený
poko°ený dávný národ
vrátil uzurpátor·m
jejich záke°ný úder
Pochodn¥ nocí vidím plát
²iky muº· m¥sty jdou
bojovat za právo krve
vzít si zpátky zemi svou
Wotan nad tím krajem bdí
me£e noci chrání tr·n
bou°e zmítá silou válek
zemí do posledních dn·

White rock power
nová krev

Ohe¬ navºdy zni£í led
kdyº se m¥síc p°iblíºí
prapor ve v¥tru zavlaje
v den kdy p°ijde vít¥zství

Tak jako diamanty z prachu
silní jak lev
povstanem
jednotni jsme

Krev a £est
pouto k zemi
v¥rní muºi
silní a hrdí

White rock power
nová krev
3x

ekají
v letní noci
vále£ník
s kouzlem ohn¥

✦ Ohe¬ a led
Buldok / Buldok

Ohe¬ a led (1994, 7.)
Krev a £est
pouto k zemi
v¥rní muºi
silní a hrdí

Historie
£eká a ml£í
zem¥ má
tví orli vzlétli
Krvavá horká noc
zasáhla srdce zem¥
te¤ p°i²el pravý £as
objevit prsten moci

✦ Pátek

ekají
v letní noci
vále£ník
s kouzlem ohn¥
Historie
£eká a ml£í
zem¥ má
tví orli vzlétli
Krvavá horká noc
zasáhla srdce zem¥
te¤ p°i²el pravý £as
objevit prsten moci
Blesk a hrom
síla bou°e
v¥²tí smrt
zrádným vládc·m
V¥£nou moc
v¥rným muº·m
lásku ºen
budoucnost d¥tí

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 7.)

Kone£n¥ se blíºí konec tejdne
a sekne² s prací v nudný fabrice
kone£n¥ zas budem v²ichni spolu
budou nám pat°it ulice
Práv¥ te¤ se skinheads scházej
tak vychutnejte pocit jednoty
cítí² tu nespoutanou sílu
kaºdej z nich je stejnej jako ty
Nás nikdo nezastaví
to cht¥l jsem °íct
hrdinové d¥lnické t°ídy
tak kdo je víc
2x
Kone£n¥ se blíºí konec tejdne
a ví² ºe uº nebude² sám
práv¥ te¤ se skinheads scházej
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a ulice budou pat°it nám

ran¥ných na polích

Nás nikdo nezastaví
to cht¥l jsem °íct
hrdinové d¥lnické t°ídy
tak kdo je víc
3x

Zp¥v vít¥zných
state£ných bojovník·
zní v hrdinných
eposech národ·

Nás nikdo nezastaví
to cht¥l jsem °íct
hrdinové d¥lnické t°ídy
nikdo není víc

✦ Patriot

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 12.)

Obloha rud¥ zá°í
domy nep°átel ho°í
ta zem je jeho otc·
jen jemu náleºí
On psal historii
me£em a ohn¥m
kdyº Teutates pán válek
nav²tívil tvou zem
Patriot vládne nad zemí
sv¥tlo co nás vede k vít¥zství
patriot jenom jemu pat°í tr·n
v záplav¥ krve stoupá k nebes·m
Vyvedl národ z temna
svou zemi ubránil
neváhal dát dar nejvy²²í
za to zaplatil
Posvátný ohe¬ stále ho°í
on vystupuje z mýtu
Samhain doba návratu
dávných bojovník·
Patriot vládne nad zemí
sv¥tlo co nás vede k vít¥zství
patriot jenom jemu pat°í tr·n
on dává sílu novým hrdin·m
Patriot vládne nad zemí
sv¥tlo co nás vede k vít¥zství
patriot jenom jemu pat°í tr·n
on dá sílu bílým hrdin·m

✦ Pochode¬

Krev nep°átel
prolitá zbraní stráºc·
co bránili
zemi svou nav¥ky
Zas nep°ítel
pozvedl me£ nenávisti
v²ak ºádná stráº
na hranicích ho ne£eká
D°ív bojoval
kaºdý kmen kaºdý národ
dnes politik
rozdá zem cizinc·m
Svou domovinu
opustí zpusto²enou
te¤ ²pinavou rukou
bere ti tv·j d·m
A´ znovu zní
chorál vále£ný
tvá hrdost je síla
a tvoje zbra¬
Te¤ spl¬ svou povinost
z dob minulých
svou rasu
svou hrdost vºdycky bra¬
Ve jménu zla
a fale²ných ideál·
pod maskou lásky
a humanity
Pro sv·j vlastní prot
prestiº a zisky
vede politik
sv·j národ do záhuby
Zní znovu zp¥v
vít¥zných bojovník·
£ní k nebes·m
prapor ná² a bílá p¥st
Te¤ vede² boj
proti lºím za svá práva
te¤ bojuj
s p°ítomností za budoucnost

✦ Poslední legiony

Buldok / Buldok

Buldok / Buldok
Ohe¬ a led (1994, 4.)

Patriot (1992, 5.)
as odvál pry£
krvavé v¥try válek
uº ztichl °ev

iky vále£ník·
jdou chladnou nocí
zvedá se vítr
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p°ichází svítání

Krev a £est
ocel a ohe¬

Matka Zem¥ bdí
nad svými syny
dnes mnozí zaplatili
krví vít¥zství
Zu°í bou°e
blesky k°iºují oblohu
oni mí°í k dávným
posvátným míst·m
Zbran¥ se ty£í
vzh·ru k temnému nebi
hrdí a silní
hovo°í k boh·m
Byli nazýváni
vrahy a zlo£inci
poslední v¥rné
legiony svobody
Stojí te¤ silám zla
tvá°i v tvá°
odhodláním zá°í
jejich o£i
Krev a £est
poslední v¥rné legiony
ocel a ohe¬
svoboda pro miliony
2x
První zni£ující
smrtelný úder
ocel proti lºím
ohe¬ proti ledu
Vidím umírat muºe
s vírou v srdci
za nový zít°ek
a svobodnou zem
Krev a £est
poslední v¥rné legiony
ocel a ohe¬
svoboda pro miliony
2x
Siluety vít¥z·
v zapadajícím slunci
jak dávný bojovník
vystoupily z temnot
ivoty dal²ích pokolení
ve sv¥tle nových dn·
poslední legion
chrání zemi dál
Krev a £est
poslední v¥rné legiony
ocel a ohe¬
svoboda pro miliony
2x

✦

Probu¤ se Evropo

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 3.)
Nad Evropou stahují se mraky
je uboºej²í kaºdým dnem
bude² jen p°ihlíºet jak nep°átelé
ni£í tvou krásnou zem?
Byly doby kdy bránila se
state£n¥ a hrd¥ kaºdá zem
a bojovníci ve válkách umírali
pro budoucnost pro tebe a pro m¥
títy a brn¥ní zbrocené krví
na polích sténají ran¥ní
jiní se v²ak hrd¥ navrací
a v o£ích mají vít¥zství
Probu¤ se Evropo
Evropo vstávej
3x
Probu¤ se Evropo
je²t¥ je £as
2x
Hrd¥ se ty£í hroby bojovník·
co padli abychom my mohli ºít
je £as splatit ten velký dluh
je £as vstát a jít
Probu¤ se Evropo
Evropo vstávej
3x
Probu¤ se Evropo
je²t¥ je £as
2x

✦

R.I.P.

Buldok / Buldok
Ohe¬ a led (1994, 6.)

Padá sníh já vzpomínám
na ten £as
kdy jsi sám pevn¥
po mém boku stál
Vidím strach v o£ích
na²ich nep°átel
sotva jen zdáli
zahlédli tv·j stín
Náhle ti kynou dívky
jedoucí na koních
vále£ník opou²tí boji²t¥
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✦ Ragnarok

na k°ídlech valkýr

Buldok / Buldok

Bílý keltský k°íº
na hrobech hrdin·
navºdy ztracených
v krvavém v¥tru zm¥n
Odin je povolal
do síní Valhally
jejich du²e v²ak
tu stále s námi jsou
Havrani nesou na k°ídlech
jména t¥ch
zabitých zrádnou
rukou nep°átel
Nejlep²í muºi
z národu evropských
jejich p°íklad
je cestou svobody
Tak i já cht¥l bych vid¥t
ty dívky jedoucí na koních
vále£ník opou²tí boji²t¥
na k°ídlech valkýr
Bílý keltský k°íº
na hrobech hrdin·
navºdy ztracených
v krvavém v¥tru zm¥n
Odin je povolal
do síní Valhally
jejich du²e v²ak
tu stále s námi jsou
Kam sahá pam¥´ rasy mé
kam nedohlédne lidský zrak
sídlí tam du²e padlých
£ekají na²e znamení

Ohe¬ a led (1994, 5.)
Yggdrasil zachv¥l se
kdyº vl£í stín slunce náhle pohltil
pukají Fenrimu pouta
a Heimdall troubí na svuj roh
Ragnarok ho°í sídlo boh· vzne²ené
Naglfar z východu nese smrt
v krvi a bolesti se Asgard utápí
v plamenech kon£í zlatý v¥k
Odine p°i²el £as
povolat své muºe z Valhally
kopí tvé naposled
zasáhne do bitev osudu
Na východ v zemi zla
uº pro nás okovy chystají
Nový v¥k nastane
Balder opustí °í²i Hel
slunce jas zalije zemi
jeº sahají aº za obzor
Vrátí se temný £as
Garm pod Gnípskou slují zavyje
Ragnarok ho°í sídlo bohú vzne²ené
Naglfar z východu nese smrt
v krvi a bolesti se Asgard utápí
v plamenech kon£í zlatý v¥k
Ragnarok ho°í sídlo bohú vzne²ené
Naglfar z východu nese smrt
Ragnarok 2x

✦ Renee

Vzpomínky a sny pat°í jim
oni z nás byli nejlep²í
p°emý²lím kolik je²t¥ z nás
zaplatí tu nejvy²²í da¬
Vále£ník opou²tí boji²t¥
na k°ídlech valkýr
Bílý keltský k°íº
na hrobech hrdin·
navºdy ztracených
v krvavém v¥tru zm¥n
Odin je povolal
do síní Valhally
jejich du²e v²ak
tu stále s námi jsou
2x
Tu stále s námi jsou 2x

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 11.)

Valkýry vystupiv²í z mýt·
znovu doprovází bílé bojovníky
Renees nejkrásn¥j²í z dívek
hrdé a chladné jako dýky
Zt¥lesn¥ní ºenské krásy
ve svých temných uniformách
Renees nejkrásn¥j²í z dívek
bílé sv¥tlo v temnotách
Renee 2x
£istá a krásná
Renee 2x
hrdá a chladná
2x
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Zá°í jako bílé perly
v ²edém proudu lidských mas
Renees nejkrásn¥j²í z dívek
práv¥ p°icházi jejich £as
Renee 2x
£istá a krásná
Renee 2x
hrdá a chladná
2x

✦ Screwface
Tomá² / Tomá²

svou bezmocí
screwface
And¥l mesiá²
s mocí kabaly
cestou ke zkáze p·jde² sám
screwface
Ob¥´ podvodu
ruinou bolesti
silou tvou v konci
p°ijde tvá smrt
Screwface...

✦ Skinhead

Screwface (1996, 1.)
Jako prach co p°ines vítr
a smyje dé²´
minulost kdy osud zni£il
krevní pouta
Slova pravd
zm¥nila leº
a taktika nep°átel
D·v¥ra
prolila krev
na poli zrady
Kdyº den zm¥ní svou tvá°
jak smrt cítí² sv·j stín
hv¥zdy se ztrácí v zá°
Jsi jak ²pínavá ulice
s dlaºbou z kamene
na kterou padá tvoje tvá°
screwface
Lichvá° iluze v¥rný v bojích
muº zotro£ený
svou bezmocí
screwface
And¥l mesiá²
s mocí kabaly
cestou ke zkáze p·jde² sám
screwface
Ob¥´ podvodu
ruinou bolesti
silou tvou v konci
p°ijde tvá smrt

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 9.)

Pracuje² léta v ²edivé továrn¥
peníze sta£í sotva na ºivot
nenávist krev pot a slzy
v mlze a dálce vidí² svou budoucnost
Vím jak se cítí² kaºdé chladné ráno
od ²esti do dvou se m¥ní² v stroj
jsi jako já mladý bílý d¥lník
spojuje nás ná² hn¥v a boj
Vidí² svou zem v nep°átelských rukou
sílí tvá frustrace a pocit malosti
výbory dobré v·le a nic pro tebe
lºi o svobod¥ lásce a rovnosti
Hrdina d¥lnické t°ídy
poslední z hrdin· bílé rasy
vále£ník v evropské jednot¥
jediná nad¥je na lep²í £asy
Skinhead 3x
Dal²í po°ad o útlaku barevných
ti zatím terorizují celá m¥sta
pro£ je²t¥ váhá² bílej králíku
skinhead se jmenuje tvoje cesta
Hrdina d¥lnické t°ídy
poslední z hrdin· bílé rasy
vále£ník v evropské jednot¥
jediná nad¥je na lep²í £asy
Skinhead...

Poslední noc p°inesl sen
nejhor²í z tvých no£ních m·r
silou lºi popel a krev
Jsi jak ²pínavá ulice
s dlaºbou z kamene
na kterou padá tvoje tvá°
screwface
Lichvá° iluze v¥rný v bojích
muº zotro£ený

✦ Slzy ºen
Buldok / Buldok
Ohe¬ a led (1994, 9.)
Mocní rozpoutali válku
a muºi ode²li prolévat krev
jejich ºenám z·stala

1579

✦ Soumrak národa

jen nad¥je
e se vrátí
z ºivoucího pekla nav¥ky
d°íve neº je smrt
chladn¥ obejme
Slzy ºen
padají na horkou p·du
kdyº dal²í z rodu umírá
Hrdé ºeny
zasaºené ºalem hlubokým
bílé r·ºe
v ohni vále£ném
Musí být silné
v dob¥ kdy krvavý stín
náhle pohltil zem
kterou milují
Slzy ºen padají
na horkou p·du
kdyº dal²í z rodu umírá
Spat°í² slzy ºen
aº se sám navrátí²
s hlavou vzty£enou
v pr·vodu vít¥zném
Ony £ekají na ty
kte°í se nevrátí
jejich jména
se dnes stala legendou
Vracejí se ov¥n£eni slávou
z bitev vyhraných
v du²i utrpení bratr·
kte°í padli tam
Necht¥jí sly²et o t¥ch
dlouhých chvílích £ekání
koho z nich zajímají
slzy ºen
Spat°í² slzy ºen
aº se sám navrátí²
s hlavou vzty£enou
v pr·vodu vít¥zném
Ony £ekají na ty
kte°í se nevrátí
jejich jména
se dnes stala legendou

Buldok / Buldok

Triumf (1997, 5.)
Sedí² sám vy£erpaný a slabý
s úzkostí s hlavou v dlaních
nad ²edým m¥stem slunce zapadá
S nad¥jí jsi doufal ve svobodu
touºil po pádu komunismu
v²ak jen p°ízrak nezam¥stnaných
tvá rodina se v bíd¥ rozpadá
Poraºený jiº jsi ztratil víru
sílu ºít a bojovat
te¤ jen den za dnem umírá²
Tak jako tv·j národ
který zmije svírá
soumrak nad¥je a sn·
Slepý lid s úsm¥vem na rtech
znovu zvolil zrádce do rukou
vloºil jim moc a budoucnost
Tv·rce nejstar²í lºi bohem
vyvolený lid z tvé krve
a potu vládne na v¥ky
S hrdostí kdyº rudý prapor
p°estal vlát to bylo naposled
co jsi pozvedl hlavu svou
V²ak nové lºi brainwash
kontrola masmédií
chce² znát ty
kte°í vinu ponesou
Poraºený jiº jsi ztratil víru
sílu ºít a bojovat
te¤ jen den za dnem umírá²
Tak jako tv·j národ
který zmije svírá
soumrak nad¥je a sn·
Pod ºeleznou oponou
na k°ídlech smrti
zanesli novodobý mor do zemí
Jeº po právu
d¥dictví pokolení
náleºí potomk·m muº· árijských

✦ The rst of tomorrow

Jejich du²e písn¥ slávy
v rachotu bubn· odvanou
jejich jména v prachu let
z ohn¥ v¥k· povstanou
Slzy ºen
padají na horkou p·du
kdyº dal²í z rodu umírá...

Buldok / Buldok

Triumf (1997, 8.)
For we are not
the last of yesterday
but the rst of tomorrow
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Gaze above your mind
swirling soaring swastika
step into another time
Pan-Aryan terra

The tide is owing into the realm
of the world's secrets
unveiled mysteries
of the laws of life

Can you see
the men of Nuremberg?
can you hear
the voices of ghosts?

The ght for rebirth
against the forces of death
a cause that must win
no matter what the price

Can the graves
of unknown soldiers sing?
can you hear
the bitter tune they bring?

Light purges darkness
in bold relief
the eagle ies
against a shining
sunwheel in the sky

Step out of the pages
of history salute salute
for all the modern world to see
No matters what
our enemies say salute salute
we shall not resort to sorrow
For we are not the last
of yesterday salute salute
but the rst of tomorrow
Row on row of steady stribe
faces grave with purpose
chins held rm undying pride
faith beneath the surface
Can you see
the men of Nuremberg?
can you hear
the voices of ghosts?
Can the graves
of unknown soldiers sing?
can you hear
the bitter tune they bring?
Step out of the pages
of history salute salute
for all the modern world to see
No matter what
our enemies say salute salute
we shall not resort to sorrow
For we are not the last
of yesterday salute salute
but the rst of tomorrow
For we are not
the last of yesterday
but the rst of tomorrow

✦ Triumph of the will
Buldok / Buldok

Triumf (1997, 10.)

In the deepest ocean
of their lies
there's glimmer
still deant that won't die
Why do you support
the Jewish occupation?
why do you despise
white civilization?
Why has it become
a treasonous crime?
honourable ght
the only solution
Answer the call
of white revolution
now is the time
Triumph of the will
fearsome re
triumph of the will
burning desire
Triumph of the will
over Zion's domain
triumph of the will
the Swastika ies again
Sound of the white storm
crashing hellre lls the sky
a tiny child is born
upon this night
Beyond conception
beyond human
beyond white
undying faith in evolution
genetic progress nature's path
A new kind of human
super human
super man
Triumph of the will
fearsome re
triumph of the will
burning desire
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Triumph of the will
over Zion's domain
Obey the laws of life
or suer Nature's wrath
the sky sings of glories
yet unknown yet untold
Armies of the undead
ght with lineage of gold
triumph of the will

✦ Tv·j boj

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 6.)

Bojovník na poli nové války
silný a hrdý patriot
zvolil si odv¥kou cestu hrdin·
zvolil si boj pro sv·j ºivot
Tv·j boj
tvé o£i planou odhodláním
tv·j boj
vede² boj za vlastní budoucnost
Tv·j boj
pro tebe jsou jen dv¥ moºnosti
tv·j boj
vít¥zství nebo smrt
Blízký stín hrdinské smrti
vzpomínky na padlé p°edky tíºí
jsi p°ipraven obstát v té zkou²ce
den zú£tování s nep°áteli se blíºí
Tv·j boj
tvé o£i planou odhodláním
tv·j boj
vede² boj za vlastní budoucnost
Tv·j boj
pro tebe jsou jen dv¥ moºnosti
tv·j boj
vít¥zství nebo smrt
Ví² ºe tvá volba byla správná
dávno jsi p°ijal osudu vyzvání
nový hrdina bílé rasy
s tebou kone£n¥ p°ichází svítání
Tv·j boj 4x

✦ V krvi a ví°e

od¥ni do £erné
barvy smutku a smrti
v boji za víru svou
kdy národ umírá
Spojeni osudem
v krvi a ví°e
poslední z t¥ch
kterým záleºí
Na budoucnosti
zem¥ svých p°edk·
temná oblaka
v¥²tí zrádc· smrt
A´ co bylo jen snem
prom¥ní zemi k v·li jejich sn·
poslové vít¥zství
s ideou bratrství svazku
znamení hrdinství
prom¥n v d¥jinách
Dál vidím hn¥v
v o£ích hrdin·
jeº ruku svou
zvedli k boji
Dál cítím ºár
v srdcích vít¥z·
a chlad slz
prolitých za mrtvé
P°edvoje patriot·
vstoupily do války se zlem
se ctí krev polita
zlov·lí nep°átel pravdy
Poslední °e²ení
v ohni knihy Talmudské
sv¥tové otroctví
nespat°í o£i nových generací
Poslední noc kon£í svítá impérium
ze spánku procitá s patosem
vít¥zné hymny bílý muº
povstal ve nální boj
Spojeni osudem
v krvi a ví°e
poslední z t¥ch
kterým záleºí
Na budoucnosti
zem¥ svých p°edk·
temná oblaka
v¥²tí zrádc· smrt
V krvi a ví°e 2x

Buldok / Buldok

Triumf (1997, 9.)
A´ brzy p°ijde den
nový sv¥t zm¥ní osud tv·j navºdy
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✦ Valkýra

Tomá² / Karel
Screwface (1996, 2.)

Znovu na h°mícím bitevním poli
kde Valkýry t¥ doprovázejí
panenské sluºebice Odinovy
vládnoucí vít¥zstvím a smrtí
Kdyº vále£nou plá¬
noc zalila tmou
do °í²e mrtvých
vstupuje² provázen Valkýrou
Ty který ses
vydal cestou tvou
te¤ z·stává²
jen vzpomínkou
Boºská krása
zdobí její tvá°
vládkyn¥ osud·
hrdých vále£ník·
Valkýry otvírají
cestu k v¥£nosti
pro du²e padlých
Sníh se t°pytí
v slune£ních paprscích
zbrocený krví
a zdupaný kopyty koní
Tvou du²i provázejí
k branám Valhally
vále£ník·
cestou poslední
Kdyº vále£nou plá¬
noc zalila tmou
do °í²e mrtvých
vstupuje² provázen Valkýrou
Ty který ses
vydal cestou tvou
te¤ zustává²
jen vzpomínkou
A boºská krása
zdobí její tvá°
vládkyn¥ osud·
hrdých vále£ník·
Valkýry otvírají
cestu k v¥£nosti
pro du²e padlých
Tak i já chci
vid¥t Valkýry
aº m¥síc vstoupí
do poslední fáze
Na²e hrdé du²e
proti zví°ecí zá²ti

bou°i prostoupí
ohnivá zá°e
A boºská krása
zdobí její tvá°
vládkyn¥ osudu
hrdých vále£ník·
Valkýry otvírají
cestu k v¥£nosti
pro du²e padlých

✦ Zabíjej

Tomá² / Tomá²
Screwface (1996, 3.)

Neunikne² síle pomsty
naplní se p°edzv¥st má
zabiju t¥ silou mysli
nenávisti kterou v srdci mám
Zabíjej 2x
zlo které cítí²
jak ohe¬ to spal
M·j hlas je siln¥j²í
síla bou°e mnou zmítá
kone£né vít¥zství
te¤ sám ko°en zla vypálí
Já vidím t¥
v objetí lºi a zrady
cítím tv·j strach
Jako posel napln¥ní zvrhnu
t¥ do plamenu osudu
tak zaplatí² nální dluh
krví v bolesti za zlo£in sv·j
Zabíjej 2x
zlo které cítí²
jak ohe¬ to spal
blíºí se konec tv·j
Já vidím t¥
v objetí lºi a zrady
cítím tvuj strach
Posv¥tní ti bude
m·j hn¥v
to co chci te¤ vid¥t
je tvá krev
Protoºe den
kdy se v²e
proti tob¥ obrátí
je zde
Te¤ uº to ví²
tak jako krysa
sere ve vlastní ²pín¥
a jedu s ním
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Já vidím t¥
v objetí lºi a zrady
cítím tv·j strach
M·j hlas je siln¥j²í
síla bou°e mnou zmítá
kone£né vít¥zství
te¤ sám ko°en zla vypálí
2x

✦ Zít°ek

Buldok / Buldok
Patriot (1992, 8.)

Evropská a Americká m¥sta ho°í
skinhead v £ele bílé resistence
znovu sly²í² staré vále£né písn¥
uº ví² co je na²e poslední ²ance
Vracejí se £asy za²lé slávy
zprávy o bojích z mnoha míst
bílí a ohniví poslové války
te¤ uº ví² jakou sílu má tvá nenávist
Zít°ek pat°í nám 4x
Skinhead poslední z vále£ník·
kone£né m¥°ení sil je tak blízko
chce² vid¥t svou zemi £istou a hrdou
te¤ uº ví² kde je tvoje místo

v ozv¥nách v¥k· pradávných
Tak zvedni k slunci zrak
kdyº v krvi den se rodí
nad vrcholy hor
jeº se ty£í k nebes·m
Dech cítí² zem¥ své
ty £erpá² z n¥j sílu
vydal ses cestou tou
jeº pat°í hrdin·m
Odevzdal v²e co m¥l
jiº nemá sil
zrada p°átel bolí
jak nejstra²n¥j²í z chvil
V dobách nejhor²ích
z·stal sám
sny o svobod¥
se rozpadají v prach
Tak zvedni k slunci zrak
kdyº v krvi den se rodí
nad vrcholy hor
jeº se ty£í k nebes·m
Dech cítí² zem¥ své
ty £erpá² z n¥j sílu
vydal ses cestou tou
jeº pat°í hrdin·m

Zít°ek pat°í nám 4x

Sám v boji za národ
svou zemi a krev
odsouzen k sláv¥
mí°í² k vít¥zství

Blíºí se konec epochy ústupu
jsme zp¥t jako fénix z popela
království temna musí padnout
zbran¥ nenávisti rozºhavené do b¥la

Bou°í hn¥vu hnán
b·h hromu Thor
znamení dal mu z planoucího nebe
nad vrcholy hor

Valhalla volá du²e mrtvých
na k°ídlech valkýr s hrdostí v srdci
v²ak znovu úto£í bílý vále£ník
oni provází vít¥ze zít°k·

Silou okovy
zla rozdrtil
zrazený muº
je silný jako d°ív

Zít°ek pat°í nám 4x
pat°í nám 4x

Tak zvedni k slunci zrak
kdyº v krvi den se rodí
nad vrcholy hor
jeº se ty£í k nebes·m

✦ Zrazený muº
Tomá² / Karel
Screwface (1996, 4.)
Nastal nový den
jak ocel chladný
hlasy z útrob skal
vedou do míst posvátných
Od bohu promlouvá
muº zrazený
odpov¥¤ o£ekává

Dech cítí² zem¥ své
ty £erpá² z n¥j sílu
vydal ses cestou tou
jeº pat°í hrdin·m
Sám v boji za národ
sejme kletbu zrady z nás
v dobách síly a slávy
p°ichází tv·j £as
P°i²el £as 2x
sejmi kletbu zrady z nás
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✦?

Jen ºádnou paniku

Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku

5 písní

Live (1990, 2.)
? (2x)
(Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku)
?

(Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku)

Aprílovej milenec
(Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku)

♠
2 ♠

♠

Viktorka
2 ❧
(Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku)

✦?

Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku
Live (1990, 1.)

✷ Live (1990, 1.)

.. mi cestu zastoupí
o v²echnno m¥ oloupí
Kdyº jdu ve£er ??
tak se sama hrozn¥ bojim
ºe mi cestu zastoupí
o v²echno m¥ oloupí
Ve tm¥ se jim blejskaj zuby
a prsteny na rukou
dostanou t¥ do záhuby
??
Silný ruce od krumpá£e
??
pomoc jim se nevyplácí
kdyº cht¥j tak t¥ dostanou
Na²i silní kamarádi
nikdy nejsou kde maj být
asi se jich taky bojí
rad¥ji jdou n¥kam pít
Policajt má taky strach
ºe by se mu n¥co stalo
nocí táhne £ernej vrah
cikáni te¤ táhnou Prahou
Kde jste lidi pomozte nám
policajti holý lebky
??
p°eci nejste padavky
erná ruka na m¥ sáhla
cht¥la by mi v²echno vzít
doprdele pomozte mi
já bych cht¥la v klidu ºít
Pomóc cikán
mám strach
pomóc cikán
cikán mám strach

To byl p¥knej ná°ez
a taky velkej d¥s
na nám¥stí na m¥ troubil
£ernej mercedes
Za volantem roz²klebená
vypasená hlava
vykloní se z okýnka
a dolarama mává
...
Já vám teda °eknu
jo nic moc proti rase
kdyby na m¥ ²áhlo
tohle £erný prase
Tak se asi neudrºim
p·jde do kytek
co si bude dovolovat
£ernej dobytek
...
Kdyº to bude pot°eba
do ulic prát se p·jdem
aº v na²í ?? Prág
£istý holky budem
...
Tak si uv¥domte
jen ??
jak se tady roztahuje
??
??
tak ho kopni
zazpívej mu
...

✦?

Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku
Live (1990, 4.)

Dneska je veselo
my nechcem odejít
my tady z·stanem
celou noc budem pít
Dneska je veselo
my nechcem odejít
drº hubu strejdo
ty bude² s náma pít bude² pít
3x
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✦ Aprílovej milenec

: kdyº Viktorka nastupuje oi oi

✷:

Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku

kdyº zpívá ??

2x

Live (1990, 5.)

uº mám z toho rudý o£i

Krátky proces

p¥kn¥ sem si nab¥hla

4 písní

Zase bre£ím jenom já

✷✎
✎
②

?? já nebre£im
Apartheid

íkal jsi mi jak jsem p¥kná

Krátky proces

??

Slovensko

Aprílovej milenec
jedna noc mi sta£ila

Sme národ

tak seber se a vypadni

(Krátky proces / Krátky proces)

2x

✦ Apartheid

Já jsem p°ece pitomá
ºe mu na to vºdycky sko£im

Krátky proces / Krátky proces

rozºhavená dob¥la
po°ád vidim jeho o£i

Skin'songs vol. I (1992, 5.)

Tvoje o£i jako nebe

Vydedenci bez práva

t¥sn¥ p°ed bou°í

na ºivot a na právo

bojím se te¤ sama sebe

bez slamených sukní

p°ece nemám ??

vravia v²etko je all right

Aprílovej milenec

Krásny svet v obrazoch

??

m¯tvych s krkmi v povrazoch

jedna noc mi sta£ila

iba jeden zákon platí

tak seber se a vypadni

only for white

2x

Hos´ami vo vlastnej krajine

?? kv·li hovadu

v£era e²te na stromoch

uº se na to vyka²lu

tak kto je na vine?

ra£i se hned seberu
a rychle z domu vypadnu

e sú bez nárokov
a bez vstupu

Asi p·jdu do hospody

tam kde bieli sú

??

tam £ierni nie

Aprílovej milenec

Javí sa mi z odstupu

??

v²etko je all right

jedna noc mi sta£ila

vä£²iu silu ako zlato

tak seber se a vypadni

má only for white

4x

ijú v getách

✦ Viktorka

medzi psami chorobami
ºije s nimi bieda
²pina nenávis´ a hlad

Jen ºádnou paniku / Jen ºádnou paniku

Majú svojho boha idol
Live (1990, 3.)

tak nech ºije Mandela

Live (1990, 2.)

toto dobre neza£ína
jedna pani vravela

... (anglický zp¥v)
Hos´ami vo vlastnej krajine

✷:

kdyº zpívá ??

♠

(Krátky proces / Krátky proces)

??

Kdyº Viktorka nastupuje 2x

♠

(Krátky proces / Krátky proces)

jako bys m¥ nepoznal

✷

♠

(Krátky proces / Krátky proces)

a ºe m¥ má² hrozn¥ rád

②

v£era e²te na stromoch
tak kto je na vine?

tak cejtim se jako v nebi
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♠

e sú bez nárokov

2x

a bez vstupu
tam kde bieli sú

Spravíme s tým krátky proces

tam £ierni nie

nebudú sa nám viac plies´ do ciest
´ahaj zmizni cho¤ uº pre£

Javí sa mi z odstupu

v belosti tvojich o£í

v²etko je all right

vidím stratenos´ a les´

vä£²iu silu ako zlato
má only for white

Spravíme s tým krátky proces

2x

nebudú sa nám viac plies´ do ciest
´ahaj zmizni domov sa ber

Kaºdý proti kaºdému
vºdy to tak bolo

z £iernoty tvojej du²e
chytá ma hnev

✦ Slovensko

toto tu v²ak vôbec
neplatí
Tam kde nie je zdravý rozum

Krátky proces / Krátky proces

ani silu nemajú
Skin'songs vol. I (1992, 9.)

tu sú proti bielym
negry tak ich volajú
Hos´ami vo vlastnej krajine
v£era e²te na stromoch
tak kto je na vine?
e sú bez nárokov
a bez vstupu
tam kde bieli sú
tam £ierni nie
Javí sa mi z odstupu
v²etko je all right
vä£²iu silu ako zlato
má only for white

✦ Krátky proces
Krátky proces / Krátky proces

Uº Slovensko vstáva
putá si strháva
hej rodina milá
hodina odbila
ºije matka sláva
To Slovensko na²e
posia© tvrdo spalo
aj blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu
aby sa prebralo
E²t¥ jedle rastú
na krivánskej strane
kto jak Slovák cíti
nech sa ²able chytí
a medzi nás stane
To Slovensko na²e
posia© tvrdo spalo
aj blesky hromu

Skin'songs vol. I (1992, 1.)
Ke¤ sa ti v dome
velke £ierne muchy rozmnoºili
£o páchnu ²pinou smetiska

vzbudzujú ho k tomu
aby sa prebralo
2x
Aby sa prebralo

✦ Sme národ

v ktorom sa narodili
Tak pouºi tie staré

Krátky proces / Krátky proces

osved£ené zbrane
ak cíti² tak ako my

Skin'songs vol. I (1992, 14.)

ur£ite sa to raz stane

Od veky vekov
Spravíme s tým krátky proces

tento kúsok zeme

nebudú sa nám viac plies´ do ciest

patril Slovákom

´ahaj zmizni cho¤ uº pre£

a ve©mi dobre vieme

v belosti tvojich o£í
vidím stratenos´ a les´

e uº udovít túr
na Uhorskom sneme

Spravíme s tým krátky proces

postavil sa za ná² národ

nebudú sa nám viac plies´ do ciest

a preto v²etci chceme

´ahaj zmizni domov sa ber
z £iernoty tvojej du²e

Aby táto krajina

chytá ma hnev

bez Ma¤arov a Poliakov
patrila tým £o má
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Slovensko Slovákom

✦ Cikáni jdou do nebe

Slovensko Slovákom...

My Lai / My Lai

Od veky vekov

My Lai (1991, 3.)

tento kúsok zeme
patril Slovákom

Kaºdej maká na cikány

a ve©mi dobre vieme

ty ze sebe d¥laj pány
taxíky jsou negr· plný
bílej se závistí £umí

e uº udovít túr
na Uhorskom sneme
postavil sa za ná² národ

Cikáni jdou do nebe

a preto v²etci chceme

cikáni jdou do pí£i
2x

Aby táto krajina

Odbor pé£e sociální

bez cigá¬ov a ºidákov

pro cikány prachy shání

patrila tým £o má

tvoje p°estavený dan¥

Slovensko Slovákom

obstarávaj p°íjmy pro n¥

Slovensko Slovákom...

Cikáni jdou do nebe
cikáni jdou do pí£i

My Lai

2x

14 písní

plivnutím za krk t¥ zdraví

Klidn¥ v²echny d¥ti tmavý
roztomile vypadají
kdyº ºiletky vytahují

♠

Cikáni jdou do nebe
(My Lai / My Lai)
D¥lnickej song

2

♠

Cikáni jdou do nebe
cikáni jdou do pí£i
2x

(My Lai / My Lai)

♠

Fa²istický móresy
(My Lai / My Lai)

Kaºdej se je chápat snaºí
do práce tak p·jdou st¥ºí
aº znásilní tvoji dceru

♠

Intro
(My Lai / My Lai)

♠

Je demokracie
(My Lai / My Lai)

°ekne² na cikány seru
Cikáni jdou do nebe
cikáni jdou do pí£i
2x

♠

Je to p°ímo v hajzlu

✦ D¥lnickej song

(My Lai / My Lai)

♠

Kultura prasat

My Lai / My Lai

(My Lai / My Lai)

♠

My Lai
(My Lai / My Lai)

♠

Národnost £eská
(My Lai / My Lai)
Nelson Mandela

♠

Skin'songs vol. I (1992, 6.)

D¥lníci chlastaj svý rumy
ale z jejich IQ dvacet
se mi ob£as za£ne chtít zvracet

♠

Romská republika
(My Lai / My Lai)

Tenhle proletariát
revoluci chce vyhrát

Tady není Hanoi

♠

Vladimíre Ilji£i

♠

Proletariát se baví

(My Lai / My Lai)
2

m·ºe² táhnout do pí£i

plácaním do zad se zdraví

(My Lai / My Lai)
Tisova armáda

My Lai (1991, 13.)

d¥laj ºe v²emu rozumí
2

(My Lai / My Lai)

Tak já uº zase jdu

✷

♠

v ksicht¥ rudý d¥lníci
pot°ásaj si pravicí

(My Lai / My Lai)
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Tenhle proletariát
revoluci chce vyhrát
Vladimíre Ilji£i
m·ºe² táhnout do pí£i
D¥lník si moc dob°e ºije
p°ed hospodou hust¥ blije
potácí se po ulici
zvrací s hlavou v popelnici
Tenhle proletariát
revoluci chce vyhrát
Vladimíre Ilji£i
m·ºe² táhnout do pí£i
Tohle musí kaºdej znát
to je proletariát
2x

✦ Fa²istický móresy
My Lai / My Lai
My Lai (1991, 5.)
Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
potom musí zákonit¥
jako blbec vypadat

i kdyº jsme v tom kovaný
Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
potom musí zákonit¥
jako blbec vypadat
Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
má to místo masturbace
není to m·j kamarád
Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
potom musí zákonit¥
jako blbec vypadat
A taky ºe tak vypadá
kdyº drºí ruku zdviºenou
doufám ºe se tyhle blbý
p°ehá¬ky zas p°eºenou
Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
potom musí zákonit¥
jako blbec vypadat
Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
má to místo masturbace
není to m·j kamarád

✦ Intro

Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
má to místo masturbace
není to m·j kamarád
Ten kdo si plete
echy s T°etí °í²í
fa²istický hesla
hodn¥ nahlas k°i£í
Ale tady není Reich
a není tady N¥mecko
je tu celkem jinej stát
je tu esko esko esko

My Lai / My Lai
My Lai (1991, 1.)

Dobrý den, prosím vás, co pro vás znamená slovo
My Lai?

✣ ❧✁ ✈✂✄☎ ❜✆✝ ☎❝✞✟ ☎❤✠✞✟ ❧✡✂ ☎❤ó✞✟ ✝❝✂t ◆❤☛✞✟
✞✟♥☞✂ ❧✌✞❤ ▼✍ ✤♥✎☎ ✈✏ ✝✑✒✞✟ ✤✓✞ ✝✔✞ ✑r✞✟✕ ☎✖✞
☎❤ó✞✟ ✝❝✂ ✝❤✗ ❦❤❝✞✟t ❘✘ ✑✁✞✟ ✤ ❧✁ s✙ ✟❤❣ ✝✚✛
✤✓✞ ✝✜✝ ☎✢✞✟t
Jo díky kámo

✦ Je demokracie

Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
potom musí zákonit¥
jako blbec vypadat
Komu £·rák nestojí
ten musí aspo¬ hajlovat
má to místo masturbace
není to m·j kamarád
Fa²istický móresy
se v echách uº nenosí
a jestli se nosili
tak te¤ se nosit p°estanou
Do prdele N¥mc·m lízt
to je ¬áký posraný
musíte s tím skoncovat

My Lai / My Lai

My Lai (1991, 6.)
V£era jsem £et v novinách
je demokracie
to je teda skv¥lý
pracovat se nebude
Je demokracie 2x
Potom Bobby p°i²el
vyhodil °editele
sed na jeho místo
a cht¥l hýbat sv¥tem
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Je demokracie 2x
Nejrad²i by pov¥sili
svoje sestry bratry
??
Je demokracie 2x
Cikáni vesele
nechodí do práce
policejní ²erif
visí na oprátce
Je demokracie 2x

✦ Je to p°ímo v hajzlu
My Lai / My Lai
My Lai (1991, 4.)
Ve sv¥t¥ ve kterým se to£í zem
to£ím se já a jsem znechucen
politika se zas obrátí
jako tenisák ode zdi
Co je co je je to p°ímo v hajzlu
co je co je je to p°ímo tam
co je co je je to p°ímo v hajzlu
co je co je zkurvenej je stát
Bushovi zlatý brejle
vidí to po°ád stejn¥
Gorba£ova aktíva
nep°eru²í pasíva

Kultura prasat
m·ºe² za£ít jásat
kultura prase£í
v²em co výbor nesv¥d£í
?? se te¤ maj
kaºdou chvíli n¥kde hrají
ale jsou dost ztracení
p°emlouvaj ke zvracení
Kultura prasat
m·ºe² za£ít jásat
kultura prase£í
v²em co výbor nesv¥d£í
P°i zábav¥ p°i práci
hrajou samí £·ráci
netouºí po My lai
velkou chybu d¥lají
Kultura prasat
m·ºe² za£ít jásat
kultura prase£í
v²em co výbor nesv¥d£í
Kaºdá blbá kapela
hraje si tu z vesela
z rádia z televize
je to kulturní krize
Kultura prasat
m·ºe² za£ít jásat
kultura prase£í
v²em co výbor nesv¥d£í
2x

✦ My Lai

Co je co je je to p°ímo v hajzlu
co je co je je to p°ímo tam
co je co je je to p°ímo v hajzlu
co je co je zkurvenej je stát
Prezidenti se vym¥ní
platy se nám v²ak nezm¥ní
krásnej to ºivot v Africe
nev¥d¥t nic najíst se
Co je co je je to p°ímo v hajzlu
co je co je je to p°ímo tam
co je co je je to p°ímo v hajzlu
co je co je zkurvenej je stát
2x

✦ Kultura prasat
My Lai / My Lai
My Lai (1991, 8.)
Kaºdá blbá kapela
hraje si tu z vesela
z rádia z televize
je to kulturní krize

My Lai / My Lai
My Lai (1991, 10.)
My lai 2x
byl to hezkej venkov
americkej ºoldák
potom h°bitov
Potom sedlo ticho
a stále tam sedí
monotónní ticho
uº tam je na v¥ky
??
podporu£ík °íká
to je boºí v·le
Tahle boºí v·le
kvete v Americe
ten kdo první st°ílí
ten je v ofenziv¥
?? je tragédie
popravení ºlutý
o tom nemluví se
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Padli hrdinové

V televizi zase °vali

ale na £í stran¥

ºe Mandelu bi£ovali

jedna má M-16

on tam sed¥l pivo m¥l

druhá holý dlan¥

a s bacha°em popíjel

Uº nikdy útlak

Ó Mandelo p°ebarvi si t¥lo 2x

ani nikdy bídu
my chcem ºít ²´astn¥

Takºe ºádný demonstrace

a hlavn¥ v míru

ty Mandelo jdi do práce
v base jsi si popíjel

Tak uº ºádný Rambo

apartheidu popíjel

ani ??
??

Ó Mandelo p°ebarvi si t¥lo 2x

Te¤ si ºlutý myslej

Apartheidu plnou hubu

ºe Praha je My Lai

za ?? £erný na ostudu

proto jsou tak drzí

Mandela je p¥kná svin¥

a bordel tu d¥laj

má svý konto na cizin¥

Uº by m¥li odjet

Ó Mandelo p°ebarvi si t¥lo 2x

do svojí My Laie
uº jim zase chybí

Takºe ºádný demonstrace

na²e sympatie

ty Mandelo jdi do práce

✦ Národnost £eská

v base jsi si uºíval
práci jsi vºdy proklínal
Ó Mandelo p°ebarvi si t¥lo 4x

My Lai / My Lai
Punk is dead
My Lai (1991, 9.)

pivo a ko°alice

✦ Romská republika

prachy a drbanice

My Lai / My Lai

Lidi a veselice

??
My Lai (1991, 12.)
Národnost £eská
v£era zejtra dneska

Vytvo°í se republika

4x

republika Róm·
aby tohle v²echno

Lidí je²t¥ více

v·bec m¥lo cenu

whisky ??
prachy a ºenský ??

A koho to napadlo

Praha a snaºí se

kdo kdy na to p°i²el
oby£ejnej ech

Národnost £eská

co m¥l kudlu v b°i²e

v£era zejtra dneska
4x

Romskej národ bude proto
£eskej národ £eká na to

Bohatý v Americe
chudý jsou v Africe

S cikánem se nedomluví²

chytrý zas v politice

to je v¥£nej problém

?? kdo je více

neº n¥£emu porozumí
hned má p°edm¥t v ruce

Národnost £eská
v£era zejtra dneska

Nervy nám provokujou

8x

a jsou d¥sn¥ drzí

✦ Nelson Mandela
✷

vodka st°ídá vodku
pinglové tu slouºí
Romskej národ bude proto

My Lai / My Lai

£eskej národ £eká na to

My Lai (1991, 14.)

Tak to teda ne

Skin'songs vol. I (1992, 3.)

tak to teda nebude
vypadnete odsa¤
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a jinak to nebude

✦ Tak já uº zase jdu

V Rumunsku je místa dost

My Lai / My Lai

máte tam dost bratr·
vytvo°íte republiku
republiku Róm·
Romskej národ bude proto
£eskej národ £eká na to

✷

My Lai (1991, 11.)
Skin'songs vol. I (1992, 13.)

Oh my future 2x
Propitý ledviny zkurvený játra
to je má skv¥lá budoucnost

Tak si rokujte

zelený soudruzi po n¥£em pátraj

zaloºte si ohe¬

asi jsem v£era n¥co ²loh

zazpívejte £ardá²
a cikáni sbohem

Oh my future 2x

Takhle je to leh£í

To bude malér to bude pech

neº pouºít gilotinu

asi jsem zase do n¥£eho vlez

vytvo°it si svojí

mám jiný mravy neumím £íst

Rómskou republiku

v d¥cáku m¥ nau£ili jíst

Romskej národ bude proto

Tak já uº zase jdu

£eskej národ £eká na to

pár dní si tam pobudu

2x

4x

✦ Tisova armáda

✦ Tady není Hanoi

My Lai / My Lai

My Lai / My Lai
My Lai (1991, 7.)
My Lai (1991, 2.)

Slováci nejsou brat°i
berou si co jim nepat°í

Násilníci s £ernou k²ticí

transparenty rozv¥sí

napadnou t¥ na ulici

v²echny echy pov¥sí

zpakuj se rozlu£ se
policie nepom·ºe

Tisova armáda
echy nemá ráda

A zatím v Hanoi

te¤ vám v²em ukáºe

Vietnamci se rojí

co v²echno dokáºe

ten kdo se jich bojí
ten za hovno stojí

Parlament se poleká
aº uvidí Slováka

Ma£eta se ost°e blýská

tisové si poradí

Vietnamec se na t¥ chystá

ba£a ovce nezradí

asiatí za£ne teror
v echách vyrost ºlutej nádor
A zatím v Hanoi
Vietnamci se rojí
ten kdo se jich bojí
ten za hovno stojí
Za£íná bejt ºlutá Praha
rákosník se odjet zdráhá
pot°ebuje dostat radu
od ple²atejch kamarád·

Odepsanej je Husák
do práce musí Slovák
tak uº ºádný výhody
ba£o hybaj z hospody
Tisova armáda
echy nemá ráda
te¤ vám v²em ukáºe
co v²echno dokáºe
Parlament se poleká
aº uvidí Slováka
tisové si poradí

A zatím v Hanoi

ba£a ovce nezradí

Vietnamci se rojí
ten kdo se jich bojí

Brání svoji kulturu

ten za hovno stojí

která za hovno stojí
p¥t milion· túrú

Tady není Hanoi 2x

republiku rozd¥lí
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Církev kdo dnes páchá svinstva
církev to je zhouba lidstva
v Irsku lidi dále vraºdí
získat moc se stále snaºí
lidi dále oblbuje
a majetek shromaº¤uje

Tisova armáda
echy nemá ráda
te¤ vám v²em ukáºe
co v²echno dokáºe
Parlament se poleká
aº uvidí Slováka
tisové si poradí
ba£a ovce nezradí

Církev církev zkurvila sv¥t
církev církev ??
4x

Vyrazili do Prahy
d¥lat bordel do ulic
s £obolama v práci se
nebudu se uº nikdy bít

✦ Najivita
Opozice / Opozice

Tisova armáda
echy nemá ráda
te¤ vám v²em ukáºe
co v²echno dokáºe

Live Hradec Králové (1991, 5.)
Asi si totiº myslíte
ºe z vás má kaºdej strach
ºe drze m·ºete
d¥lníky okrádat

Parlament se poleká
aº uvidí Slováka
tisové si poradí
ba£a ovce nezradí

Já vás zvem vy svin¥
mám totiº hrozn¥ rád
nejrad²i bych vás
vás v²echny pov¥sil na provaz

Opozice

A my vám vyhlásíme boj
klidn¥ si za°veme oi
3x

6 písní

Církev
(Opozice / Opozice)

♠

Najivita
(Opozice / Opozice)

♠

Podpora
(Opozice / Opozice)

♠

Ultralevice
(Opozice / Opozice)

♠

Vizitka
(Opozice / Opozice)

♠

Zr·da
(Opozice / Opozice)

♠

✦ Církev

Opozice / Opozice
Live Hradec Králové (1991, 2.)

Podívejte se na církev
kolik ud¥lala svinstev
lidi bát se nau£ila
nev¥°ících umu£ila
svoje £iny zatajila
v²e d¥lala jen ve jménu Boha
Církev církev zkurvila sv¥t
církev církev ??
3x

ijete v naivních naivních p°edstavách
ºe je z vás kaºdej posranej
jenºe vá² vá² osud
te¤ uº je spo£tenej
A te¤ vám vyhlásíme boj
klidn¥ si za°veme oi
2x

✦ Podpora
Opozice / Opozice
Live Hradec Králové (1991, 6.)
Uº t°i m¥síce
pobírám podporu
a ten kdo pil
ten nep°estane pít
Mrzí m¥ nejvíce
ºe vystoupil sem ze sboru
moh sem v·dcem
svýho stroje být
2x
Ve staré ko²ili
prachem zapadlé
starosti by m¥li
jít uº o d·m dál
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Po£kej za chvíli
r·ºe uvadne
dnes si ºíly pod°íznu
jsem to vzdal
2x

✦ Ultralevice

Opozice / Opozice
Live Hradec Králové (1991, 1.)

2x
A proto lide povsta¬
pod rudým praporem
nenech se utla£ovat
vládním terorem
2x
Jediná tvá ²ance
je ºít v opozici
protoºe jsou tady
zkurvený politici
5x

✦ Zr·da

V²ude rudo a holý palice
v tom je na²e síla ultralevice
2x

Opozice / Opozice

Oi
Red bombr 3x
red oi
2x
Po ulicích vidí² vyholený hlavy
budou taky mlátit pravi£ácký smrady
2x
Oi
Red bombr 3x
red oi
2x

✦ Vizitka

Opozice / Opozice
Live Hradec Králové (1991, 4.)

Klidn¥ si chodí po ulicích
s hákovejma k°íºema
t¥ºkejma botama
holejma palicema

Live Hradec Králové (1991, 3.)
Která zr·da která pak to byla
co fa²ismus vymyslela
vzpome¬te si na T°etí °í²i
vzpome¬te si na Hitlera
vzpome¬te si na Osv¥tim
kolik lidí zavraºdila
Fa²ismus rasismus
je to v²echno úpln¥ stejný
nacionalismus ²ovinismus
je to v²echno na hlavu postavený
2x
Tak tohodle nám byl £ert dluºnej
ºivot s fa²ounama tady není moºnej
po ulicích vidí² fa²istický smrady
co si vyholujou hlavy
myslej kdoví jaký ºe jsou skini
jenºe skini byli ale jiný
Fa²ismus rasismus
je to v²echno úpln¥ stejný
nacionalismus ²ovinismus
je to v²echno na hlavu postavený
2x

Orlík

Prázdno maj v hlav¥
pravice jde nahoru
skinheadskej fa²ismus
je vizitka systému

43 písní

A ten t¥ jednou zni£í
ten t¥ v rukou má
a aº bude² na dn¥
²anci ti nedá

Álíb Agil
(Orlík / Orlík)

♠

Aº nás bude víc
(Orlík / Orlík)

4 ❧

Jediná tvá ²ance
je ºít v opozici
protoºe jsou tady
zkurvený politici
2x

Bílá liga
(Orlík / Orlík)

10 ❧

Bílej jezdec
(Orlík / Orlík)

3 ❧

Boty
(Orlík / Orlík)

3 ❧

ech
(Orlík / Orlík)

7 ❧

Nemá totiº smysl
jen ne£inn¥ stát
kejvat ruce mocním
stále se jich bát
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Disko

2

❧

Skinheadskej stát

(Orlík / Orlík)
Dokole£ka

2

❧

Terror

3

❧

2

♠

Viktorka iºkov

3

❧

Vozová hradba

♠

V²em (který se nechaj utla£ovat)

(Orlík / Orlík)
5

❧
♠

Zakázaný kousky

3

❧
♠

5

❧

3

❧

2

♠

(Orlík / Orlík)
5

❧

Zelený krávy

(Orlík / Orlík)

(Orlík / Orlík)

♠

Na²e krásná...

Zpráva pro tisk

(Orlík / Orlík)

(Orlík / Orlík)
3

❧

Zr·dy

(Orlík / Orlík)

♠

(Orlík / Orlík)
2

♠

2

❧

6

❧

✦ Álíb Agil

(Orlík / Orlík)

Orlík / Orlík

(Orlík / Orlík)
Orlík

❧

Zahrádka

(Orlík / Orlík)

Oi! Oi! Oi!

4

(Orlík / Orlík)

Minuta ticha

Oi lovesong

♠

(Orlík / Orlík)

(Orlík / Orlík)

No£ní kluby

4

(Orlík / Orlík)

Faschos

My proti nám

♠

(Orlík / Orlík)

(Orlík / Orlík)

Karel Gott mit uns

❧

(Orlík / Orlík)

(Orlík / Orlík)
Euroskin

2

Ty vole, Lá¤o!

(Orlík / Orlík)
Dvojí metr

❧

(Orlík / Orlík)

(Orlík / Orlík)
Dudy

3

(Orlík / Orlík)

Oi! (1990, 1.)

(Orlík / Orlík)

♠

Pánové
(Orlík / Orlík)
Perník

Álíb agil ej alíb alíb

❧

itsi£yv is ytob

2

❧

Álíb alís ¥m alipelsaz

3

❧

alíb agil ej alíb alíb

2

♠

Alís Álíb alís ¥m alipelsaz

5

(Orlík / Orlík)
Pive£ko
(Orlík / Orlík)
Prá£e

chin v ej ejovt alís

uonre£ i²ud im alil¥byv

(Orlík / Orlík)
Prad¥da

Álíb agil

(Orlík / Orlík)

itsi£yv is ytob chinv ej ejovt

uonre£ i²ud im alil¥byv io io

♠

Praotec ech

✦ Aº nás bude víc

(Orlík / Orlík)
Prima ve£er

2

♠

3

❧

2

❧

Orlík / Orlík

(Orlík / Orlík)
P°ij¤
(Orlík / Orlík)
Rytí°i z Blaníku

Live (1988, 1.)

✷
✸
✹

Live Praha (1989, 1.)
Live Sokolov (1989, 5.)
Live Horní Radou¬ (1990, 12.)

(Orlík / Orlík)
S.O.S.

2

♠

9

❧

4

❧

(Orlík / Orlík)
Skinhead II
(Orlík / Orlík)

Hej kykyrýk

❬✸✁✹✎❪

dej si pozor na oi

(Orlík / Orlík)
Skinhead

❀✷ :

necho¤ do ulic
skinhead· se boj

✸ ❀✹ :

Cizinecká invaze

nemá ºádnou ²anci
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❬ ✁✷✎❪

v Praze gastarbeite°i
a v hospodách n¥mci

❀✷ :

To má² za ty £asy

❬✸✁✹✎❪

kdy nás bylo málo
te¤ je pozd¥ ptát se
co se vlastn¥ stalo

✸ ❀✹ :
✸:
✹:
✸:
✹:
✸:
✹:

Je jich tady tolik

jak u svin¥ selat
co u svin¥ selat
kluci do pi£i
brat°i tak co s tím
co s tím budem d¥lat
budem d¥lat

❬ ✁✷✎❪
✹✍

✺:

Afrika Vietnam a Kuba

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✽✁✾②❪ ❬✻✁✼✁ ✶✎❪

✸✍
✹✎

✻:

Afrika Kuba

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✽✁✾②❪ ❬✺✁✼✁ ✶✎❪

✼:

A´ ºije národní výbor

✸✎
✹✎
✸✎

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✽②❪ ❬✺✁✻✁✼✎❪ ❬✾✘❪

Bílá liga

2x

✼:

víc holejch palic
aº nás bude víc
: Aº nás bude víc

✶:

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪

bílá síla

Aº nás bude víc

nechod do ulic

✸ Live Praha (1989, 6.)
✹ Live Sokolov (1989, 10.)
✺ Live Praha (1990, 3.)
✻ Live Praha (1990, 9.)
✼ Live Horní Radou¬ (1990, 15.)
✽ Live Buchlovice (1990, 12.)
✾ Demise! (1991, 1.)
✶ Live Hradec Králové (1991, 1.)

Nic ve zlym proti fotbalist·m

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪

kdyº cht¥j v zim¥ sportovat

✷✁✸✁✹②

tak ve fotbale marná rada
je téº vºdy skórovat

Aº nás budou tisíce
zas bude veselo

❀✷ ❀✹ : kam se tolik dederon·
✸ : kam se tolik pi£or·

✸✍
✁✷✁✹✍

✶:

bílá síla m¥ zaslepila
£ernou du²i mi vyb¥lila

z Prahy pod¥lo
To zas bude U Flek·

✼:

jenom samej ech

je to aspo¬ legrace

bude tam zas pivo

na fotbal nechodíme

po korunách t°ech

v zim¥ na ??

víc holejch palic
necho¤ do ulic

❬ ✁✷②❪ ❬✹✎❪

a s negrama
a s cikánama

✹:

Aº nás bude víc

❬ ✁✷②❪ ❬✸✎❪

vyjdem do ulic

vyjdem do ulic
bude líc

✦ Bílá liga
Orlík / Orlík

✷

Live (1988, 8.)
Demo (1989, 6.)

jenºe neni moºný tady

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ❬✼②❪

Morálku maj jinou

jak my nikdy nebudou
nev¥° na zázraky

víc holejch palic

✷ ❀✹ : z rubu
❀✸ : 2x

✷ : Nic proti £ernejm panter·m
✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : kdyº se sem cht¥j podívat

a vychování taky

Aº nás bude víc

: vyjdem ho ulic

❬✼✎❪
❀✸ ❀✺ ❀✻ ❀✾ ❀ ✶ : Nic ve zlým proti turist·m
✷✎✹✁✽✍
✹ ❀✽ : Nic ve zlym proti £ernoch·m ✁✸✁✺✁✻✁✾✁ ✶✍✷✎

✺:

aº nás bude víc

✸:

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾②❪ ❬✼✎❪

Afrika

ºít a taky pracovat

víc holejch palic

aº nás bude víc

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪

cikáni

aº nás bude víc

Pry£ s n¥mcema

Oproti tý letní bíd¥

✶:

Aº nás bude víc

✸:

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽②❪ ❬✼✎❪ ❬✾✘❪

Bílá liga bílá bílá

vy£isti si boty v nich je tvoje síla

✷✁✹✎✸✍
✍✷✁✹✎
✁✸✎
✷✁✹✎

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : Co to bylo za ránu ❬✺✁✼✎❪ ❬✼②❪
❀✷ ❀✹ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : kdo nám to sem z palmy spad?
✸✍
✁✷✁✹✁✻✁✽✁✾✁ ✶✍
✸ : kdo sem zase z palmy spad?
✸✁✾✁ ✶✍✹✁✻✎
❀✷ ❀✽ : £erný t¥lo £erný o£i
✁✷✁✽✍✹✁✻✎
✸ ❀✾ ❀ ✶ : £erný o£i £erný t¥lo
✹:

£erný t¥lo je to negr

✻ : je to negr
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ :

✁✷✁✸✁✹✁✽✁✾✁ ✶✎

to neni m·j kamarád

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✼ ❀✽ : Bílá liga
✺ : Bílá liga bílá bílá
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✁✷✁✸✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎

je bílá a bílá

❬✻✁✾✁ ✶✎❪ ✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✼✁✽✍

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✽ : vy£isti si boty v
✼✍
✼ : vy£isti si kopa£ky v nich je
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✽✍
❀✷ ❀✸ ❀✺ : bílá síla m¥ zaslepila
✹ : bílá síla m¥ pohltila
✼ ❀✽ : bílá síla m¥ oslnila
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✼ ❀✽ : bílá liga jen
✺ : bílá liga bílá bílá

✾:

nich je tvoje síla

nechat jenom ligu bílou
tvoje síla

✹✁✼✁✽✍
✁✷✁✸✁✺✁✼✁✽✍

bílá a bílá

✁✷✁✸✁✹✁✺✍
✺✍
✁✷✁✸✁✹✁✼✁✽✍

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁ ✶✎❪

Bílá liga bílá síla 2x

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁ ✶✎❪

Bílá liga je bílá bílá

vy£isti si boty v nich je tvoje síla

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✁ ✶✎❪

bílá síla m¥ zaslepila
£ernou du²i mi vyb¥lila

❬✼✎❪
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : Morálku maj jinou
✹✁✻✍
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : a vychování taky
✁✷✁✸✁✺✁✽✁✾✁ ✶✍
✹ ❀✻ : vychování taky
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : jak my nikdy nebudou
nev¥° na zázraky

bílá síla mi vy£istila £ernou du²i

❬✸✁✺✁✻✁✼✁✾✁ ✶✎❪ ✽✍
❀✷ ❀✹ : Bílá liga m¥ oslnila
✁✷✁✹✍
✽ : Bílá liga m¥ zaslepila
❀✷ ❀✹ ❀✽ : £ernou du²i mi vyb¥lila
✹✍
❀✷ ❀✽ : bílá síla m¥ pohltila
✁✷✁✽✍
✹ : bílá síla m¥ oslepila
✷✁✽✍
❀✹ : bílá k·ºe bílá bílá
✷ ❀✽ : bílá liga jen bílá a bílá
✁✹✍

✺:

✻:
✼:

bílá síla jen bílá a bílá

✻ : ...
✻ ❀✼ : bílá
✻:
✼:
✽:

✼✍

Bílá liga bílá bílá

síla m¥ zaslepila

bílá liga bílá bílá
bílá síla jen bílá a bílá

✺ ❀✻ :

✻:
✼:

✼✍
✻✍

síla m¥ oslnila

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✼✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ❬ ✁✷✁✸✁✾②❪

liga m¥ oslnila

✺✍

bílá liga bílá
bílá liga bílá bílá
Podmínky maj jiný

✺✍
❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪

v první lize nebudou
nev¥° na zázraky
Bílá liga

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✎❪

tak pro£ nám
sem vietnamce posílaj?

✹:

bílá síla m¥ oslnila
bílá liga jen bílá a bílá

✾:

Bílá liga je bílá bílá

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽②❪ ❬ ✶✘❪ ❬✹✁✺✁✼✎❪

vy£isti si boty v nich je tvoje síla
bílá síla m¥ zaslepila
£ernou du²i mi vyb¥lila

✺ : Bílá liga bílá bílá
❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ❬✻✘❪ ✹✎✼✍
✼ : Bílá liga je bílá a bílá
✹:

✺ ❀✼ :
✹:

✼:
✹:
✺:
✼:

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽✁ ✶②❪
✹✎✺✍
✺✁✼✎

Bílá liga m¥ zaslepila
vy£isti si boty v nich je tvoje síla

£ernou du²i mi vyb¥lila

bílá síla m¥ zaslepila
bílá liga m¥ zaslepila
bílá k·ºe bílá bílá
bílá liga bílá bílá
bílá liga jen bílá a bílá

✹:

Nelson Mandela 2x

✼:

Bílá síla m¥ oslnila

✹✎
✺✁✼✎
✺✁✼✍
✹✁✼✍
✹✁✺✍
✺✁✼✍
✹✁✼✍
✹✁✺✍

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽✁ ✶②❪ ❬✺✁✼✁✾✎❪
❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪

... v nich je tvoje síla

2x

bílá liga jen bílá a bílá

✼:

✺:

v²echno jenom s mírou

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✼✁✽✁ ✶②❪ ❬✺✁✾✎❪

Bílá liga je bílá a bílá

vy£isti si boty v nich je tvoje síla

bílá liga m¥ zaslepila

bílá síla

Co se první ligy tý£e

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✼✁✽✁ ✶②❪ ❬✹✁✾✎❪

A za k°ivý slovo

to t¥ kudlou pobodaj

✺:
✻✍

a fanou²ky taky

✶:

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽②❪ ❬ ✶✘❪ ❬✹✁✺✁✼✎❪

bílá síla m¥ oslnila

£ernou du²i mi vyb¥lila

bílá síla m¥ zaslepila

✺:

✼②

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✾②❪ ❬✺✁✻✁✼✁ ✶✎❪

White power

✺ : Bílá
❬✹✘❪ ✻✍
✻ : Bílá

✻✍

✹✍

zabijáky posílaj?

Bílá liga bílá síla 2x

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ✻②

✾✍

negry posílaj?

bílá bílá

Bílá liga m¥ pohltila

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✼✁✽✁ ✶②❪ ❬✺✁✼✎❪

A za k°ivý slovo

tak pro£ nám sem

✹:

✾:

bílá k·ºe bílá bílá

✼:

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽②❪ ❬✼✎❪ ❬✾✘❪

Bílá liga bílá bílá

to t¥ noºem pobodaj

£ernou du²i mi vyb¥lila
Bílá síla m¥ oslnila

✶:

vy£isti si boty v nich je tvoje síla

✹ ❀✾ :

bílá síla m¥ zaslepila

✸:

m¥li by ji zru²it

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪

✾:

1597

Bílá liga m¥ oslnila
Morálku maj jinou

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽✁ ✶②❪ ❬✹✁✼✎❪ ✾✎
✺✎

✺ : £ernou du²i mi vyb¥lila

✾✎

✾ : vychování taky
✺ : bílá síla m¥ zaslepila

✺✎
✾✎

✾ : jak my nikdy nebudou
✺ : bílá liga bílá

✺✎
✾✎

✾ : nev¥° na zázraky

✺✎

✹ ❀✺ : Morálku maj jinou
✹ : vychování taky

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽✁✾✁ ✶②❪ ❬✼✁✾✎❪
✺✍

✺ : a vychování taky
✹ ❀✺ : jak my nikdy nebudou

✹✍

nev¥° na zázraky

❬✼②❪ ❬✼✎❪
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : A za k°ivý slovo
✺✍
❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✽ ❀✾ ❀ ✶ : to t¥ noºem pobodaj
✺ : to t¥ kudlou pobodaj
✁✷✁✸✁✹✁✻✁✽✁✾✁ ✶✍
✸✁ ✶✍
❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✽ ❀✾ : tak pro£ nám sem
✁✷✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✍
✸ : tak pro£ nám sem negry
✶ : tak pro£ nám

✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✍
✷✁✾✍✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁ ✶✎
✁✾✍✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁ ✶✎

: zabijáky zupem posílaj?

✷ : zabijáky po°ád posílaj?
✾ : zabijáky posílaj?

✁✷✍✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁ ✶✎

✻ : Bílá liga m¥ oslnila
✽ : Bílá síla m¥ oslnila

✸✎
✁✷✎

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✾✁ ✶✎❪ ❬✼②❪ ✽✍

✽ : Bílá liga je bílá a bílá
✻ ❀✽ : vy£isti si boty v nich je tvoje síla
✻ : bílá síla m¥ zaslepila

: Bílá liga
£ernou du²i mi vyb¥lila
bílá síla bílá bílá
bílá k·ºe bílá bílá

❬ ✁✷✁✸✁✼✁✽②❪ ❬✹✁✺✁✾✁ ✶✎❪
❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✎❪ ❬✾✘❪

✾ : Bílá liga bílá síla 2x
✶ : Bílá liga bílá bílá

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✎❪ ❬✼②❪ ✶✍

Morálku maj jinou
a vychování taky
jak my nikdy nebudou
nev¥° na zázraky

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✼✁✽②❪ ❬✹✁✺✁✾✎❪

vy£isti si boty v nich je tvoje síla
bílá síla m¥ zaslepila
£ernou du²i mi vyb¥lila

✾✍
✾②
✾②
✾②

✹✍

✁✷✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎✸✍

vy£isti si boty v nich je tvoje síla
bílá síla m¥ zaslepila
❀✷ : bílá liga jen bílá a bílá
✸ : bílá k·ºe bílá bílá

✷ ❀✸ : Bílá liga m¥ oslnila
£ernou du²i mi vyb¥lila
✷ : bílá síla m¥ pohltila
✸ : bílá síla m¥ zaslepila
✷ : bílá liga jen bílá a bílá
✸ : bílá bílá bílá bílá

✶ : Bílá liga
bílá síla
2x

✻✎

❬✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ❬✼②❪

✁✷✁✸✁✹✁✽✁✾✎✺✁✻✍
✁✷✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎✹✍

✽ : negry ²upem posílaj?

✽ : bílá síla m¥ pohltila
✻ : bílá liga bílá bílá
✽ : bílá liga jen bílá a bílá

✻ : 2x

✻✍
✽✎

✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✾✁ ✶✎

✁✷✁✸✁✹✁✽✁✾✎ ✶✍

✸ : ²upem po°ád posílaj?
✹ : negry po°ád posílaj?

✻ : Bílá liga bílá bílá

✽✍

✽ : bílá síla m¥ pohltila
✻ : bílá liga bílá
✽ : bílá liga jen bílá a bílá

✹ : Bílá liga je bílá a bílá ❬ ✁✷✁✸✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ❬✼②❪ ✺✍
✺ : Bílá liga bílá bílá
✹✍
✹ ❀✺ : vy£isti si boty v nich je tvoje síla
✺✍
✹ : bílá síla m¥ oslnila
✺ : bílá síla m¥ zaslepila
✹✍

✺ ❀✻ : negry posílaj?
✶ : sem negry posílaj?

❀✷ ❀✸ : Bílá liga je bílá a bílá

✻ ❀✽ : £ernou du²i mi vyb¥lila
✻ : bílá síla m¥ zaslepila

✻✍
✽✍
✻✍
✽✍
✻✍

❬ ✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ❬✼②❪
✸✍
✷✍
✸✎
✷✎
❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✽✁✾✁ ✶✎❪ ❬✼②❪

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✾✁ ✶✎❪ ❬✼②❪ ✽✍
✻✍

✺✍

✹ : bílá liga jen bílá a bílá
✺ : bílá liga bílá bílá
✾ : Bílá liga je bílá bílá

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✼✁✽②❪ ❬✹✁✺✁ ✶✎❪

✶ : A za k°ivý slovo
to t¥ kudlou pobodaj
tak pro£ nám sem
negry posílaj?

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✼✁✽②❪ ❬✹✁✺✁✾✎❪

vy£isti si boty v nich je tvoje síla
bílá síla m¥ zaslepila
£ernou du²i mi vyb¥lila

❬ ✁✷✁✸✁✻✁✼✁✽②❪ ❬✻✘❪ ❬✾✁ ✶✎❪
✹ : Bílá liga m¥ srazila
✺✍
✺ : Bílá liga m¥ oslnila
✹✍
✹ ❀✺ : £ernou du²i mi vyb¥lila
✹ : bílá síla m¥ oslepila
✺ : bílá síla m¥ zaslepila
✹ : bílá k·ºe bílá bílá
✺ : bílá liga bílá bílá

✶ : Bílá liga
bílá síla
2x

✺✍
✹✍
✺✍
✹✍

❬✹✁✺✎❪

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽②❪ ❬✾✘❪
Bílá liga bílá bílá
vy£isti si boty v nich je tvoje síla
bílá síla m¥ zaslepila
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✷:

£ernou du²i mi vyb¥lila

✦ Bílej jezdec

✍
✷✍
✍

dejme se na pochod

: banda £·rák· ple²atejch

✷ : banda blboun· ple²atejch
❀✷ : mu moºná p°ijde vhod

Orlík / Orlík

✷
✸

✦ Boty

Live Praha (1990, 7.)
Oi! (1990, 10.)
Live Hradec Králové (1991, 6.)

Orlík / Orlík

Bílej jezdec jede tmou
bílej me£ má nad hlavou
jede cvalem s touhou svou

❀✸ : jede £ernou Evropou
✷ : jede smutnou Evropou

✷✍
✁✸✍

: pohled krví zalitej

✷ ❀✸ :

pohled krví podlitej

Live Hradec Králové (1991, 2.)
Skin'songs vol. I (1992, 2.)

V£era sem byl u doktorky
st¥ºuju si na potv·rky

Prachem cest je pokrytej
nese svoje poselství

Demise! (1991, 8.)

✷
✸

✷✁✸✍
✍

✷✍
✁✸✍

❀✸ : noºky uº m¥ neunesou
✷ : nohy uº m¥ neunesou

vod kolen dol· se mn¥ t°esou

jede sám to kaºdej ví
Na v²echny problémy znám jeden lék
bílá zá°

❀✸ : doktor Martens to vy°e²í
✷ : t¥ºký boty to vy°e²í hned

bílej den

do hospody i do roboty

a bílá tvá°

v²ude se hod¥j t¥ºký boty

Bílej jezdec

hned

✷✎
✁✸✎

2x
Oi znám jeden lék
Jeho k·¬ je unaven

t¥ºký boty to vy°e²ej hned

paºe s me£em znavená
z £erný noci uº je den

✷ ❀✸ :

mladá dívka zmámená

: ... známená

do hospody i do roboty

✎
✷✁✸✎

Podala mu vody pít

: dn· uº mu moc nezbývá

✷ ❀✸ :

dní uº mu moc nezbývá

❀✷ : Pak p°ijdu dom·
✸ : ... do p°edsín¥

do p°edsín¥

z kuchyn¥ vy°vává radio

✷✁✸✍
✍

ty moji bliºní m¥ zabijou
: Znám jeden lék

✷ ❀✸ :

Na v²echny problémy znám jeden lék

Bílej jezdec

t¥ºký boty to vy°e²ej hned

bílá zá°

do hospody i do roboty

bílej den

v²ude se hod¥j t¥ºký boty

a bílá tvá°
2x

: Projdu se centrem Václavákem

kdo uº kdy vykydá tenhleten hn·j

kolik lesklejch pancí°·
rozdupáno v¥t²inou

A´ tu neni jako host

✷ ❀✸ :

na tu bitvu poslední

②

❀✸ : Znám jeden lék
✷ : Oi znám jeden lék
do hospody i do roboty
v²ude se hod¥j t¥ºký boty
: 3x

Bílej jezdec
bílá zá°
bílej den
a bílá tvá°
2x

: dejme se na pochod oi oi

❬✸②❪
✷✍

✷✁✸②

Aº nahoru zavázaný

❬✷✁✸✎❪

✷:

❬ ✁✸✎❪

Projdu se centrem Václavákem

zvít¥zí cikán nad vekslákem
Poslední bitva vzplála

✷✍
✁✸✍

t¥ºký boty to vy°e²ej hned

②

je vás tady p°ece dost

❀✷ :

❬✷✁✸②❪

na tohleto v²ecko mám °íct jen fuj

padlo pro tu pravdu svou

Tak bu¤te trochu ²lechetní

✷✁✸✍
✍

zvít¥zí ²t¥tka nad vekslákem

Kolik bílejch rytí°·

✷ ❀✸ :

✸✎
✁✷✎

tam na m¥ £umí moje tchýn¥

rytí° se jen usmívá
v £istý zemi cht¥l by ºít

v²ude se hod¥j t¥ºký boty

na tohleto v²ecko mám °íct jen fuj
kdo uº kdy vykydá tenhleten hn·j
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✸:

❬ ✁✷✎❪

Projdu se centrem Václavákem

✷ ❀✸ :

: eský pivo £eský holky
e²i 6x

v²ude se hod¥j t¥ºký boty

✸:

✸✍
✷✍

Znám jeden lék

✷ ❀✸ :

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

£eský lidi

do hospody i do roboty

Oi znám jeden lék

£eský pivo obklopuje

co nás tu v²echny spojuje

Na v²echny problémy znám jeden lék

t¥ºký boty to vy°e²ej hned

✷:

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ :

zachra¬me si £est tím hlavním

zvít¥zí cikán nad vekslákem

t¥ºký boty to vy°e²ej hned

✻:

eský holky £eský kluci

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✎❪

£eský pivo obklopuje
jenºe proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje

do hospody i do roboty
v²ude se hod¥j t¥ºký boty

✷:
✸:

3x
2x

Jsi ech ech ech

✸✎
✷✎

❀✷ ❀✺ ❀✼ : a toho si vaº
✸ ❀✹ ❀✻ : tak si toho vaº

jsi ech ech ech

❀✷ ❀✺ ❀✼ :
✸ ❀✹ ❀✻ : a

✦ ech

tak narovnat se snaº
narovnat se snaº

✸✁✹✁✻✍
✁✷✁✺✁✼✍
✸✁✹✁✻✍
✁✷✁✺✁✼✍

Jsi ech ech ech

Orlík / Orlík

a ech·m d¥lej £est

✷
✸
✹
✺
✻
✼

Live (1988, 7.)

p°elez p°esko£

Demo (1989, 1.)

ale nepodlez

Live Sokolov (1989, 2.)

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ ❀✼ :

Oi! (1990, 15.)

: Jsi ech ech ech

Live Buchlovice (1990, 3.)

❬ ✁✹✎❪

2x

Live Horní Radou¬ (1990, 10.)

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎❪

tak si toho vaº

Live Hradec Králové (1991, 12.)

jsi ech ech ech
narovnat se snaº

Milióny parazit·
na sláv¥ se p°iºivuje
jak po²pinit druhýho

Jsi ech ech ech

a závody kdo víc bonzuje

a ech·m d¥lej £est

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✼ :

Mra£no zlod¥j·

se na ulicích pohybuje

✻:

Ob£anský fórum

se stále více prosazuje

✻②
✻✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼✎
✁✷✁✸✁✹✁✺✁✼②

p°elez p°esko£
ale nepodlez

✹:

3x

❬ ✁✷✁✸✁✺✁✻✁✼✎❪

✦ Disko

jenºe proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje

Orlík / Orlík

Jsi ech ech ech

❀✺ : a toho si vaº
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ : tak si toho

❬✹✎❪

vaº

jsi ech ech ech

❀✺ : tak narovnat se snaº
✷ ❀✸ ❀✹ ❀✻ ❀✼ : a narovnat se snaº

✷✁✸✁✹✁✻✁✼✍
✁✺✍
✷✁✸✁✹✁✻✁✼✍
✁✺✍

Live (1988, 10.)

✷

Live Praha (1989, 8.)
: Ó Maro£an 2x

Oi oi oi decibely lásky
Jsi ech ech ech

: oi oi oi to je muzika

✷:

a ech·m d¥lej £est
p°elez p°esko£

oi oi oi m¥ se to netýká

K°ivost nad k°ivost
se kaºdým dnem jen prohlubuje
: slovo ... neznamená
slovo uº nic neznamená

nechu´ v²ema prostupuje
: závody kdo víc bonzuje

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✼ :
✹:

✷✍
✍

oi oi oi vºdy´ já nemám vlásky

ale nepodlez

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ :

oi oi oi £í je to muzika

❬✷②❪

eský holky £eský kluky

eský holky £eský kluci

Do Orlíka chodí

✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✍
✍
✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✎

v pití vodky závodí
: v²echny prachy ve£er prochlastá

✷:

kaºdej ve£er prachy prochlastá

... (dal²í úryvky r·zných slovenských hit·)

❬ ✁✻✎❪ ✹✍
✷✁✸✁✺✁✼✍

1600

✷✎
✎

✦ Dokole£ka

V£era ve£er jsem ji vid¥l

Orlík / Orlík

m¥la dudy po mamince

vyvalenej na£isto
°ekla mi ty fa²isto

✷

Demise! (1991, 14.)
Live Hradec Králové (1991, 18.)
: Tak jak to chcete?

Ty moc vo£i nevyvaluj

❬✷②❪

na ty moje dudy
na ty hraje jen m·j milej

Trojkou.

jmenuje se Rudy

Zastavil m¥ policajt

Chci hrát na dudy hrát 2x

kdyº do Prahy jsem autem jel
ptal se co jsou skinheadi

Ten m·j Rudy z Österreichu

ºe to nikdy nevid¥l

nemá nic moc páru
zato jezdí v nablejskanym

Tak jsem mu to vysv¥tlil

rudoºlutým fáru

a on mn¥ je²t¥ zamával
druhej den pak z holou hlavou
p°ed hospodou postával a chlastal
Dokole£ka dokola
budou v²ichni dohola

Holky holky
to co máte hezký
schovávejte jen pro nás
jen pro kluky £eský

budou v²ichni dohola kolem
2x

: Chcem hrát na va²e dudy hrát

✷ ❀✸ :

Chcem hrát na dudy hrát...

: chcem hrát na dudy hrát

Pak jsem potkal metalistu

✷✁✸✍
✍
✷✁✸②

ukázal mu zrcátko
a °ek jsem mu slu²el by ti

Ten m·j Rudy z Österreichu

bombr hlava nakrátko

nemá nic moc páru
zato jezdí v nablejskanym

Za hodinu metalista

rudoºlutým fáru

od holi£e s ple²kou ²el
tak p¥knýho skinheada

Holky holky

uº jsem dlouho nevid¥l a chlastal

to co máte hezký
schovávejte jen pro nás

Dokole£ka dokola

jen pro kluky £eský

budou v²ichni dohola
budou v²ichni dohola kolem
2x
Pak sem p°ijel domu
abych vid¥l svoje rodi£e

Chcem hrát
: na dudy hrát 2x

✷ ❀✸ :

na va²e dudy hrát

na dudy hrát 2x
: chcem hrát

a °ek jsem jim ºe by mohli
nav²tíviti holi£e

úpln¥ vyple²at¥l

✦ Dvojí metr

a pak si vzal kuchy¬skej n·º

Orlík / Orlík

Otec chudák z toho ²oku

a asi m¥ zabít cht¥l
a chlastal stra²n¥ chastal

✷

Demise! (1991, 5.)
Live Hradec Králové (1991, 11.)

Dokole£ka dokola
budou v²ichni dohola
dokole£ka dokola kolem
4x

✦ Dudy
Orlík / Orlík

Ob£an romské národnosti
zlámal n¥komu v²echny kosti
za to ºe ten uboºák
mu dvacet korun necht¥l dát
Cikán s noºem jinde zase
nachvíli podlehnul dív£í kráse
ºenský pro°íznul krk
tomu já se nem·ºu smát

✷
✸

Demise! (1991, 2.)
Live Hradec Králové (1991, 4.)

Pak se °ekne to nic

Skin'songs vol. I (1992, 12.)

oni se p°izp·sob¥j
to oni jen tak tro²ku zlob¥j

1601

✷✁✸✍
✍
✎
✷✁✸✎

dejte bacha manºelé

to protoºe maj úpln¥ jinou mentalitu

bacha na ºeny
dneska totiº do ulic vy²li

Abysme se potom nedivili

ti nejhez£í kluci

a strachem huby nek°ivili
na ulici nelezli

Euroskinheads táhnou dneska ulicema

rad²i z·stali n¥kde v krytu

na cestu si v noci svít¥j palicema

Na v²echny dvojí metr máte

Potom za£al n¥kdo zpívat

takhle to p°eci nejde dál

nevim kdo byl za£

jedny mentalitou omlouváte

kytara mi p°ipom¥la d¥tskej plá£

druhý £eká kriminál

takovouhle muziku
já mám v prdeli

Chcete zni£it skinheads

: dneska totiº chcem bejt v²ichni veselí

✷ ❀✸ :

to vás stra²n¥ trápí
chcet taky zni£it
v²echny nasraný chlapi

dneska totiº chcem bejt kurva veselí

Za ten den se vychlastalo miliardy piv

a ani vám nestojí za to

to si nikdo nedovolil nikdy d°ív

ptát se jak cht¥jí ºít

✷ ❀✸ :

£erno²i a cikáni

byli ve dne schovaný v klecích

Kdyº jste ale tak stra²n¥
do práva zaºraný

: lidi s £erným sv¥domím

tak musíte taky z·stat nestraný

z·stali zav°ený v klecích

a né jedny omlouvat
a po druhejch jít

Euroskinheads táhnou dneska ulicema
na cestu si v noci svít¥j palicema

Na v²echno dvojí metr máte

3x

takhle to p°eci nejde dál
druhým hrozí kriminál

✦ Faschos

Pak se °ekne to nic

Orlík / Orlík

jedny mentalitou omlouváte

oni se p°izp·sob¥j
Oi! (1990, 8.)

to oni jen tak tro²ku zlob¥j
to potoºe maj úpln¥ jinou mentalitu

Faschos 2x
Abysme se potom nedivili

faschos tu nechceme

a strachem huby nek°ivili

2x

na ulici nelezli
Za Ericka Honeckera

rad²i z·stali n¥kde v krytu

to ste byli krotký
Na v²echno dvojí metr máte

te¤ maj dupat po Evrop¥

takhle to p°eci nejde dál

va²e t¥ºký botky

jedny mentalitou omlouváte
Na to rychle zapome¬te

druhý £eká kriminál

na dubový v¥nce
Na v²echny jeden metr berte

nikdo neni zv¥davej

a ne jako dote¤ dva

na východní N¥mce

4x
Faschos 2x

✦ Euroskin

faschos tu nechceme
2x

Orlík / Orlík

echy ty vám byly
dycky trnem v oku

✷
✸

Oi! (1990, 12.)

k votev°ený nenávisti

Live Buchlovice (1990, 11.)

zbejvá jen pár krok·

Live Hradec Králové (1991, 7.)
M·ºete tu klidn¥ chlastat

Chytrý velký malý blbý ²tíhlý tlustý

pivo na korbele

ovládli pro dne²ní den ulice pustý
Evropa se ot°ásá a za rok bude zas
: dneska totiº m¥li skinheadi sraz

✷ ❀✸ :

dneska totiº m¥li v²ichni skini sraz

ale s k°íºem hákovym

✷✁✸✍
✍

jd¥te do prdele
Faschos 2x
faschos tu nechceme

Okenice zav°ený

✷✁✸✍
✍

2x

a rolety staºený

1602

②
✎
✷✁✸✎
✷✁✸②

✦

zemi svou si hrd¥ bra¬

Karel Gott mit uns

musí² splatit krví da¬

Orlík / Orlík

✷
✸
✹
✺

lide £eský rychle vsta¬

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 10.)

Dýchá Rýn

Live Praha (1990, 4.)

z hranice dým

❀✷ ❀✸ ❀✹ : Mistr Jan umírá
✺ : Mistr Jan Hus umírá

Live Praha (1990, 10.)
Oi! (1990, 18.)
Live Hradec Králové (1991, 19.)

❀✷ ❀✸ ❀✹ :

✺✍
✁✷✁✸✁✹✍

se svým poselstvím

❬✺✎❪

Karel Gott mit uns 2x

✺:

❬ ✁✷✁✸✁✹②❪

Bitva u Lipan

Karel Gott Karel Gott Karel Gott mit uns
2x

Nezmohl je celý sv¥t

Milo² Frýba 2x

❬✺✎❪

Milo² Frýba taky mit uns
Milo² Frýba 2x

❬✺✎❪

sami se v²ak zmohli hned

❀✷ ❀✹ : proti echu
✸ ❀✺ : proti ech·m

Karel Gott mit uns...

❀✷ ❀✸ ❀✹ :

✦

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

Minuta ticha

Dýchá Rýn

z hranice dým

❀✷ ❀✸ : Mistr Jan umírá
✹ : Mistr Jan dokonal
❀✷ ❀✸ ❀✹ : se svým poselstvím

❬✺✎❪
✹✎
✁✷✁✸✎

2x

✺:

Orlík / Orlík

Dýchá Rýn

❬ ✁✷✁✸✁✹✎❪

z hranice dým

Demise! (1991, 7.)

Mistr Jan Hus umírá

To je za n¥j

✦

✸✁✺✍
✁✷✁✹✍

zrada chytla druhý dech

Milo² Frýba taky pic bum

✺:

²el zas ech
²el zas ech

se svým poselstvím
2x

✦

My proti nám

Orlík / Orlík

Na²e krásná...

Orlík / Orlík

✷
✸
✹
✺

Live (1988, 5.)

Demise! (1991, 16.)

Demo (1989, 8.)
Live Praha (1989, 3.)

Na²e krásná

Oi! (1990, 14.)
Live Horní Radou¬ (1990, 5.)

Na²e krásná zahrádko
zalejvaná sakra

Bu¤te krví zbrocení
tak dojdete spasení

Na²e krásná hosp·dko

b·h vás v nebi ocení

zalejvaná pivem

za k°íºové taºení

dneska sme se voºrali
zejtra zase p°ídem

Pod k°íºem se bijte dál
kací° nám v²em spánek vzal

Deset a deset

vºdy´ vám papeº poºehnal

je dvacet piv

a sám král vás povolal

uº není pivo jako d°ív

Dýchá Rýn
z hranice dým

❀✷ ❀✸ ❀✹ : Mistr Jan umírá
✺ : Mistr Jan Hus umírá

Co tady hulákáte, zavíráme. Milo²i, kon£íme.

✦

✺✍
✁✷✁✸✁✹✍

se svým poselstvím

No£ní kluby

Orlík / Orlík

Budem bránit na²i zem

✷
✸

proti k°íºi kalichem
bok po boku svorn¥ jdem

Oi! (1990, 2.)
Live Horní Radou¬ (1990, 6.)
Live Buchlovice (1990, 10.)

proti sv¥tu proti v²em
: S písní na rtech v ruce zbra¬

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ :

Píse¬ na rtech v ruce zbra¬

✷✁✸✁✹✁✺✍
✍

Mít tak no£ní kluby
kde by se pivo pilo
a do ²esti do rána

1603

by votev°eno bylo

to svý oi oi oi

V sobotu a v pátek

Ruku v ruce spolu jdem

to by snad nevadilo

a nad Prahou uº svítá

jen nám by se líp

kdyº jde² spát tak si °ekne²

o víkendech ºilo

ty vole Orlík nás vítá

Mít tak no£ní klub

Zase stejný ksichty

v n¥m svoji muziku

no to jsem teda rád

kaºdej by rád byl

po desátý vodce °ekne²

v tomhle podniku

jsi její kamarád

Vob£as ºivej koncert

Venku uº je skoro den

v na²em no£ním klubu

❀✸ :

kdo by kazil srandu

dostal by p°es hubu

✷:

a kdo by tam p°i²el

nepoznal by nudu

✷②
✷✎
✁✸✎
✁✸②

Do tance by dalo se

a na °eku se koukám

✦

Oi! (1990, 5.)

✷

taky spousta bot vysokejch

Oi! Oi! Oi!

Orlík / Orlík

Live Hradec Králové (1991, 15.)

bylo by tam mo°e holek
taky p¥kn¥ divokejch

: Oi oi oi e²t¥ deset sem

❬✷②❪

oi oi oi nudu zapijem
A £í²ník by taky

oi oi oi my to vypijem

pat°il mezi nás

oi oi oi to je blbej den

kaºdej by rád p°í²t¥
p°i²el zas

Prazdroj Braník Sv¥tlovar

2x

echy to sou samej slavnej pivovar
Gambrinus a Kozel z Popovic
£eský pivo neprodat ani za tisíc

Mít tak no£ní klub
v n¥m svoji muziku
kaºdej by rád byl

Oi oi oi e²t¥ deset sem

v tomhle podniku

oi oi oi nudu zapijem
oi oi oi my to vypijem
oi oi oi to je blbej den

Vob£as ºivej koncert
v na²em no£ním klubu
: kdo by kazil srandu

✸ : kdo by kazil prdel
❀✸ : dostal by p°es hubu
✷ : a kdo by tam p°i²el
nepoznal by nudu

✷②✸✍
✍✷②
✷✎
✁✸✎
✁✸②

Na²e pivo to je krása
srdce lidí z toho za£ne jásat
o radostech z ºití na²e píse¬ hlásá
a pro na²e ekonomy je to jasn¥ spása
Oi oi oi e²t¥ deset sem
oi oi oi nudu zapijem

✦

oi oi oi my to vypijem

Oi lovesong

oi oi oi to je blbej den

✦

Orlík / Orlík

✷

Live (1988, 4.)

Orlík

Orlík / Orlík

Demo (1989, 4.)

Venku uº je skoro tma
osmý pivo do sebe soukám
v kapse dv¥ koruny má
a ke dve°ím se kouká

✷
✸
✹
✺
✻

Live (1988, 6.)
Demo (1989, 2.)
Live Praha (1989, 5.)
Oi! (1990, 7.)
Live Horní Radou¬ (1990, 1.)
Live Buchlovice (1990, 4.)

M¥la tu bejt p°esn¥ v ²est
a te¤ je vosum pry£

Tak co se stará²

kaºdej °íká ºe si sám

kdyº vidí² je tu jít

na sebe pletu bi£

a pro£ ti vad¥j

Moºná ºe jí vadilo

❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : jejich
✹ : ple²atý hlavy

ºe si po°ád jenom broukám

1604

ple²atý hlavy

✹✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✎

❀✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ :

❬✻✎❪

Dy´ ti nic ned¥laj

❬ ✎❪ ❬✷②❪ ❬✹✁✺✘❪

Oi oi

chod¥j sem jen pít
: Bombr holou hlavu

to nejsou muklové

✻:

❬ ✁✷✁✸✁✹✁✺✎❪

Nikam se neserou

✸:

Bombr a kanady

nech je být

v Orlíku je vidí² kaºdej den

to nejsou muklové

ºádnej z £·rák·

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Bombr holou hlavu
✸ : Bombr kopne je
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : v Orlíku je vidí² kaºdej
✹ : v Orlíku si vid¥l kaºdej den

den

ºádnej punká£

: ºádnej z k°ivák·

✹ : ºádnej trouba
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : po desátý ve£er nesmí
✹ : po desátý ve£er nesm¥l sem
❀✷ ❀✹ ❀✺ : 2x

sem

✸✎
✁✷✁✹✁✺✁✻✎
✹✍
✁✷✁✸✁✺✁✻✍
✁✹✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✎
✹✍
✁✷✁✸✁✺✁✻✍
✸✁✻②

✻:

❀✸ ❀✻ : v Orlíku je vidí² kaºdej den
❀✸ : ºádnej z k°ivák·
✻ : ºádnej punká£
❀✸ ❀✻ : po desátý ve£er nesmí sem
✸ : 2x
✻ : ºádnej £·rák

❀✷ ❀✺ : ka²lem vám na celej
✹ : serem vám na celej
❀✷ ❀✹ ❀✺ : Brusel a Pro£?

✹✍
✁✷✁✺✍

❬✷✎❪ ❬✸✁✻②❪ ❬✸✁✻✘❪

den

ºádnej punká£

: ºádnej z k°ivák·

2x

ahoj Peterka

✸ ❀✻ :

Kaºdej je podle vás

Pánové, nechcete nechat uº t¥ch blbostí?

✦ Perník
Orlík / Orlík

❬ ✁✹✁✺✎❪ ❬✸✁✻②❪

Oi oi 2x

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ : Bombr holou hlavu
✸ : Bombr a holou hlavu
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : v Orlíku je vidí² kaºdej
✹ : v Orlíku si vid¥l kaºdej den

✸:

sem

✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✍
✹✍
✁✷✁✸✁✺✁✻✍
✁✹✎
✷✁✸✁✹✁✺✁✻✎
✁✷✁✸✁✺✁✻✎
✹✍
✁✷✁✸✁✺✁✻✍
✁✻②✸✎
✁✻②✷✁✹✁✺✎

❬ ✎❪ ❬✷✁✹✁✺✘❪

✷
✸
✹
✺

Demo (1989, 5.)
Live Sokolov (1989, 8.)
Oi! (1990, 6.)
Live Horní Radou¬ (1990, 11.)
Live Buchlovice (1990, 5.)

V osam¥lým lese
Ma°enka a Jení£ek

❀✷ ❀✸ ❀✺ :
✹ : stará

stará zb¥hlá Jeºibaba
seschlá Jeºibaba

❀✷ ❀✸ ❀✹ :
✺ : ... na

Podívej se na svý pracky
svý pracky

rozpíchaný ztvrdlý ºíly
deprese t¥ p°epadaj

ty co byste m¥li

z nich si chlap£e p°íklad ber

za ten vám dík

✸:
✻:

ka²lem vám na celej
serem vám na celej

✸ ❀✻ :

Brusel a Pro£?

✻✍
✸✍

✺✎
✁✷✁✸✁✹✎

jak po letech vypadaj

a p°itom nezav°ete

❬ ✎❪ ❬✷✁✹✁✺✘❪

✹✍
✁✷✁✸✁✺✍

podala jim perník bez p°edpisu

❀✷ ❀✹ ❀✺ : Skinheadi ti nefetujou
✸ : Skinheadi ty nefetujou

kriminálník

A za ten Orlík

②✻✎
②✸✎
✁✸②

Oi! (1990, 19.)

❬✸✁✻②❪ ❬✸✁✻✘❪

za ten vám dík

✷ ❀✹ ❀✺ :

✻✎
✁✸✎

Orlík / Orlík

A za ten Orlík

✹ : ºádnej trouba
❀✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ : po desátý ve£er nesmí
✹ : po desátý ve£er nesm¥l sem

❬✷✁✹✁✺②❪ ✎
✸✁✻✎

✦ Pánové

ty co byste m¥li

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ :

❬ ✁✸✎❪ ❬✷✁✹✁✺②❪

po desátý ve£er nesmí sem

a p°itom nezav°ete

Oi oi

Bombr kanady

: Bombr holou hlavu

kriminálník

❀✹ ❀✺ :

Bombr ... kaºdej den

✸ ❀✻ :

❬✸✁✻②❪ ❬✸✁✻✘❪

Kaºdej je podle vás

✷:

❬ ✁✻✎❪ ❬✷✁✹✁✺②❪

po desátý ve£er nesmí sem

to sou skinheads

✷ ❀✸ ❀✺ ❀✻ :

❬✷✁✹✁✺②❪ ❬✸✁✻✎❪

v Orlíku je vidí² kaºdej den

to sou skinheads

✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

bez st°íka£ky ruku v ruce
za ºivot bez drog se per
Stálo ti to v·bec za to
vrazit jehlu do ruky
zradit matku zradit sebe

❀✸ ❀✹ :
✷ ❀✺ : a
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vyka²lat se na kluky
vysrat se na kluky

✷✁✺✍
✁✸✁✹✍

❀✷ ❀✸ ❀✹ :
❀✷ ❀✹ :
✺:

✺②

2x

❬✸②❪ ❬✺✎❪

2x

...

❬ ✁✷✁✹✎❪ ❬✸②❪

Pro£ malej kluk byl prá£etem
kdyº moh si je²t¥ v klidu hrát
a pro£ vºdycky kdyº ven ²el
musel si prak s sebou brát

zradit matku zradit sebe

❀✸ : Ve v²ech bitvách v jedný °ad¥
✷ : Ve v²ech bitvách ve svý °ad¥

a vysrat se na kluky

vedle svýho táty stál

vrazit jehlu do ruky

❀✸ : a to jenom proto ºe mu fotr
✷ : a to jenom proto ºe mu otec

✦ Pive£ko

do ºivota radu dal

Orlík / Orlík

Kdyº je £as tak vem si prak
a za svou zem se bij

✷

Oi! (1990, 11.)

echy ech·m je tvý heslo

Live Horní Radou¬ (1990, 3.)

na nep°ítele vem kyj
2x

Na ulici potkám kluky
poj¤ dáme jenom jedno
snad m¥ ve£er na chodníku
: dobrý lidi zvednou

✷:

dob°í lidé zvednou

Nem¥li to kluci lehký

✷✍
✍

: kdyº u stolu nad pivem máme se rádi
u stolu nad pivem se máme rádi

2x

A kdyº padne první rána

: hned ví² co to znamená

✷:

✷✍
✍
②

nebáli se a kaºdý dále
svou bojovou píse¬ p¥l
Kdyº je £as tak vem si prak
a za svou zem se bij

: A kdyº padne první facka

✷:

rozhazovat skobice

jejich zásluh nevzpomn¥l

desítku dvanáctku do sebe lijem

✷:

v²ude bejt a vypomáhat

Po bitv¥ nikdo ve v²í sláv¥

Pive£ko pijem a vesele ºijem
starý i mladý jsme kamarádi

kdyº zazn¥la polnice

tak ví² co to znamená

✷✍
✍
✷✍
✍

echy ech·m je tvý heslo
na nep°ítele vem kyj
2x

✦ Prad¥da

jestliºe jsi pivo chlastal
narostou ti ramena

Orlík / Orlík
Pive£ko pijem a vesele ºijem
desítku dvanáctku do sebe lijem
starý i mladý jsme kamarádi
: u stolu nad pivem máme se rádi

✷:

kdyº u stolu nad pivem se máme rádi

✷✍
✍

✷

Demise! (1991, 4.)
Live Hradec Králové (1991, 8.)

Prad¥da byl u husar·
proti Turk·m vál£íval

: Ten kdo pivo nepije

²avli£ku m¥l nabru²enou

ten je sám jak v plot¥ k·l

u boku ji nosíval

a podle svejch zku²eností m·ºu °íct
je to v·l

A kdyº jsem byl mr¬avej
o bitvách mi vypráv¥l

Pive£ko pijem a vesele ºijem

pravnuku ty kluku

desítku dvanáctku do sebe lijem

dali jsme jim na prdel

starý i mladý jsme kamarádi
kdyº u stolu nad pivem máme se rádi
Oi

✦ Prá£e

Za tla£enku s cibulí

❬✷②❪

m¥l jizvy na kebuli
Potom um°el prad¥da
a jen vzpomínka z·stala
²avli jsem si odnes dom·
kdyº prabába plakala

Orlík / Orlík
V pokoji pak hrál jsem si

✷
✸

Live Sokolov (1989, 4.)

na husara b¥da

Live Horní Radou¬ (1990, 9.)

turk·m kterým jsem ²avloval

Skin'songs vol. I (1992, 8.)

tak jako m·j prad¥da
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✷✍
✁✸✍
✷✍
✁✸✍

V pokoji v²ak byl jsem sám

°ek tady nám nám nám bude líp

oddával jsem se tam hrám
Tak tak tak kázal ech Praotec
Hodn¥ let uº ub¥hlo

✦ Prima ve£er

a já nechodím do ²koly
to ºe um°el prad¥da
to m¥ tolik nebolí
Jen jedno mi z·stalo
a to asi natrvalo

Orlík / Orlík

✷

Demise! (1991, 11.)
Live Hradec Králové (1991, 10.)

Evropa byla bílá
prad¥dovi se líbila

Jednou jsme se s Frantou se²li
ºe si zajdem na pivo

ral tla£enku s cibulí

kdybych v¥d¥l jak to skon£í

a mel jizvy na kebuli

ne²el bych s ním na pivo

✦ Praotec ech
Orlík / Orlík

Live Horní Radou¬ (1990, 14.)
To je ta zem¥ zaslíbená

Sed¥li tam v rohu chlapi
blb¥ po nás £um¥li
jenºe my tam byli dva
a tak jsme taky £um¥li
Jó to bude bitka 2x
jó to bude 3x
bitka

zve°e a pták· plná

Já sem dost dobrej skinhead

mlékem a strdím oplývající

Franta je dost dobrej skinhead
jó to bude jó to bude jó to bude bitka

Tak tak tak kázal ech Praotec
kdyº vylez na na na na kopec

Jeden z nich vstal p°i²el ke m¥

na na na na kopec jménem íp

°ek mn¥ ºe jsem idiot

°ek tady nám nám nám bude líp

já a Franta jsme mu °ekli
ty se² taky idiot

ek tahle zem¥ bude jenom na²e
v ní budem dobro i zlo sná²et

Pak jsem dostal stra²nou ránu

budem se tu rádi mít

sv¥t mi málem zmizel

nenecháme si ji vzít

kouknu vedle Franta nikde
on ta kurva zmizel

Tak tak tak kázal ech Praotec
kdyº vylez na na na na kopec

Jó to je bitka 2x

na na na na kopec jménem íp

jó to je 3x

°ek tady nám nám nám bude líp

bitka

...

Rány na m¥ padali

za svým cílem svorn¥ pudem

já za drzost jsem zaplatil

bratrství je vzácný jev

Franta mi tam nechal ú£et

vºdy´ jsme e²i jedna krev

tak jsem za n¥j zaplatil

Jsme e²i jedna krev
Tak tak tak kázal ech Praotec
kdyº vylez na na na na kopec
na na na na kopec jménem íp
°ek tady nám nám nám bude líp
Jsme tady v echách potomci

trnáct dn· jsem te¤ko marod
a do práce nepujdu
a s Franti²kem ani nápad
do hospody nepujdu
Jó to byla bitka 2x
jó to byla 3x
bitka

✦ P°ij¤

tak nebudem jak pitomci
ty vidí² ºlut¥ a já mod°e
ka²lem na to a bude nám dob°e

Orlík / Orlík
A´ jsi kdosi jsi brácha jsi ech
Tak tak tak kázal ech Praotec
kdyº vylez na na na na kopec

✷
✸

na na na na kopec jménem íp
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Live (1988, 2.)
Live Praha (1989, 2.)
Live Horní Radou¬ (1990, 8.)

Na patnáct milión·

P°ij¤ taky mezi kluky

zámk· jsou zam£eni

co nemaj ºádný vlasy
a jsou velkou oporou

❀✸ : tý na²í £eský rasy
✷ : tý na²í bílý rasy

✷✍
✁✸✍

vyjet se chystají
klí£e v²ak máme my
V kaºdém z nás jeden klí£

Jó mezi nima

dob°e je uschován

nebude² nikdy sám

z ocele závisti

a bude² hrd¥ °vát

pevn¥ je vykován

prýma kluky znát

❀✸ : Jeden
✷ : ...

za v²echny

to je to správný slovo
: to u nich je²t¥ platí

✷:
✸:

u nich je²t¥ platí
to u nás je²t¥ platí

✷✎
✁✸✎

✁✷✍

❀✷ : a bude² hrd¥ k°i£et
✸ : a bude² hrd¥ °vát
❀✸ :

Jeden za v²echny

: to u nich je²t¥ platí

✸ : to u nás je²t¥ platí
❀✸ : v²ichni za jednoho
✷:

V²ichni za jednoho

to je to správný slovo
to u nás je²t¥ platí
jeden za v²echny

✦

necht¥jí váhat

zámk· jsou zam£eni
vyjet se chystají
klí£e v²ak máme my
Kaºdej z nás jeden klí£

✸✍
✁✷✍

dob°e je uschován
: z ocele ho°kosti

✷:

z ocele závisti

pevn¥ je vykován

❬✷✎❪
✸✍
✍

❬ ✁✸✎❪

Tak poj¤me odemknout
vyjedou blani£tí
musíte pospíchat
a´ nám zas nezaspí
I svatý Václav má
propor je p°ipraven
z tisíce ??
v²ak uº je unaven
Rytí°i z Blaníku
cht¥j ²í°it paniku
a nejen ze zvyku

Rytí°i z Blaníku

Orlík / Orlík

cht¥j ve£er tahat
Po letech cht¥j se rvát
chránit eskej stát

✷

Live Sokolov (1989, 7.)
Live Horní Radou¬ (1990, 4.)

Staletí £eká se

uº necht¥j dále spát
necht¥jí váhat
2x

kdypak uº vyjedou

✦

tak na to zapome¬
nelam si hlavu svou

S.O.S.

Orlík / Orlík

Polnice troubí
v posvátné ho°e
chystají zbroj
sedlají o°e

✷✍
✍

Na patnáct milión·

✷✍
✁✸✍

prýma kluky znát

to je to správný slovo

Po letech cht¥j se rvát

2x

Jó mezi nima
nebude² nikdy sám

: Po letech jdou se rvát

✷:

uº necht¥j dále spát

❬✷✁✸②❪

co nemaj ºádný vlasy

❀✸ : tý na²í £eský rasy
✷ : tý na²í bílý rasy

a nejen ze zvyku

chránit eskej stát

P°ij¤ taky mezi kluky
a jsou velkou oporou

cht¥j ²í°it paniku
cht¥j ve£er tahat

✷✁✸✍
✁✸✍

v²ichni za jednoho
: Jsem ech a jsem na to hrdej.

Rytí°i z Blaníku

✷
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Demise! (1991, 3.)
Live Hradec Králové (1991, 13.)

✷✎
✎

Aº nám vlítne do Evropy

Te£e nám v ºilách

vlna Arab·

stejná krev

to nám moºná zkazí

te£e nám v ºilách

na dobro náladu

a dlouho téct bude

hráli si s náma
hráli na slepou bábu

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ :

❬✸✎❪

A´ vám dlouho zní

v u²ích ná² zp¥v
A ve vlnách vodporu

skinhead je tady

hnusu a závisti

skinhead je v²ude

nadávaj nám lidi

❬ ✁✷✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✎❪

ºe jsme rasisti

✸:

chcem jen slu²n¥ ºít

skinhead je tady

slu²n¥ ºít jen upozornit

skinhead je v²ude

Raz dva t°i e²i stáli

Skinhead 2x

dva do t¥la dostali

bombr zelenej

jeden utek

t¥ºký boty

to je ale smutek

aº nahoru zavázaný

Tak drºte spolu lidi£ky

Skinhead 2x

nebo budem takhle mali£ký

je vyholenej

to je zoufalej °ev

a to není zakázaný

Já sem ech

dy´ jsme stejná krev
Te£e nám v ºilách
A ve vlastní zemi

stejná krev

k sob¥ budem jako cizí

ch£ijeme dokonce

láska k vlasti

stejnou mo£

nadobro zmizí
zapomenem zem¥ £eská
ºe je domov ná²
A ve vlastní zemi
budem se bát do ulic
chceme pravici
°vem z plnejch plic
proti slu²nejm lidem
ale my nemáme nic
Raz dva t°i e²i stáli
dva do t¥la dostali
jeden utek
to je ale smutek
2x
Tak drºte spolu lidi£ky
nebo budem takhle mali£ký
to je zoufalej °ev
dy´ jsme stejná krev

✦ Skinhead
✷
✸
✹
✺
✻
✼
✽
✾

❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : A
✷ : Lidi si st¥ºujou
vyholenej zjev

❀✷ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ : lva chci nosit
✸ : chci lva nosit na prsou

bombr zelenej
t¥ºký boty
aº nahoru zavázaný
Skinhead 2x
je vyholenej
a to není zakázaný

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ :
te£e nám v ºilách
£eský pivo

❬✷✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✎❪

: 2x

✷ ❀✹ ❀✼ ❀✽ :

Tvrdej bu¤

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✺ ❀✻ ❀✼ ❀✽ ❀✾ :

Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 8.)
Oi! (1990, 3.)
Live Horní Radou¬ (1990, 13.)

❬ ✎❪

Te£e nám v ºilách

stejná krev

Live (1988, 9.)

Live Sokolov (1989, 3.)

✸✍
✁✷✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✍

na prsou

Skinhead 2x

✻:

Live Praha (1989, 7.)

✷✍
✁✸✁✹✁✺✁✻✁✼✁✽✁✾✍

a dob°e vim pro£

Orlík / Orlík

Demo (1989, 7.)

lidi si st¥ºujou

Tvrdý bu¤

✸ ❀✺ ❀✾ :

Bu¤ tvrdej

✷✁✹✁✻✁✼✁✽✎

i kdyº se plazí² po £ty°ech

pivo sem pivo tam
a´ je ºivo
Skinhead 2x
bombr zelenej

Live Buchlovice (1990, 2.)

t¥ºký boty

Live Hradec Králové (1991, 14.)

aº nahoru zavázaný
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❬ ✎❪ ✸✁✺✁✾✎✻✍
✷✁✹✁✼✁✽✍✸✁✺✁✾✎

Skinhead 2x

❬ ②❪

je vyholenej

✷ ❀✸ ❀✹ :

pijou hrozn¥ rádi pivo

✍

a to se mi na nich váºn¥ líbí

a to není zakázaný

✷ ❀✸ ❀✹ ❀✼ :

Oi oi 2x

❬ ✁✺✁✻✁✽✁✾②❪

Asi taky sjedu hlavu
koupim boty zlatý hadry
: a pak budu taky tvrdej skinhead

✷ ❀✸ ❀✹ :

✦ Skinhead II

✸:

Orlík / Orlík

a pak budu chytrej skinhead

Chod¥j ve£er po ulici

✷✁✸✁✹✍
✍
❬ ✁✷✎❪ ❬✹②❪

hrozn¥ rádi lov¥j v jinym m¥st¥ turky
pak je sbijou na hromadu

✷
✸
✹

Live Praha (1990, 2.)

a ²li se n¥kam voºrat

Live Buchlovice (1990, 6.)

a lov¥j kurvy

Demise! (1991, 6.)
Live Hradec Králové (1991, 5.)
: Hrozn¥ rádi pijou pivo

: Hrozn¥ rádi pijou pivo

❬✷✎❪ ❬✸✁✹②❪

hrozn¥ rádi lov¥j turky

chod¥j ve£er po ulici

✷:

hrozn¥ rádi lov¥j turky

✷:

... pijou pivo

❬ ✁✸✁✹✎❪

Chod¥j taky do hospody

❀✸ ❀✹ :

Pak je sbijou na hromadu

a ²li se n¥kam voºrat
: a lov¥j kurvy

a lov¥j kurvy

: Chod¥j taky Na Kovárnu

❀✷ :

❬✷✎❪ ❬✸✁✹②❪

a ²li se n¥kam voºrat

✸ ❀✹ :

Pijou hrozn¥ rádi pivo

❬ ✁✸✎❪ ❬✹②❪

a chod¥j ve£er po ulici
kdyº jdou vyhlíºet turky

a to se mi na nich váºn¥ líbí
: Pak je sbijou na hromadu

❬✷✁✸✎❪ ❬✹②❪

chod¥j ve£er po ulici

❬✷②❪ ❬✷✎❪ ✎
✸✁✹✎

✷:

a lov¥j coury

: Vítáme T°i sestry

❬✸✁✹②❪
✷✍
✍
❬✷✁✸✁✹②❪

hrozn¥ rádi pijou pivo
Skinhead raz dva t°i

a to se mi na nich váºn¥ líbí

sv¥t nám pat°í
3x

Asi taky sjedu hlavu
koupim boty zlatý hadry

✸:

a pak budu taky tvrdej skinhead

✸ ❀✹ :

Chod¥j taky do hospody

❬ ②❪ ❬✷✎❪

❀✷ :

chlastaj rádi pivo

a budu tvrdej skinhead
Chod¥j taky do hospody

❬ ②❪ ❬✸✁✹✎❪

Raz dva t°i p¥t

❬✸✁✹✎❪ ❬✹②❪

✷ ❀✸ ❀✹ :

Chod¥j taky do hospody

❬ ✎❪

chlastaj rádi pivo
a to se mi na nich váºn¥ líbí

hrozn¥ rádi lov¥j kosti
to se mi na nich váºn¥ líbí
Asi sjedu hlavu

❬ ✁✷✎❪ ❬✹②❪

nám pat°í oi

asi sjedu hlavu

✷:

Raz dva t°i p¥t

oi

❬ ✁✸✁✹②❪

❬✷✁✸✁✹✎❪

: ...

koupim boty zlatý hadry

✷ ❀✸ ❀✹ :

a budu taky tvrdej skinhead

koupim boty zlatý hadry

Asi taky sjedu hlavu

❬ ✎❪

a budu skinhead
Skinhead raz dva t°i

❀✸ ❀✹ : sv¥t nám pat°í
✷ : skinhead nám pat°í
❀✸ ❀✹ : 3x
✷ : 2x

Sv¥t raz dva t°i

✷✍
✁✸✁✹✍
✷✎
✁✸✁✹✎
❬ ✁✸✁✹②❪

sv¥t nám pat°í

❀✷ ❀✸ :

Raz dva t°i p¥t

❬✹②❪

nám pat°í oi

✦ Skinheadskej stát
Orlík / Orlík

Oi! (1990, 9.)

✷
✸

Live Buchlovice (1990, 9.)
Live Hradec Králové (1991, 16.)

Skinhead tady
skinhead tam

Chod¥j taky Na Kovárnu
: hrozn¥ rádi pijou pivo

✷✁✸✁✹✍

v²ude kam se podívám

❀✸ :

1610

2x

✷✎

✷:

✁✸✎

4x

jedna v¥c je skoro jistá
ty si t¥ºkej terorista

Co se to tu vyrojilo
jako hejno vran

Kdyº maj lidi hlad

v²ude mraky odbor·

a nemaji co ºrát

a nazávislejch stran

p°íde ¬ákej debil
za£ne je burcovat

Já mám ale lep²í nápad
kam aº to de hnát

Za vysokou zdí

zaloºit si vlastní zemi

se potom st°íleji

skinheadskej stát

polejvaj se benzínem
a pe£ou v oleji

Ne já nejsem ºádnej blázen
nejsem pacient

Podívejte Mandelová

to ste p¥kn¥ na omylu

jak se to ta ºenská chová

já sem prezident

freedom freedom za£ne °vát
pak de lidi mordovat

Holky kluci ob£ani

Kdyº maj lidi hlad

v²ichni dokola

a nemaji co ºrát

bodou nosit hlavi£ky

p°íde ¬ákej debil

p¥kn¥ dohola

za£ne je burcovat

Skinhead tady

Tam za vysokou zdí

skinhead tam
v²ude kam se podívám

❀✷ :

3x

se potom st°íleji

✸②

polejvaj se benzínem
a pe£ou v oleji

Pivo bude zadarmo

Poslouchejte je vás víc

a fotbal kaºej den

t¥ch co pat°ej do Bohnic

v²eobecná pohoda

Arafat i Fidela

v²ech politik· sen

voba sou jak Mandela

Nechám denn¥ ve v²ech klubech

U nás je vás taky dost

tvrdej bigbít hrát

co je todle za drzost

jó to bude paráda

vraºdit s hv¥zdou na £ele

skinheadskej stát

pak se tvá°it vesele

✦

Skinhead tady
skinhead tam
v²ude kam se podívám

❀✸ : 2x
✷ : 4x

✷✎
✁✸✎

Demise! (1991, 12.)

2x

✦

Ty vole, Lá¤o!

Orlík / Orlík

Ty vole Lá¤o
stojí to za hovno
te¤ abych vyd¥lal

Terror

tak musim makat

Orlík / Orlík

Ty vole Karle
má² vole pravdu

✷

Demise! (1991, 15.)

ach starý £asy

Live Hradec Králové (1991, 3.)

chce se mn¥ plakat

Jsou touhy podvodný

Ty krávo Járo

hrát si na hodný

a co ty cikáni

nebudem si nalhávat

sou s nima problémy

ºe je to náhodný
: Kaºdej vrah a kat

kde se to vzalo

❬✷②❪

V£as musim do práce

za£íná se smát

snad neni pravda

a s úsm¥vem prohla²uje

za starejch £as·

ºe má lidi rád

to se to spalo

Tak poslouchej Mandela

Jo máme k tomu nahraný

takle se to ned¥lá

basu nebo n¥co
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mám basu jo

Viktorka iºkov fotbalu je chlouba

nejde to nejde
to posadit níº ne

Viktorka iºkov 4x

kurva

je tu
2x

A co ty skinhíti

✦ Vozová hradba

te¤ je jich tu plno
mi vole vysv¥tlej
kde se tu vzali
Já nevim Bé¤o
vim jenom jedno
za starejch £as·
policajti by jim dali
Ty starý £asy

Orlík / Orlík
Live Sokolov (1989, 1.)

✷
✸
✹

Oi! (1990, 16.)
Live Horní Radou¬ (1990, 2.)
Live Buchlovice (1990, 1.)

❀✷ :

co je to za krámy

ty starý £asy

s tím nás cht¥j porazit

to bylo skv¥lí

nev¥°im na fámy

❬ ✁✷✎❪ ❬✹②❪

Za²li sme na pivo

✸:

probrali politiku

obrn¥nej ºeb°i¬ák

vo ¬ákejch problémech

to sem je²t¥ nevid¥l

sme nev¥d¥li

...

❀✷ :

to sem je²t¥ nevid¥l

¤ete se vycpat

jako ºe sem k°iºák

no to bych se zastyd¥l

Tak ra£i makejte

✸:

iºka ten se nestyd¥l

nenechte se vysmát

vozy v °adu postavil

co je vám do nás
nás to takle baví

✦

Viktorka iºkov

Orlík / Orlík

✷
✸
✹

Live Sokolov (1989, 6.)
Rebelie - Punk'n'Oi! (1990, 9.)
Oi! (1990, 17.)
Live Hradec Králové (1991, 17.)

V ned¥li berou lidi d¥ti svý
na chaty kde to uº znaj
nechápou ºe taky vostatní
jiný koní£ky maj
Viktorka iºkov 4x
je tu
iºkovský stánek fotbalových sport·
z amplionu tutálka vyhrává

v Evrop¥ se proslavil
: iºka ten se nestyd¥l

✸:

Na me£e m¥l cepy

: vozy v °adu postavil

✸:

a na p°esilu vozy

: svojí hradbou vozovou

✸:

na zbab¥lost odvahu

: v Evrop¥ se proslavil

✸:

kdyº nep°ítel nám hrozil

✷ : Kdoº
❬✹②❪ ✸✍
✸ : Kdoº

❬✷✎❪ ❬✷✁✹②❪ ✸✎
✎
✸✎
✎
✸✎
✎
✸✎
✎
❬ ✎❪

sú boºí bojovníci a zákona jeho

jste boºí bojovníci a zákona jého

: Na me£e m¥l cepy

✷✍

❬✷✁✸✎❪ ❬✹②❪

a na p°esilu vozy
na zbab¥lost odvahu
kdyº nep°ítel nám hrozil
eská píse¬ bojová

Viktorka iºkov 4x
je tu

vstali boºí bojovníci

Viktorka prohrává

❬ ✁✷✎❪ ❬✹②❪

svojí hradbou vozovou

✷ ❀✹ : Na²e píse¬ bojová
❀✷ ❀✹ : kdyº zazn¥la z davu
✸ : ... kdyº zazn¥la z davu

strhla se bitka na h°i²ti i v hledi²ti

✷✍
✍

: za to bych se zastyd¥l

✷:

na na²e hlavy

❬✸✎❪ ❬✹②❪

Obrn¥nej ºeb°i¬ák

Se starejma £asama
nechte si kecy

❬✸✎❪ ❬✹②❪

Kdo to sem postavil

vi¤ vole Pepo

✷✁✹✍✸②
✍✸②
✸✍
✁✷✁✹✍

a pozdvihli hlavu
A ten kdo tvrdí
ºe se na iºkov¥ ²patn¥ hraje

✹:

K°iºák·m uº nebyla

tak je to p¥knej idiot a trouba

nic platná výzbroj ze zlata

dy´ je to jasný co sv¥t sv¥tem stojí

kdyº povstala zem¥ malá
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❬ ✁✷✁✸✎❪

✹:

ale duchem bohatá
iºka ten se nestyd¥l

❬ ✁✷✁✸✎❪

vozy v °adu postavil

iºka ten se nestyd¥l

svojí hradbou vozovou
v Evrop¥ se proslavil

svojí hradbou vozovou
Na me£e m¥l cepy

v Evrop¥ se proslavil
Na me£e m¥l cepy

❬ ✁✷✁✸✎❪

na zbab¥lost odvahu
kdyº nep°ítel nám hrozil

na zbab¥lost odvahu

✸:

kdyº nep°ítel nám hrozil

❬ ✁✷✁✸✎❪

nikdo neskrejval sv·j strach

❬ ✁✸✁✹✎❪

nic platná výzbroj ze zlata

svojí hradbou vozovou

iºka ten se nestyd¥l

svojí hradbou vozovou
v Evrop¥ se proslavil
: Ten kdo spat°í hradbu z voz·

ale duchem bohatá

❬ ✁✸✎❪ ❬✹②❪

svojí hradbou vozovou

❬ ✁✸✎❪ ❬✹②❪

kdyº nep°ítel nám hrozil
: iºka ten se nestyd¥l

na zbab¥lost odvahu

svojí hradbou vozovou

❬ ✁✷✎❪ ❬✹②❪

...

v Evrop¥ se proslavil
Na me£e m¥l cepy

❬✷✁✸✎❪ ❬✹②❪

kdyº nep°ítel nám hrozil

svojí hradbou vozovou

✦

v Evrop¥ se proslavil
Chlapce s k°íºem na plá²tích

❬✷✁✸✁✹②❪

a na p°esilu vozy
na zbab¥lost odvahu

vozy v °adu postavil

✷:

❬✷✁✸✎❪

vozy v °adu postavil

kdyº nep°ítel nám hrozil

: iºka ten se nestyd¥l

❬ ✁✸✎❪ ❬✹②❪

na zbab¥lost odvahu

a na p°esilu vozy

... s otazníkem ve vo£ích

Na me£e m¥l cepy

a na p°esilu vozy

ale duchem bohatá

✸:

❬ ✁✷✎❪ ❬✹②❪

kdyº nep°ítel nám hrozil

✷:

kdyº povstala zem¥ malá

Na me£e m¥l cepy

Na me£e m¥l cepy

na zbab¥lost odvahu

❬✷✁✹✎❪

nic platná výzbroj ze zlata

✷:

2x

a na p°esilu vozy

v Evrop¥ se proslavil
K°iºák·m uº nebyla

❬✷✁✸✁✹✎❪

nep°ekro£í £eskej práh

✸:

vozy v °adu postavil

❀✸ :

❬ ✁✸✁✹✎❪

vozy v °adu postavil

kdyº povstala zem¥ malá

iºka ten se nestyd¥l

❬ ✁✷✁✹✎❪

vozy v °adu postavil

✷:

nep°ekro£í £eskej práh
K°iºák·m uº nebyla

iºka ten se nestyd¥l

v Evrop¥ se proslavil

ten kdo spat°il hradbu z voz·

✷:

❬ ✁✷✁✸✎❪

a na p°esilu vozy

a na p°esilu vozy

... marn¥ hnal je zpátky

❬ ✁✷✁✸✎❪

vozy v °adu postavil

❬ ✁✸✎❪ ❬✹②❪

brzo p°e²el jejich smích

V²em (který se nechaj utla£ovat)

Orlík / Orlík

otá£eli kon¥ zpátky
s otazníky ve vo£ích
: Na me£e m¥l cepy

❬✷✎❪ ❬✸✁✹②❪

a na p°esilu vozy

✷✁✸✁✹②

✸:

ten kdo spat°il hradbu z voz·

ten kdo spat°í hradbu z voz·

✷ ❀✸ ❀✹ :

nep°ekro£í £eskej práh

Demise! (1991, 10.)

❀✸ : urazil t¥
✷ : urazil tvou

£est

tak po n¥m sko£

marn¥ Zikmund hnal je zpátky

✷ ❀✹ :

Live Buchlovice (1990, 7.)

kurva a pro£

kdyº nep°ítel nám hrozil

nikdo neskrejval sv·j strach

Live Praha (1990, 1.)

Ty se ho bojí²

na zbab¥lost odvahu

...

✷
✸

②✸✍
②✷✁✹✍
②

Vra´ mu tu ránu
ty ºe si rvá£
n¥co ti °eknu
si p¥knej srá£
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✷✍
✁✸✍

✦ Zahrádka

Za°vi si oi oi
drºku mu rozbij

Orlík / Orlík

s takovim ²mejdem
nesmí² se srát

Oi! (1990, 4.)
Napal ho p¥stí
Na²e krásná zahrádko

k zemi ho dobij
p°i²la ta chvíle

❀✷ : kdy musí² se
✸ : musí² se rvát

rvát

: T¥ºká bota

✸✍
✁✷✍
❬✷✁✸②❪

zalejvaná potem
kdo tu²il jak zakrátko
za ºeleznym plotem
Uvadla si zreziv¥la
co se s tebou stalo
v beranici s dýmkou v zubech

A ºe si slab²í
tak na to ser

❀✷ : p°edm¥ty tupý
✸ : p°edm¥ty r·zný

✸✍
✁✷✍

kdo tu²il jak zakrátko
bol²evik t¥ zmrví

Ukaº mu názorn¥

❀✷ : p°ece si za£al
✸ : dy´ si za£al
❀✸ : m¥j na n¥j zlost
✷ : tak m¥j na n¥j zlost

Na²e krásná zahrádko
zalejvaná krví

do ruky ber

ºe ho má² dost

na lidi se °valo

✸✎
✁✷✎
✷✍
✁✸✍

Jednou v tob¥ kvetly stromy
jak nad¥je v nás
jaro p°i²lo nakrátko
potom z Kremlu mráz
Dvacet a dvacet je £ty°icet

Za°vi si oi oi

je lep²í se k tomu nevracet

drºku mu rozbij

o tom co jste nám provedli

s takovim ²mejdem

my jenom kecat dovedli

nesmí² se srát
Na²e krásná zahrádko
Napal ho p¥stí

zalejvaná vztekem

k zemi ho dobij
p°i²la ta chvíle

❀✸ : musí² se rvát
✷ : kdy musí² se rvát
: 2x

✷ ❀✸ :

2x

: Napal ho p¥stí

kradli ºrali chlastali

✷✍
✁✸✍
✷✁✸②

❬✷✁✸✎❪

musíme ji schovat
Dvacet a dvacet je £ty°icet
o tom co jste nám provedli
my jenom kecat dovedli

musí² se rvát

❬✷✎❪

Na²e krásná zahrádko
uº nemusí² se bát

kopni ho do drºky

nau£í se syne£ek

skinhead nikdy

hospoda°it snad

nesmí se prát
Za°vi si oi oi

jaro je tu znova

je lep²í se k tomu nevracet

k zemi ho dobij

✷:

Teplej podzim krátká zima
rudá kníºka nehodí se

❬ ✎❪

za°vi si oi oi

P°i²la ta chvíle

odcházejí s brekem

❬ ✎❪

Aº zas bude² dýchat voln¥
a narovná² se v zádech

napal ho p¥stí

pozor aby nedozrály

rozkopni mu drºku

rudý t°e²n¥ v sadech

s takovim ²mejdem

✦ Zakázaný kousky

se nebude² srát
Nakopni ho do tlamy

❬✸②❪

a´ mu po°ádn¥ ch£ije krev

Orlík / Orlík

✷
✸
✹
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Live (1988, 3.)
Demo (1989, 3.)
Live Praha (1989, 4.)
Live Sokolov (1989, 9.)

✺

✷:

Live Horní Radou¬ (1990, 7.)

✸:

Oi oi oi to oi musí pry£ chlapci
oi oi oi to oi musí ven

✷ ❀✹ :
✸:
✺:
✷:
✸:

oi oi oi co je s tim oi chlapci

oi oi oi no co je s tim oi chlapci
oi oi oi co je s tím oi chlapci
oi oi oi to oi musí pry£ ven
oi oi oi to oi musí pry£

✹ ❀✺ :

oi oi oi to oi musí z kola ven

: 2x

②✸✁✺✍
②✷✁✹✁✺✍
②✷✁✸✁✹✍

✎✷✁✸✍
✷✁✸✁✹✁✺✎

je mocnej £arod¥j

✷ ❀✸ ❀✺ :

Popletený housky

: Zakázaný housky

✹:

Zakázaný kousky

t¥ch je ale víc

❀✸ ❀✺ : cenz·ra je koupí
✹ : cenz·ra je skoupí
✷:

soudruºka je koupí

✁✹✎
✷✁✸✁✺✎✹✍
✍✷✁✸✁✺✎

✁✹✁✺✎✷✍
✁✷✁✸✁✺✎
✸✍✹✎
✁✷✁✺✍✹✎
✁✷✁✸✁✺✎

Orlík / Orlík

Live Sokolov (1989, 11.)

✷
✸

soudruºka cenz·ra

ven

✁✹✁✺✎✸✍

✦ Zelený krávy

✎✷✁✹✁✺✍

ty hrajem nejrad¥j

oi oi oi co je s tim oi chlapci

✹ : oi oi oi ty musí² ven babo
❀✷ ❀✺ : oi oi oi to oi musí z kola
✸ : oi oi oi to oi musí ven ven
✹ : oi oi oi ty musí² babo ven

✎✸✁✹✁✺✍

Zakázaný kousky

oi oi oi no co je s tim oi chlapci

Oi! (1990, 13.)
Live Buchlovice (1990, 8.)

✷ ❀✸ :

Maskovaná rt¥nka

: Br£álová rt¥nka

✎
✷✁✸✎

a kanady s podpatkem
z celty podprsenka
a klín pod zámkem

✷✎✹✍
✁✸✁✺✍✷✎
✁✸✁✹✁✺✎

a ne°ekne nic

✷ ❀✸ :

Celý mládí po°ád vzadu

: Celej ºivot po°ád vzadu

✎
✷✁✸✎

te¤ si lé£í mindráky
místo aby byla ºenská
hraje si na vojáky

Oi oi oi to oi musí pry£ chlapci
oi oi oi to oi musí ven

✷ ❀✸ ❀✺ :
✹:

oi oi oi no co je s tim oi chlapci

oi oi oi co je s tim oi chlapci

: Oi oi oi to oi musí pry£ chlapci
oi oi oi to oi musí ale ven

✷ ❀✹ ❀✺ :
✸:

oi oi oi to oi musí z kola ven

oi oi oi to oi musí ven

✎✹✍
✎✷✁✸✁✺✍
✷✁✸✁✹✁✺✎
✷✁✸✁✹✁✺✍
✁✸✍
✁✷✁✹✁✺✍

❬✷✁✹✁✺✎❪

✹:
✺:
✷:

soudruºka je koupí
cenz·ra je koupí
a ne°ekne nic
soudruºka a ne°ekne nic
Popletený housky

z celty podprsenka

Celej ºivot po°ád vzadu

je mocnej £arod¥j

✺:

❬✷✁✸②❪

a pí£u pod zámkem

soudruºka cenz·ra

t¥ch je ale víc

ít jen podle

a kanady s podpatkem

t¥ch je habad¥j

✹:

za buzerák

: Br£álová rt¥nka

co koho kde bolí

Popletený housky

m¥nit sporák

²·rovák

podle nich se pozná

✹ ❀✺ :

do armády táhne

místo chlapa

jsou barometr doby

Zakázaný kousky

✷✎
✁✸✎

rozkaz· a hesel

Zakázaný kousky

❀✸ :

❀✸ : Co vás vy krávy
✷ : Co vás vy (pípnutí)

❬✷✁✸②❪

te¤ si lé£í mindráky

❬ ✁✷✁✸✎❪

místo aby byla ºenská
hraje si na vojáky

✺✎
✹✎
✺✍
✹✍
❬ ✁✸✁✹✁✺✎❪

Co vás vy krávy

❬✷✁✸✘❪

do armády táhne
m¥nit £urák
za buzerák
ít jen podle

❬✷✁✸✘❪

rozkaz· a hesel

t¥ch je habad¥j

místo chlapa

cenz·ra je koupí

²·rovák

je to mocnej £arod¥j
2x
Oi oi oi to oi musí pry£ chlapci
oi oi oi to oi musí ven

❀✺ :

Oi oi oi to oi musí pry£ chlapci

✷✁✸✎✹②

✷ ❀✸ :

Kdyº bejvaly malý

snad byly i normální
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❬ ✎❪

✷: s
✸: s
✷ ❀✸ :

t¥ma chodit nebudu
t¥ma mrdat nebudu
mám d·vod morální

Proto po ulici
kdyº s klukama jdem

✷:
✸:

t¥chhle holek zelenejch
t¥chhle kurev zelenejch

✷ ❀✸ :

❬ ✎❪

Co vás vy (pípnutí)

✸:

Co vás vy krávy

✷✍

inteligentní
jestli se rozzlobíme budeme zlí
Zpívám rád
nasrat

✷✎

Asi se budeme rvát
jsme fa²isti a rasisti
a husiti a budhisti
smaºíme si d¥ti k ve£e°i

za buzerák

Nehlásejte uº tyhle bludy

❬ ✎❪ ❬ ✘❪

dy´ jste po°ád stejn¥ nudný
va²im kyd·m nikdo nev¥°í

rozkaz· a hesel
místo chlapa

Jsme mladí krásní

²·rovák

: Co vás vy krávy

Jsme blbí krásní

❬ ✎❪ ❬ ✘❪ ✸✎

m¥nit sporák

3x

málem dostali

a to je na m¥ doufám

do armády táhne

ít jen podle

takhle ste nás vy kurvy

kaºdej nás musí mít rád

✸✍

t¥ch si nev²imnem

✷:

✷ ❀✸ :

✸✍
✷✍

inteligentní

❬ ✎❪
❬✷✁✸✎❪

kaºdej nás musí mít rád
jestli se rozzlobíme budeme zlí
Zpívám rád

do armády táhne

a to je na m¥ doufám

2x

nasrat

✷

✦ Zpráva pro tisk

✦ Zr·dy

Orlík / Orlík

Orlík / Orlík

Demise! (1991, 9.)

Demise! (1991, 13.)

Live Hradec Králové (1991, 9.)
Zr·dy rudý 6x

V dob¥ kdy národ zmírá hlady

Vala²ská liga

s Orlíkem jsme zase tady
p°i²li jsme vás pot¥²it
jsme dobráci od kosti

16 písní

Jak jsme známí
tak jsme krásní
jak jsme krásní
na²e písn¥ jsou studnice moudrosti

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)

♠

Gastarbaiter
(Vala²ská liga / Vala²ská liga)

Jsme mladí krásní
a inteligentní

♠

istý sv¥t

tak jsme chyt°í

Kurva den

kaºdý nás bude mít rád

2

jestli se rozlobíme
nebudem zlí

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)

♠

N¥co smrdí
(Vala²ská liga / Vala²ská liga)

a to je na m¥ doufám
nasrat

♠

Modly

moºná se budeme i smát
Zpívám rád

♠

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)

♠

Nejsou a nebudou

(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého seTri£ka placky dobrej nápad
a s prachama na sláv¥ chrápat
a mít v²ude narvaný sály
Pozornosti prej jsme st°edem

bevraha)

♠

Nový °ád
(Vala²ská liga / Vala²ská liga)
Ostrý hoch z Antiºenské ligy

jedem jenom do prdele z medem

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)
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2

❧

♠

Pauza na cigáro
(Vala²ská liga / -)

házet na nás ²pínu

♠

Skinheads
(Vala²ská liga / Vala²ská liga)
Valmez über alles

P°esta¬te nás buzerovat

2

♠

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)

♠

Va²e v¥c

na té va²í zlo£innosti
neneseme vinu
Pudem ra£i na fotbal
nebo na pivo
pokud tady po nocích
nebude moc ºivo

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)
Vina

2

❧

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)
V²echno je to

istej sv¥t
ºádnou toleranci
k°ivák·m

♠

(Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého se-

nedávejte ²anci
4x

bevraha)
Vzpamatujte se!

♠

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)
Zbal si svýho Krista

2x
istej sv¥t...

♠

✦ Gastarbaiter

(Vala²ská liga / Vala²ská liga)

✦ istý sv¥t

Vala²ská liga / Vala²ská liga
Valmez über alles (1991, 10.)

Vala²ská liga / Vala²ská liga
Rozmla´te jim kostely
Valmez über alles (1991, 1.)
Pochodujem po m¥st¥
a máme holé hlavy
tihle kradou na co p°íjdou
kdo je teda v právu
Ud¥lejte po°ádek
zam¥´te svoje schody
nebudeme pochodovat
vlezem do hospody
Odloºíme palice
a budeme pít pivo
pokud tady po nocích
nebude moc ºivo
Zlod¥je a vrahouny
a taky narkomany
posbírejte z ulice
napl¬te kriminály
istej sv¥t

podpalte jim auta
tohle jsme my necht¥li
to cht¥la jiná parta
Okolo jsou zase k°íºe
n¥mecké i kostelní
pro echa tu zbudou m°íºe
p°íkopy a kotelny
Gasterbeiter ve vlastní zemi
sakra kde je domov m·j
nest°ílejte do hnoje
kdyº p°ijde zase jenom hn·j
Na N¥mce se vysereme
pivem zblbnem palici
blíº ko²ile neºli kabát
místo Rusa Amíci
Hrdost ech· je v prdeli
stejn¥ hrdost moravská
republiku rozprodáme
nebude uº vala²ská

ºádnou toleranci

Gasterbeiter ve vlastní zemi

k°ivák·m

sakra kde je domov m·j

nedávejte ²anci

nest°ílejte do hnoje

2x

kdyº p°ijde zase jenom hn·j

Pochodujem po m¥st¥

Ve fabrice se svým ²éfem

to m¥sto bude £istý

budem se líp domluvit

zavírejte zlod¥je

nau£íme se n¥mecky

a s nima komunisty

chlastat smát se pozdravit

Ud¥lejte po°ádek

Ve ²kodovce uº hajlujou

zam¥´te svoje schody

ryjou drºkou do zem¥

nebudeme pochodovat

kdo ty pakty podpisuje

vlezem do hospody

a´ v tom jede beze m¥
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Gasterbeiter ve vlastní zemi

je to kurva den

sakra kde je domov m·j

v hlav¥ vymazáno

nest°ílejte do hnoje

2x

kdyº p°ijde zase jenom hn·j
V pas´áku se nau£í²
Komunisti rudí bílý

na ty jejich mravy

drºí na²e osudy

vºdy´ tyhlety blbosti

jako vºdycky ka²lou na nás

nemá² ze svý hlavy

vedou nás do záhuby
Spla²it si peníze
Kaºdej z nich si narýºuje

a koupit ºiguli

d°ív neº to tu ztroskotá

v n¥£em jsme se hochu

²pínu z pen¥z si umeje

asi trochu minuli

£istota p·l ºivota
Je to kurva den
Gasterbeiter ve vlastní zemi

kaºdý blbý ráno

sakra kde je domov m·j

je to kurva den

nest°ílejte do hnoje

v hlav¥ vymazáno

kdyº p°ijde zase jenom hn·j

2x

✦ Kurva den
Vala²ská liga / Vala²ská liga

✷

Stra²n¥ hezkej den
kdyº leze² do fabriky
dá² hub£u mistrovi
a zas se chopí² píky

Valmez über alles (1991, 2.)

Pak p°ijdou fízlové

Skin'songs vol. I (1992, 11.)

a vemou si t¥ k sob¥

Jak jsi znavenej
tím kaºdým novým dnem
kdyº se ráno probudí²
a rozmaºe se sen
Plivne² do dlaní
rychle k ma²in¥
rozmaºe se sen
tv·j sexu plnej sen
Je to kurva den
kaºdý blbý ráno
je to kurva den
v hlav¥ vymazáno
2x
Sleze² z postele
ta holka je zas v tahu

ty £umí² za katrem
a zpívá² národ tob¥
Jednou t¥ musí pustit
ty v tom jede² dál
au´áky ²t¥tky
zase kriminál
Spla²it si peníze
a nový ºiguli
v n¥£em jsme se hochu
asi trochu minuli
Je to kurva den
kaºdý blbý ráno
je to kurva den
v hlav¥ vymazáno
2x

tvá°í² se vesele

✦ Modly

té coury plnou hlavu
Stra²n¥ hezkej den

Vala²ská liga / Vala²ská liga

kdyº leze² do fabriky
dá² hub£u mistrovi

Live (1989, 4.)

a chopí² se svý píky
Kaºdý blbý ráno

??

se² plnej energie
bude² vºdycky druhej

Postavím ke zdi v²echny va²e modly

jó to se ti to ºije

na to seru v²echny va²e modly
...

P°i tvý chuti spáchat
n¥co moc velkýho
bude² mlátit holky
vºdy´ to jsou v²echno zmije
Je to kurva den
kaºdý blbý ráno
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✦ N¥co smrdí

✦ Nejsou a nebudou

Vala²ská liga / Vala²ská liga

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha

Valmez über alles (1991, 9.)
Ve£er za£al v té hospod¥
stejn¥ jako jindy
hospodský byl spokojený
nem¥l ºádný kydy
Pivo teklo p¥kn¥ proudem
a veselo bylo
jenºe v tomhle stát¥
uº asi n¥co shnilo
Kdyº byla sranda nejv¥t²í
tam p°i²lo pár cikán·
hned ve dve°ích spoustu °e£í
a pak dali ránu
Rychle se tam strhla rva£ka
a ty £erný huby
musely si po té rva£ce
p°epo£ítat zuby

Live (1989, 5.)
Kde jsou ty va²e sny
které jste budovali
kde jsou ty nové dny
které jste slibovali
2x
Nejsou a nebudou...
Kde jsou ty va²e sny
do krve rozst°ískané
jsou tu i nové dny
ka²lem na n¥ ka²lem na n¥
2x
Nejsou a nebudou...
2x

✦ Nový °ád

Jak p°ijeli policajti
za£li vy²et°ovat
kdopak se to opováºil
romy provokovat
Svrchovan¥ d·leºit¥
je viníka zajistit
cikáni jsou zas neviní
jenom my jsme rasisti
N¥co shnilo v na²em stát¥
a p¥kn¥ to smrdí
cigáni jsou v tom nevin¥
prej jsme p°íli² tvrdí
Oni nejsou prý tak ²patní
to my nechápeme
my uº ale nikomu
za blbce nebudeme
Zkus se trochu namo£it
a uº v tom p¥kn¥ lítá²
cigána zas po²lou domu
jenom ty to schytá²
Pak uº bude pozd¥ se ptát
co to tady hnije
on nám smrdí celej stát
nejen policie
2x
Jó tak my jó
to my jsme rasisti
jó tak my jó
a voni nikdy ne
2x

Vala²ská liga / Vala²ská liga
Valmez über alles (1991, 12.)
Ve v²ech m¥stech na ulicích
te¤ zavládne nový °ád
vyºeneme ºidáky
a bol²evický smrad
Rozdupem to v²echno svinstvo
co se staví proti nám
uvidíme kdo se bude
naposledy smát
Nový °ád 8x
Imigranty v na²í zemi
nikdy nestrpíme
my jsme noví bojovníci
bojujem za nový °ád
Za svobodnou Moravu
její bílé lidi
rozmaºeme kaºdého
kdo by nás cht¥l srát
Nový °ád 8x
Máme toho plné zuby
v²echno má své meze
dost uº bylo kompromis·
máme toho akorát
Imigranty v na²í zemi
nikdy nestrpíme
na²e m¥sta jen pro bílé
nový °ád 2x
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Nový °ád 8x

: Rozbij st°epy hlavu
co je 2x
lítá rána za ranou
tak co je co je
zame´ ihned smetí
co je 2x
ve£er m¥ odvezou
co je 2x

Do ºidovských ghet
vtrhne bílá smrt
na²e m¥sta jen pro bílé
stejn¥ tak p°edm¥stí
Budem dál °vát a dupat
nenávid¥t zrádce
vytlu£eme v²echnu chátru
rozma£káme p¥stí

✷ : ??

Máme toho plné zuby
v²echno má své meze
dost uº bylo kompromis·
máme toho akorát

Co je...
: ... co je co je
na lásku zkrátka
co je 2x

Imigranty v na²í zemi
nikdy nestrpíme
na²e m¥sta jen pro bílé
nový °ád 2x

✷ : Prodej m¥ muziku co je

neposlu²ný formát co je
??

Nový °ád 8x

Líbej m¥ miluj m¥
vem si moji dla¬
za°a¤ se hned v °adu
nabij svoji zbra¬

✦ Ostrý hoch z Antiºenské ligy
Vala²ská liga / Vala²ská liga

Co je...

Live (1989, 2.)
✷ Valmez über alles (1991, 4.)

✷ : Rozbila mi hlavu

co je
lítá rána za ranou
: tak co je co je

✷✎
✎

✷ : co je

✷✎
✎

✷ : co je

✷✎
✎

ve£er m¥ odvezou
: co je 2x

Líbej m¥ miluj m¥
vem si moji dla¬
za°a¤ se hned v °adu
nabij svoji zbra¬
Co je...
??
Líbej m¥ miluj m¥
vem si moji dla¬
za°a¤ se hned v °adu
nabij svoji zbra¬
Co je...

✦ Pauza na cigáro

✷②
✷✎
✎
②

✷ : tak co je

zame´ ihned smetí
: co je 2x

❬ ✎❪

Líbej m¥ miluj m¥
vem si moji dla¬
za°a¤ se hned v °adu
nabij svoji zbra¬

Nový °ád 8x

: Rozbij st°epy hlavu
co je 2x

❬✷✎❪

Vala²ská liga / Valmez über alles (1991, 6.)
(instrumentální)

✦ Skinheads

Vala²ská liga / Vala²ská liga
Valmez über alles (1991, 11.)

St·j si za tou v¥cí svou
ka²li na to co pí²ou
jsi skinhead a £istý ²tít
kaºdej z nás m¥l by mít
Skinheads 4x
Sám ví² co je krev a £est
vºdy´ má² p°ece hrdost svou
skinhead skinhead tvrdá p¥st
£eká jen na chvíli zlou
Skinheads 4x
Prd vám po tom pro£ tu jsme
pro£ chcem bílou Evropu
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✷②
✷✎
✎
②

✦ Va²e v¥c

bílá síla síla je
zpíváme si do kroku

Vala²ská liga / Vala²ská liga

Skinheads 4x
Valmez über alles (1991, 5.)

✦ Valmez über alles

Onanujte nad sebou

Vala²ská liga / Vala²ská liga

ºe ºijeme z nenávisti

jak je ºivot skv¥lý
máme co jsme cht¥li

✷

Valmez über alles (1991, 7.)
Skin'songs vol. I (1992, 7.)

Máme patent na rozum
my jsme pro vás svoji

Podívej se na to m¥sto

pod pivem se prohýbat

nejsi bezmocnej

mají na²e stoly

chodí² po Valmezu
jako ponocnej

Nebudem se o tom bavit
v·bec diskutovat

Na co má² být hrdý

nebudem si nakecávat

to mi teda v¥°

ºe se to dá srovnat

Valmez Valmez über alles
Skinheads na vás £·ráci
e my máme pivovar

skinheads na vás ka²lou

a co má jako být

my chráníme sami sebe

pro£ by se ne£epoval

svoji slávu za²lou

tenhle ??
Nasrat se prý m·ºeme
Ve Valmezu od za£átku

jen co dovolíte

p¥kn¥ do konce

odsu¤ posu¤ dál

Valmez Valmez über alles

uº ne zákon uchráníte

Paneláky u nám¥stí

Máte na to ústavy

místo historie

a nacpané b°icha

a dálnice v st°ed¥ m¥sta

kdyº v t¥ch k°eslech

dob°e se tu ºije

sedíte nem·ºete dýchat

Nemocnici °íkáme

Skinheads na vás £·ráci

stará katovna

skinheads na vás ka²lou

Valmez Valmez über alles

my chráníme sami sebe

Chemi£ka je za h°bitovem
tak £ucháme smrad
a olovo v baráku
se nemusíme bát
??

svoji slávu za²lou
Skinheads na vás £·ráci
skinheads na vás ka²lou
naserte se do prdele
nacp¥te si do prdele oi

Valmez Valmez über alles

✦ Vina

Na²e ºeleznice
je k°iºovatka dopravy

Vala²ská liga / Vala²ská liga

sjíºd¥j se k nám krimo²i
z celé Moravy

✷
Moºná proto sly²íme
ºe je u nás sn¥´
Valmez Valmez über alles

Live (1989, 1.)
Valmez über alles (1991, 8.)

✷:

Lidé jako kamení

❬ ②❪

obloha je olov¥ná

Podívej se na to hovno

a pro£ se nic nem¥ní

co si do n¥j ²láp

£í je vlastn¥ vina

jak se ti to ve Valmezu
v·bec mohlo stát

Oi oi
kde je kaºdej oi oi

Nesta£í být hrdej
??
Valmez Valmez über alles

kde jsem já...

✷:

Vítr vane do tvá°e

isti jako se svým stínem
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②

Na vin¥ jsou komunisti
tak pro£ je²t¥ vládnou
postavte je mimo zákon
celou stranu zrádnou

nebo platit za lhá°e
já to nejsem kdo je vinen
Oi oi
kde je kaºdej oi oi
kde jsem já...

✷ : Nejsme vinny zbavení

②

Co si s sebou Kristus vzal
to co se tu nem¥ní
je to vina va²e vina

Nesmíte jim v·b¥c v¥°it
zapojte své masky
vy jste p°ece taky národ
a ne stádo sprostý

Oi oi
kde je kaºdej oi oi
kde jsem já...
: Kdo je znovu zrozený

✦

❬✷②❪

V²echno je to

Smrt mladého sebevraha / Smrt mladého sebevraha
Live (1989, 6.)
Kdo nesmrdí s náma
smrdí proti nám
4x
V²echny stavy...
£elem ke zdi
Kdo nesmrdí s náma
smrdí proti nám
4x

✦

Nenechte si nakecat
ºe jde o pustou zlobu
za zlo£iny na národu
postavte je k soudu

Nejrad¥ji vás vid¥ji
p¥kn¥ z ruky zobat
pod°ídit se v·li moci
a ne diskutovat
Nejste p°ece stádo ovcí
tak pro£ hrbit h°bety
kdo po va²ich h°betech leze
a´ z nich rychle sletí
Nejsme p°ece dojné krávy
postavte se zp°íma
zeptejte se t¥ch co vládnou
£í je vlastn¥ vina
Na vin¥ jsou taky ti
co to s nima táhnou
ºe ty v²echny jejich °e£i
jde o vládu správnou
Nenechte si nakecat
ºe jde o pustou zlobu
za zlo£in kolaborace
postavte je k soudu

✦

Vzpamatujte se!

Vala²ská liga / Vala²ská liga

Zbal si svýho Krista

Vala²ská liga / Vala²ská liga
Valmez über alles (1991, 3.)

Live (1989, 3.)

Nesmíte hned v²emu v¥°it
co je v novinách
nad°azenost vy²²í zájmy
udrºovat strach

Tvá°e z masek bez výrazu
házej lidi do výkazu ...
2x

Odvád¥t vás od problém·
²pinit va²e sv¥domí
komunisti hrd¥ tvrdí
nikdo není bez viny

Sbal si svýho Krista
a znovu ho uk°iºuj
°ekni ºe jsi k°es´an
uk°iºuj ho zas
2x

V²ichni prý m·ºeme
za to ºe jsme v pr·seru
ti co sedí naho°e
jsou bez maléru

Sbal si svý pouta
p°ikovaný ke zdi
sbal si svýho Krista
víru beze ctnosti

Krásní £ístí bílí jsou
neomylní svatí
za sov¥tskou ??
donedávna kati

Sbal si svýho Krista
a znovu ho uk°iºuj
°ekni ºe jsi k°es´an
uk°iºuj ho zas
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Za²ijte mu hlavu
nech se uk°iºovat
bude z tebe slavnej
kaºdej t¥ obdivovat
Sbal si svýho Krista
a znovu ho uk°iºuj
°ekni ºe jsi k°es´an
uk°iºuj ho zas
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Kapely a nahrávky

Bronz
Futurum
Progres 2
Progres-Pokrok
Progress organization
Synkopy

Bronz

❙❙
❧

1981 - 1985
Sp¥chá se sp¥chá / Objednávej smích
Poprvé v Praze / ernobílá
Zimní království

Pavel Ván¥  g, ds, ks, harm (1), voc
Karel Horký  ks,  (6)
Pavel Pelc  bg

Brno
1982
1983
1985

✦ Sp¥chá se sp¥chá / Objednávej
smích

Singl | 1982
Nahráno: 1982. Brno, studio eskoslovenského
rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1982.
(CD) - FT Records, 2008. Vydáno jako sou£ást
kompletu Pavel Ván¥ a Bronz - The best of.
Pavel Ván¥  g, voc
Karel Horký  ks
Richard La²ek  ds
1. Sp¥chá se sp¥chá
2. Objednávej smích

3:40
4:20

8:00

✦ Poprvé v Praze / ernobílá
Singl | 1983

Nahráno: 1983. Brno, studio eskoslovenského
rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1983.
(CD) - FT Records, 2008. Vydáno jako sou£ást
kompletu Pavel Ván¥ a Bronz - The best of.
Pavel Ván¥  g, voc
Karel Horký  ks,  (2)
Richard La²ek  ds
1. Poprvé v Praze
2. ernobílá

3:05
4:21

7:26

✦ Zimní království
Album | 1985

Nahráno: 1985. Brno, soukromé studiu Pavla Ván¥ho.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1986.
(MC) - Panton, 1986.
(CD) - FT Records, 2008. Vydáno jako sou£ást
kompletu Pavel Ván¥ a Bronz - The best of.
Toto vydání neobsahuje píse¬ ernobílá a nedodrºuje p·vodní po°adí písní.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Noc je skv¥lá
Zlato na ulici
Sahara
Tvé o£i v padesátém poschodí
Svítá v nás
ernobílá
Hlída£ svítání
Hv¥zda ticha
Zimní království

Futurum

❙❙
❧❧

1983 - 1989

Juliet / Po kapkách
Superm¥sto / Zóny lidí
Ostrov Zem¥
Jedine£ná ²ance

✦ Juliet / Po kapkách

2:59
3:13
4:19
5:00
4:31
4:02
3:32
4:24
7:22

39:22

Brno
1984
1984
1984
1986

Singl | 1984

Nahráno: 1984. Brno, studio eskoslovenského
rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1984.
(2CD) - JV Records, 2005. Vydáno jako sou£ást kompletu Ostrov Zem¥ / Jedine£ná ²ance.
Roman Dragoun  ks, voc
Milo² Morávek  g
Emil Kop°iva  g, bg, sb
Jan Seidl  ds
1. Juliet
2. Po kapkách

✦ Superm¥sto / Zóny lidí

4:39
4:34

9:13

Singl | 1984

Nahráno: 1984. Brno, studio eskoslovenského
rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1984.
(2CD) - JV Records, 2005. Vydáno jako sou£ást kompletu Ostrov Zem¥ / Jedine£ná ²ance.
Roman Dragoun  ks, voc
Milo² Morávek  g
Emil Kop°iva  g, bg
Jan Seidl  ds
1. Superm¥sto
2. Zóny lidí

1626

3:48
3:21

7:09

✦ Ostrov Zem¥
Album | 1984

Nahráno: duben - kv¥ten 1984. Bratislava, studio
Koliba.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1984.
(MC) - Panton, 1984.
(2CD) - JV Records, 2005. Vydáno jako sou£ást kompletu Ostrov Zem¥ / Jedine£ná ²ance
Roman Dragoun  ks, voc
Milo² Morávek  g
Emil Kop°iva  g, bg, sb
Jan Seidl  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sp¥ch
Vyplouvám I
Ostrov Zem¥
Kámen tvá°
Slune£ní m¥sto
Stopy
Hledání
Oblouk
Vyplouvám II
Genese

✦ Jedine£ná ²ance

4:39
1:30
5:22
5:04
6:07
4:21
5:17
7:06
1:17
4:18

45:01

Nahráno: kv¥ten - £erven 1986. Studio SFT.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1987.
(MC) - Supraphon, 1987.
(2CD) - JV Records, 2005. Vydáno jako sou£ást kompletu Ostrov Zem¥ / Jedine£ná ²ance.
Roman Dragoun  ks, voc
Emil Kop°iva  g, sb
Leopold Dvo°á£ek  sax, per
Lubomír Eremiá²  bg
Jan Seidl  ds
Klaun
Hry
Jedine£ná ²ance
Standa
Nekone£ná
Filmy dn·
Voda
Zdroj

6:07
6:18
4:46
3:24
3:58
5:44
4:43
6:56

41:56

Progres 2

❙❧

1978 - 1987

Dialog s vesmírem
1979
Rozhovor s centrálním mozkem
1979
lov¥k stroj / e tvých vlas· v ní se dotýkám
1981
T°etí kniha dºunglí
1981
Nech je být / Normální závist
1983
Mozek
1984
Má² sv·j den / Co se d¥je u Mat¥je
1985
Uº nemluví / Vra´ se zpátky, léto mé
1986
Zm¥na!
1987

✦ Dialog s vesmírem
Album | 1978

Album | 1986

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

❧❧
❙
❙❧❧
❙❙
❧

Brno

Nahráno: live 27. února 1978. Brno, Divadlo na
výstavi²ti. Jedná se o jedinou kompletní zachovanou nahrávku oproti zkrácené a cenzurované
studiové verzi rmy Panton z roku 1979.
Vydáno:
(MC) - Monitor-EMI, 1993.
(CD) - Monitor-EMI, 1993.
Zden¥k Kluka  ds,  (3), voc
Karel Horký  ks
Pavel Ván¥  g, voc
Milo² Morávek  g
Pavel Pelc  bg, ks, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

V zajetí po£íta£·
Zem¥ 2555
Píse¬ o jablku
Odlet
Planeta Hieronyma Bosche I
Planeta Hieronyma Bosche II
Velká noc
Hlasy stín·
Muzeum planety Zem¥
Mo°e suchou nohou p°e²el jsem
Vesmírný koloto£
Hymna robot·
Rozhovor s centrálním mozkem
Jízdní dráhy
Honi£ka
Výk°ik v Proxima Centauri

3:02
4:04
7:46
5:20
5:19
6:42
4:13
5:49
3:10
4:16
5:34
4:03
4:40
5:23
0:48
6:03

1:16:12

✦ Muzeum planety Zem¥ / Píse¬ o
jablku

Singl | 1979
Nahráno: 4. listopadu 1979. Brno, studio eskoslovenského rozhlasu. Píse¬ (1) je sou£ást po°adu Dialog s vesmírem, píse¬ (2) je jiná verze
neº v po°adu Dialog s vesmírem.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1980.
(CD) - Bonton, 1999.

Dialog s vesmírem
1978
Muzeum planety Zem¥ / Píse¬ o jablku 1979
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✦ lov¥k stroj / e tvých vlas· v

Zden¥k Kluka  ds, voc
Pavel Ván¥  g, voc
Milo² Morávek  g
Karel Horký  ks
Pavel Pelc  bg, ks, voc
1. Muzeum planety Zem¥
2. Píse¬ o jablku

✦ Dialog s vesmírem

ní se dotýkám
Singl | 1981

3:29
4:39

8:08

Album | 1979

Nahráno: listopad - prosinec 1979. Brno, studio
eskoslovenského rozhlasu. Jedná se o zkrácenou
a cenzurovanou verzi po°adu.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1980.
(MC) - Panton, 1981.
(CD) - Bonton, 1999.
Zden¥k Kluka  ds, zvonky (3),  (3), ks (8), voc
Pavel Ván¥  g, voc
Milo² Morávek  g
Karel Horký  ks
Pavel Pelc  bg, ks, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V zajetí po£íta£·
Zem¥ 2555
Píse¬ o jablku
Odlet
Planeta Hieronyma Bosche I
Planeta Hieronyma Bosche II
Tisíce mých o£í
Hymna robot·

3:07
4:06
9:31
5:43
4:40
6:13
4:54
4:42

42:56

✦ Rozhovor s centrálním mozkem
Album | 1979

Nahráno: prosinec 1979. Brno, studio eskoslovenského rozhlasu.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1980.
(MC) - Panton, 1981. Vydáno jako sou£ást nahrávky Dialog s vesmírem.
(CD) - Bonton, 1999. Vydáno jako sou£ást studiových snímk· po°adu Dialog s vesmírem.
Zden¥k Kluka  ds, voc
Pavel Ván¥  g, voc
Milo² Morávek  g
Karel Horký  ks
Pavel Pelc  bg, ks
1. Rozhovor s centrálním mozkem
2. Honi£ka
3. Výk°ik v Proxima Centauri

Nahráno: 1. - 2. listopadu 1980. Brno, studio
eskoslovenského rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1981.
(CD) - FT Records, 2007. Vydáno jako bonus
k t°etímu vydání po°adu T°etí kniha dºunglí.
Zden¥k Kluka  ds
Roman Dragoun  ks, voc
Pavel Pelc  bg, ks, voc
Milo² Morávek  g
1. lov¥k stroj
2. e tvých vlas· v ní se dotýkám

4:34
4:50

9:24

✦ T°etí kniha dºunglí
Album | 1981

Nahráno: 1981. Bratislava, studio Pezinok.
Vydáno:
(2LP) - Panton, 1982. Vydáním nepro²el cenzurou prvotní návrh obalu.
(CD) - Bob J Production, 1992. Vydání se vracejí k prvotní neschválené verzi obalu.
Zden¥k Kluka  ds,  (14), voc
Roman Dragoun  ks, voc
Pavel Pelc  bg, ks, sb
Milo² Morávek  g, sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4:50
1:57
6:08

12:55
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Já
Setkání
Kdo jsem?
Sv¥t dºungle
Zákon
Opi£í národ
Strach
Ztracený ráj
Muº, který se podobá odvrácené
stran¥ M¥síce
Neznámé nevpou²t¥j dál
V ráji století
Reklamní suita
S maskou a bez masky
To já se vracím
Ozv¥ny
ím je sv¥t m·j

5:42
5:21
4:10
7:47
5:09
1:09
7:32
5:24
6:47
4:46
5:29
2:19
4:55
4:44
2:31
9:09

1:22:54

✦

Zden¥k Kluka  ds, voc
Ale² Bajger  g, ks, voc
Pavel Pelc  bg, ks, voc
Peter Peteraj  g

Nech je být / Normální závist

Singl | 1983

Nahráno: 1983.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1983.
(CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Mozek / Zm¥na.

1. Má² sv·j den
2. Co se d¥je u Mat¥je

✦

Zden¥k Kluka  ds, voc
Ale² Bajger  g, ks, voc
Pavel Pelc  bg, ks, voc
Peter Peteraj  g
1. Nech je být
2. Normální závist

✦

Singl | 1986
4:45
4:03

8:48

Mozek

Nahráno: 1984. Bratislava, studio Koliba.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1984.
(MC) - Panton, 1984.
(2CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Mozek / Zm¥na.

Nahráno: 28. £ervence - 31. £ervence 1986. Brno,
studio eskoslovenského rozhlasu.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1986.
(2CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Mozek / Zm¥na.
Zden¥k Kluka  ds, voc
Ale² Bajger  g, ks, voc
Pavel Pelc  bg, ks, voc
Milan Nytra  ks
1. Uº nemluví
2. Vra´ se zpátky, léto mé

✦

Zden¥k Kluka  ds, voc
Ale² Bajger  g, ks, voc
Pavel Pelc  bg, ks, voc
Peter Peteraj  g
Inzerát
Neznámý génius
V útulku mudrc·
Co je ºivot I
Co je ºivot II
Pod generátorem
Radost a ²t¥stí
istý ²tít u rmy mít
Vzpoura otrok· - po£íta£·
X. A. Z.
Kdo je tam?

✦

Uº nemluví / Vra´ se zpátky, léto

mé

Album | 1984

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5:19
2:54

8:13

3:07
4:22

7:29

Zm¥na!

Album | 1987

4:40
4:50
6:16
3:46
3:38
4:17
2:55
5:09
2:39
2:23
4:04

44:37

Má² sv·j den / Co se d¥je u Ma-

t¥je

Singl | 1985
Nahráno: 1985.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1985.
(CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Mozek / Zm¥na.

Nahráno: 5. - 9. ledna 1987. Praha, studio Mozarteum.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1988.
(MC) - Supraphon, 1988.
(2CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Mozek / Zm¥na.
Zden¥k Kluka  ds, voc
Ale² Bajger  g, ks, voc
Pavel Pelc  bg, ks, voc
Milan Nytra  ks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1629

Kdo to myslí váºn¥
Zm¥na
Nejsi jiný
Tajemství her
N¥ºný dotek zmoud°ení
Rty jsou schránka £ekání
Stroj na výrobu hluku
Na d°ev¥ném koni
Plát¥nky na nohách

4:38
4:56
3:38
5:29
3:27
8:45
5:18
4:15
3:24

43:50

Vydáno:
(LP) - Panton, 1990.

Progres-Pokrok

❙❧❧

1988 - 1990
Otrava krve
Moja najzlatej²ia lýra
Otrava krve

✦ Otrava krve

Brno
1988
1989
1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Album | 1988

Zden¥k Kluka  ds, voc
Milan Nytra  ks, voc
Pavla Dvo°á£ková  voc
Mirek Sova  g, voc
Libor Dunovský  bg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Botostroj
Poºár v¥ºní t¥ºe
Nejlíp je doma
T°i dny boje
Dneska v²ichni tan£í
Za vozem!
Komár aneb hromadn¥ vysávat
Na²e srdce ohnivé jsou buchary
Pochod plá²´· ve v¥tru
Takové oby£ejné ²t¥stí
Dilema Viléma
Hyena
Budeme se mít
Lavina
Otrava krve

✦ Moja najzlatej²ia lýra

Zden¥k Kluka  ds, voc
Pavla Dvo°á£ková  voc
Milan Nytra  ks, voc
Mirek Sova  g, sb
Libor Dunovský  bg

3:31
4:37
3:57
6:48
4:07
5:04
5:38
5:05
4:11
10:16
2:51
4:50
4:28
6:31
4:14

1:16:08

Singl | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1989. Vydáno spole£n¥ se
skupinou OK Band pod názvem Jdi a otev°i
dve°e / Moja najzlatej²ia lýra

✦ Otrava krve

4:21
4:31
3:38
6:15
4:44
5:36
4:18
6:30

39:53

Progress organization

❧❧
❧

1968 - 1977
Klí£ k poznání
Barnodaj
Mauglí

✦ Klí£ k poznání

Brno
1970
1971
1977

Album | 1970

Nahráno: 1970.
Vydáno:
(SP) - Discant, 1970. Pouze mono.
(CD) - FT Records, 2006. Vydáno jako sou£ást
druhého vydání desky Barnodaj.
Zden¥k Kluka  ds, voc
Jan Sochor  ks, voc
Pavel Ván¥  g, voc
Emanuel Sideridis  bg, voc
1. Klí£ k poznání
2. Snow in my shoes
3. Fortune teller

Zden¥k Kluka  ds, voc
Pavla Dvo°á£ková  voc
Milan Nytra  ks, voc
Mirek Sova  g, sb
Dalibor Dunovský  bg
1. Moja najzlatej²ia lýra

Pochod plá²´· ve v¥tru
Budeme se mít
Nejlíp je doma
T°i dny boje
Poºár v¥ºní t¥ºe
Komár aneb hromadn¥ vysávat
Otrava krve
Lavina

✦ Barnodaj

7:44
2:53
3:49

14:26

Album | 1971

4:13

4:13

Album | 1990

Nahráno: prosinec 1989 - leden 1990. Ostrava,
studio Citron.

Nahráno: 3. - 9. ledna 1971. Praha, studio Supraphon.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1971.
(CD) - Monitor-EMI, 1993.
Zden¥k Kluka  ds, voc
Jan Sochor  ks, voc
Pavel Ván¥  g, ks, voc
Emanuel Sideridis  bg, voc

1630

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introdukce
Jako Hélios
Ikaros
Strom
Argonaut
Ptá£ník
We can work it out
Time
I feel free
A lovely day
Good bye

1:26
3:53
2:33
3:48
3:59
4:18
4:36
4:05
3:55
6:32
1:56

41:01

✦ Mauglí

Album | 1977

Nahráno: °íjen 1977. Praha, studio Supraphon.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1978. Vydáno pod jménem
kapely Barnodaj.
(MC) - Monitor, 1993.
(CD) - Monitor, 1993.
Zden¥k Kluka  ds, ks, harm (9), voc
Jan Sochor  ks, voc
Pavel Ván¥  g, voc
Pavel Pelc  bg, sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4:28
3:33
4:32
3:27
3:09
3:16
3:00
3:16
3:54
5:03

37:38

Synkopy

❙❧❧
❧❧
❙

Old°ich Veselý  ks, voc
Pavel Pokorný  ks, vln, sb
Vratislav Luká²  g, ks, vlc, sb
Emil Kop°iva  g, sb
Petr Sm¥ja  g
Ji°í Rybá°  ds, ks, sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introdukce
H·l v slune£ních hodinách
Jsi nádhern¥ prav¥ká
Intermezzo
erný racek
Klávesové extempore
Vodopád
Toulka je oblá

2:54
6:04
8:21
2:14
7:41
4:04
3:39
7:28

42:25

✦ Mlad²í sestry vzpomínek / Válka
je v·l

Singl | 1982

Dºungle
Strach
Kamarád gramofon
t¥stí
Bezedná t·¬
Dopis v láhvi
Prám z trám·
Tutový typ
Mauglí
Osud

1980 - 1990

Vydáno:
(LP) - Panton, 1981.
(MC) - Panton, 1981.
(CD) - Bonton, 1999.

Nahráno: 1982. Studio eskoslovenského rozhlasu. Píse¬ (2) pochází z repertoáru skupiny
Synkopy 61.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1982.
(2CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Zrcadla / Dlouhá noc.
Old°ich Veselý  ks, voc
Pavel Pokorný  ks, vln, sb
Vratislav Luká²  g, ks, vlc, sb
Emil Kop°iva  g, sb
Petr Sm¥ja  g
Ji°í Rybá°  ds, ks, sb
1. Mlad²í sestry vzpomínek
2. Válka je v·l

✦ K°ídlení

Brno

Slune£ní hodiny
Mlad²í sestry vzpomínek / Válka je v·l
K°ídlení
Zrcadla
Dlouhá noc
Loutka na setrva£ník / V p°í²tím století

1981
1982
1983
1985
1989
1987

✦ Slune£ní hodiny
Album | 1981

Nahráno: £ervenec - srpen 1981. Bratislava, studio Pezinok.

3:03
3:10

6:13

Album | 1983

Nahráno: 1983. Praha, studio Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1983.
(MC) - Panton, 1983.
(CD) - Bonton, 2001.
Old°ich Veselý  ks, voc
Milo² Makovský  g, bg
Vratislav Luká²  vlc, bg, g
Pavel Pokorný  ks, vln
Ji°í Rybá°  ds
1. K°ídlení - prolog

1631

1:23

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kyvadlo
Homo sapiens
Kr·p¥j
Krát kolikrát
Spor
Le£o
Blues o vý£epu
Kytarové extempore
Mod°inná soustava
Srdce
Masox
Souzn¥ní
K°ídlení - epilog

1:38
6:10
3:06
2:33
2:16
0:52
3:59
1:13
4:34
5:28
3:07
2:22
4:52

43:33

✦ Zrcadla

Old°ich Veselý  ks, voc
Vilém Majtner  g, voc (4)
Milo² Morávek  g, voc (4), sb (9)
Ji°í Rybá°  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uspávanka
Dýchám - rostu
Román
Automat Strach
Dlouhá noc
Afrika

2:34
3:49
6:24
3:55
5:36
4:56

7.
8.
9.
10.

ena - sen
Jsi sám, kdyº spí²
Nová my²lenka
Vstávej

4:25
6:33
3:10
3:06

44:28

✦ Loutka na setrva£ník / V p°í²tím

Album | 1985

Nahráno: zá°í - °íjen 1985. Praha, studio Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1985.
(MC) - Panton, 1985.
(2CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Zrcadla / Dlouhá noc.
Old°ich Veselý  ks, voc
Pavel Pokorný  ks, voc
Milo² Makovský  g
Vilém Majtner  g, bg, voc
Ji°í Rybá°  ds, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zrcadla
K²íry
Malá dívka s £elenkou
Uº se perem
Láskovej mu£edník
Blues pro m·j den
Poznám
Pr·m¥rný
Co po tob¥ zbylo
Ztráty a nálezy
Ten m·j sv¥t se m¥ní
Chytal bych v ºit¥
Hra s pam¥tí

století

Singl | 1987

Nahráno: 1987.
Vydáno:
(SP) - Panton, 1987.
(2CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Zrcadla / Dlouhá noc.
Old°ich Veselý  ks, voc
Vilém Majtner  bg, g
Ji°í Rybá°  ds

2:31
2:17
3:18
3:32
3:45
3:46
2:47
3:01
3:14
3:17
3:57
3:49
4:02

43:16

1.
2.

✦ Dlouhá noc
Album | 1989

Nahráno: zá°í - °íjen 1989. Praha, studio Smetanova divadla.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1990. Vydáno pod názvem Old°ich Veselý / Pavel Vrba: Dlouhá noc.
(MC) - Panton, 1990. Vydáno pod názvem Old°ich Veselý / Pavel Vrba: Dlouhá noc.
(2CD) - Bonton, 2000. Vydáno jako sou£ást
kompletu Synkopy: Zrcadla / Dlouhá noc.

1632

Loutka na setrva£ník
V p°í²tím století

3:23
3:37

7:00

Textová kritika

Bronz
Futurum
Progres 2
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✦ Hlída£ svítání

Bronz

Pavel Ván¥ / Ivan Huvar
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(Pavel Ván¥ / Ivan Huvar)

2 ♠
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(Pavel Ván¥ / Franti²ek Ringo ech)

♠
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(Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová)

♠
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(Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová)
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Zimní království
(Pavel Ván¥ / Ivan Huvar)

♠

Zlato na ulici
(Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová)

♠

✦ ernobílá

Pavel Ván¥ / Ivan Huvar
Poprvé v Praze / ernobílá (1983, 2.)

✷ Zimní království (1985, 6.)
Tak jako bílá
prolíná se s £ernou
tak jako slunce
vrhá ºár i stín
a na jedné b°íze
sídlí slavíci i £ervoto£
kaºdý má svou du²i
du²i trojrozm¥rnou
ve které m·ºe
t°eba sn¥ºit do kv¥tin

Zimní království (1985, 7.)
Po kapsách blesky má
a v ústech hurikán
sedává ve v¥ºích
vºdycky sám
vy£kává
na v²ech spou²tích prsty své má
Hlída£ svítání 2x
Zaklíná trávu v thér
a básn¥ v epitaf
vá²nivý reportér
²patných zpráv
máv ze v²ech skal
co tu dávno nad¥lal ºhá°
Hlída£ svítání 2x
Do srdcí mí°í
jeho ²ípy lesklé zá²tí
do srdcí mí°í
tepajících
hadi a ²tí°i
pod svými plá²ti
roznesou st°ípky po ulicích
Hlída£ svítání 2x
Bezruký harfení
a stráºce vodních °as
do k°ivých zrcadel
chytí vás
poztrácí v²echny klí£e
po palácích
Hlída£ svítání 2x
Do srdcí mí°í
jeho ²ípy lesklé zá²tí
do srdcí mí°í
tepajících
hadi a ²tí°i
pod svými plá²ti
roznesou st°ípky po ulicích
Hlída£ svítání 4x

✦ Hv¥zda ticha

erná a bílá
roztá£í sv·j koloto£
4x

Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová
Zimní království (1985, 8.)

Hledat slunce v p°edpov¥dích
²´astný domov v reklamách
jak jich nemít plný u²i
jak se neoctnout na miskách vah
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Zase n¥co pro ná² ned¥lní st·l
zase n¥co pro ná² hluboký spánek
eká na svou velkou chvíli
nev¥domky £ekám s ní
hv¥zda kterou objevili
kdyº se zkou²elo jak ticho zní
Hv¥zda ticha nikdy nepromluví
hv¥zda ticha kaºdou my²lenku vnímá
Hv¥zda ticha nikdy nepromluví
hv¥zda ticha hv¥zda pochopení
2x

tak si za mnou pozamykej
Z·sta¬ tady
a drº se pevn¥ ve svým proudu
jen dál jen tak dál
chytej hity
a £ekej zase novou módu
jen dál jen tak dál
Noc je skv¥lá
jako st°ela já vyráºím
noc je skv¥lá
já ostrý jako n·º

✦ Objednávej smích

Stálý p°ísun informací
v²echny dovnit° ºádná ven
pak se jedna plete s druhou
tak jenom £ekám aº dopadne sem

Pavel Ván¥ / Ji°í Wykrent

Hv¥zda ticha na ná² ned¥lní st·l
hv¥zda ticha pro ná² hluboký spánek
Hv¥zda ticha nikdy nepromluví
hv¥zda ticha hv¥zda pochopení
4x

✦ Noc je skv¥lá
Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová
Zimní království (1985, 1.)
Ani m¥síc uº ani jeden týden
tolik £asu náhle zahodím
úho° chycený do sít¥ tvých vlas·
n¥co za£ít a nep°estat s tím
Co mi brání
a co ze v²eho v·bec nejmí¬
já vím 2x
jen pár minut
a nebudu tak beznad¥jným
já vím 2x
Moje nehty okousaný nudou
blízko du²í krvavý ²rám
neboj chápu ty má² n¥ºnou du²i
dnes s tím zatím nic neud¥lám
Jedna v¥ta
nabrousila ve m¥ ost°í
bu¤ m·j bu¤ jen m·j
je to jasný
venku budu nejmí¬ do t°í
jen sv·j jen a jen sv·j
Noc je skv¥lá
jako st°ela já vyráºím
noc je skv¥lá
já ostrý jako n·º

Sp¥chá se sp¥chá / Objednávej smích (1982, 2.)
Pálí du²e bláznivá
ºhavý kotou£ sn·
perník sádrový
Kdyº smutku k°ídla dá²
letí bílou tmou
pro svou cestu dlouhou
vybaven jen vlastní touhou
Sám sob¥ mávej
smích objednávej
Pálí du²e bláznivá
²pendlík· hrot
nota váºná
t¥stí kdyº k°ídla dá²
letí bílou tmou
pro svou cestu dlouhou
vybaveno vlastní touhou
Sám sob¥ mávej
smích objednávej
Kdybys na²el v slzách
kousek ráje
nebo kdyby se ti úsm¥v ztrácel
Slunce bude h°át
a zá°it dál dál dál
pro svou cestu dlouhou
vybav se uº vlastní touhou
Sám sob¥ mávej
smích objednávej
2x
2x

Za zdí ºivot zániku i zrodu
kolem b¥ºí my²lenky a d¥j
nejde o to jen ty dve°e st°eºit
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✦ Poprvé v Praze
Pavel Ván¥ / Franti²ek Ringo ech
Poprvé v Praze / ernobílá (1983, 1.)
Kudy kam 2x
kudy kam nevím kam kdo to ví
kudy kam nevím sám
tohle m¥sto je mi cizí
Újezd Úvoz
Úzká Týnská Celetná
Horní Dolní
Novodvorská itná Francouzská
Kudy kam 2x
kudy kam nevím kam kdo to ví
kudy kam nevím sám
jména ulic jsou mi cizí
í£ní Strahov
Soudní Jarov Zlatnická
And¥l T¥²nost
Na P°íkopech Eden Je£ná
Smutn¥ stojím sám s ruksakem
v m¥st¥ Praze poprvé já jsem
po ulicích bezradný te¤ bloudím

Já doma nemám pochopení
¤ase vezmi ná² rodinej krb
Zimom°ivost
to je má nemoc
£asto celý omrzám
Pro zah°átí
n¥co mi nalej
já ti povím
co v plánu mám
Ten m·j tak pálivej sen
spát jen tak v dunách
a courat Saharou
slýchám zp¥v muezzin·
ádnej edok
jen velbloudí hrb
spát jen tak v dunách
a courat Saharou
Já doma nemám pochopení
¤ase vezmi ná² rodinej krb
Nejen proto
ºe je tam teplo
je tam taky písku dost

Lidí kolem já se vyptávám
kde je st°ed a kde je Václavák
osam¥lý jsem a úzkost mám

Tedy místa
kam hlavu vstr£it
aº se kolem
ozve zlost

Strejdu Karla jak tu najít mám
bydlí v Praze kde to nevím sám
°íkal n¥kde blízko zoologický
adresu jsem ztratil jako vºdycky

Ten m·j tak pálivej sen
spát jen tak v dunách
a courat Saharou
slýchám zp¥v muezzin·

✦ Sahara

Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová
Zimní království (1985, 3.)

Zav°u o£i
cesty jsou volný
v²ude samá zelená

ádnej edok
jen velbloudí hrb
spát jen tak v dunách
a courat Saharou
Já doma nemám pochopení
¤ase vezmi ná² rodinej krb
2x

✦ Sp¥chá se sp¥chá

Není podzim
ale m¥ táhne
v²echno na jih
níº na mapách
Ten m·j tak pálivej sen
spát jen tak v dunách
a courat Saharou
slýchám zp¥v muezzin·
ádnej edok
jen velbloudí hrb
spát jen tak v dunách
a courat Saharou

Pavel Ván¥ / Franti²ek Ringo ech
Sp¥chá se sp¥chá / Objednávej smích (1982, 1.)
Sp¥chá se sp¥chá
sám £ert ví kam
infarkt nás £eká
vám povídám
£as s námi mává
lov¥k se nechá
tvor bláhový
neurózy drtí
svým soukolím
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strojem se stává²
Honí se honí od svítání
v·bec nevnímá mé zpívání
Sv¥t se stává
nám p°eludem
bolí nás hlava
na£ ten chvat
my tu nebudem
poroste dál klidn¥ tráva
ve¤ nás dál
Sp¥chá se sp¥chá
sám £ert ví kam
infarkt nás £eká
vám povídám
Ukaº cos sehnal
za £ím ses jak blázen honil
te¤ to má² doma
sedni si
neº t¥ to lítání zdolá
£as jde dál
2x

✦ Svítá v nás

ranní idylou
moc ji pro nás nezbylo
Uº vím já vím
nebo aspo¬ tu²ím
Jsi v¥£ná ob¥´ mého blázn¥ní
a b·h ví £eho
p°iznám jen ºe vím jak je ti
nap°í²t¥ uº bez ob¥tí
Uº vím já vím
nebo aspo¬ tu²ím
Svítá n¥kde v nás
svítá stále snáz
V£erej²ím hodinám
v cest¥ sem a v cest¥ tam
jistotám na zemi
dve°ím pouze p°iv°eným
Lokál·m a varieté
idol·m co letí sv¥tem
mladým vamp·m starým pannám
lidem který nepoznávám
Svítá n¥kde v nás
svítá stále snáz...

Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová

✦ Tvé o£i v padesátém poschodí

Zimní království (1985, 5.)
Svítá n¥kde v nás
svítá stále snáz
2x
Úsvit nás p°esv¥d£í
ºe je spánek v bezpe£í
ve spavém oraní
stromy k°i£í ze spaní
Ospalý p°ízemní
o£ekávám dlouhý dny
oha°·m vzpomínkám
na okamºik unikám

Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová
Zimní království (1985, 4.)

To okno v dálce
chladným sv¥tlem ²eptá
ºe sv¥t je kvadrofonní
hologracký
e lidé snadno
podléhají zkáze
a v·bec nedokáºou
vyuºít sv·j £as

Svítá n¥kde v nás
svítá stále snáz

Je n¥kde tam
za bezpe£nostním zámkem
ani na minutu
nep°estane bdít

Zvln¥ným chodník·m
zna£í rosa batiku
v bezdechém bezv¥t°í
stojím chvíli u dve°í

V²ev¥d po£íta£
a jakou °e£í mluví
je p°íli² vysoko
a tají svoji odpov¥¤

Vím to ºe jsi práv¥ vstala
ºe t¥ ze m¥ bolí hlava
bezbranná jsi bez barvi£ek
vy£ítavá £erve¬ ví£ek

To okno v padesátém poschodí 4x

Svítá n¥kde v nás
svítá stále snáz
Po dlouhém bloud¥ní
£ím t¥ jenom odm¥ní

Tam kaºdý den
má p°edur£ené místo
své grafy s p°edpov¥dí
co se musí stát
Ty s kaºdou zm¥nou
vyrovná² se po svém
jsou stále stejné

1639

a vidí mnohem dál

V tom zimním království

Tvé o£i v padesátém poschodí 4x

To v²echno ví
to v²echno se£ítá

Zná² jen vítr v klávesách
stejn¥ jako já
tisíckrát uº na m¥ sáh
nevzpomínám
v kamení klí£í
tu²ení v¥t
jediná fráze
zm¥ní je v led

4x

V tom zimním království

Tvé o£i v padesátém poschodí 4x

P°esto znám kouzla mocn¥j²í
která tvé rám¥ skonej²í
slunce kdyº se ráno vyspí
nahé jako tvá° a £isté jako dar
vstane z navátého listí
jako spá£ co léta spal
a pak se probudí

To v²echno ví
to v²echno vidí
2x

Mé malé te£ce
nep°ikládá² význam
a na tv·j program
nemá ºádný vliv
Má svoje no£ní m·ry
nerozumná p°ání
a na n¥ cize hledí
pranic v·bec nechápou
Tvé o£i v padesátém poschodí...

✦ Zimní království

Léto svou scénu nevzdává
bez míchání hned rozdává
protáhne si ztuhlá záda
jako spá£ co léta beznad¥jn¥ spal
tam kde zem¥ ºízní strádá
z rezervace spících skal
°eky vyrazí
2x

Pavel Ván¥ / Ivan Huvar

✦ Zlato na ulici

Zimní království (1985, 9.)
Mráz uº spálil souhv¥zdí
zmrazí i vás
zamrzly v·n¥
do mlé£ných skel
zamrzla p°ání
která jsi m¥l
Mráz je spánek v zálohách
bez hv¥zd a sn·
dozorc·v soucit
ºebrák·v p·st
rezavá tráva
bojí se r·st
Mráz je dálka ²lép¥jí
od tebe k nám
vzdálenost konc·
opa£ných cest
vzdálenost chodc·
na dlaºbách m¥st
V tom zimním království
Úsvit vítá vánicí
d¥ti svých rán
krá£í p¥²ky dálnicí
bez slavobrán
v ulicích proudí
zástupy ker
poslepu bloudí
hledají sm¥r

Pavel Ván¥ / So¬a Smetanová
Zimní království (1985, 2.)

Hejna holek
honí zlato po ulicích
to se nemá °íkat
nahlas ozve se smích
Jednou tam a zítra tady
nenápadn¥ odvíjí
na£echraný zlatý pe°í
perfektní st°ih
V pov¥t°í se vzná²í
vzadu rozevlátý
sexy výraz á la Nena
odsuzují co se nemá
Jenºe nám se promítnou
obrázky
co v·bec nejsou svatý
Inzerát je synonymem
pro setkání
diskotéka pulsováním
horkých tkání
V²echno jako na talí°i
dneska bude úsp¥²ný
nenajde se nikdo
kdo se neseznámí
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Je to síla být
uº jednou uloveným
zlato mít pevn¥ v dlani
vydrºet bez dýchání
jak dlouho vydrºí bát se
ºe pod rukou se zm¥ní
ím d°ív
tím líp
být
chtít
mít
ºít
cena stále vzr·stá
ulice je pustá
Víc
dál
hloub
dráº
dál v tom lítá²
zlato n¥kam mizí
co z·stává
nekone£ný výb¥r
tak hrej
dál smí² hrát
Hejna holek
honí zlato po ulicích
to se nemá °íkat nahlas
ozve se smích
Jednou tam a zítra tady
uº m¥ taky bodují
sexy výraz á la Nena
kdo ví co ten znamená
Stejn¥ se nám promítnou
obrázky
co v·bec nejsou slepí

Futurum
22 písní

♠

Filmy dn·
(Emil Kop°iva, Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Genese
(Emil Kop°iva / -)
Hledání
(Jan Seidl / So¬a Smetanová)

♠
♠
♠

Hry
(Jan Seidl, Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Jedine£ná ²ance
(Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Juliet
(Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Kámen tvá°
(Milo² Morávek / So¬a Smetanová)
Klaun
(Roman Dragoun / Milan Princ)

♠
♠
♠
♠
♠

Nekone£ná
(Lubomír Eremiá², Roman Dragoun / Milan
Princ)
Oblouk
(Jan Seidl / So¬a Smetanová)
Ostrov Zem¥
(Emil Kop°iva / So¬a Smetanová)
Po kapkách
(Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Slune£ní m¥sto
(Jan Seidl / So¬a Smetanová)

ím d°ív
tím líp
být
chtít
mít
ºít
cena stále vzr·stá
ulice je pustá

Sp¥ch
(Milo² Morávek / So¬a Smetanová)

Víc
dál
hloub
dráº
dál v tom lítá²
zlato n¥kam mizí
co z·stává
nekone£ný výb¥r
tak hrej
dál smí² hrát

Superm¥sto
(Emil Kop°iva / So¬a Smetanová)

♠
♠
♠
♠
♠
♠

Standa
(Emil Kop°iva, Jan Seidl, Lubomír Eremiá²,
Roman Dragoun / -)
Stopy
(Milo² Morávek / So¬a Smetanová)

Voda
(Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Vyplouvám I
(Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Vyplouvám II
(Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
Zdroj
(Roman Dragoun / Franti²ek Dragoun)
Zóny lidí
(Roman Dragoun / So¬a Smetanová)
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♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

✦ Filmy dn·

✦ Genese

Emil Kop°iva / -

Emil Kop°iva, Roman Dragoun / So¬a Smetanová
Jedine£ná ²ance (1986, 6.)

Ze dn· z·stal jenom n¥který
zimní rána zimní ve£ery
jen se ti²e °adí p°ed o£i
úto£í
Sta£í chvíli nebýt na stráºi
a uº nelítostn¥ doráºí
krátká sekvence a rychlý st°ih
jdou jak d°ív
Filmy dn· 2x
dnes na plátna uvádím
reºizér dávný známý
lmy dn· 2x
vím to nejsou bez vady
kdo cht¥l hrát kdo cht¥l hrát
zkou²í s námi
První snímky jako z archívu
tekla mi na d¥tskou výºivu
potom p°i náro£ných výstupech
chybí dech

Ostrov Zem¥ (1984, 10.)
(instrumentální)

✦ Hledání

Jan Seidl / So¬a Smetanová
Ostrov Zem¥ (1984, 7.)

Stále se n¥co hledá
pramen sv¥tla v záhadách
kdo se jich slovem dotkne
ten se dovnit° propadá
Chycený v jejich pasti
nap·l v²ech a nap·l sv·j
jenom jeden ze sta mí°í
k vynález·m k objev·m
Jediný ze zástupu krok·
ry£ t°eba vzteky a pros
jediný k cíli snad vede
vylétne Ikaros

Práv¥ promítá se love story
rad²i zavolejte doktory
£as je léka° je den co den
zestárnem
Filmy dn· 2x
dnes na plátna uvádím
reºizér dávný známý
lmy dn· 2x
vím to nejsou bez vady
kdo cht¥l hrát kdo cht¥l hrát
zkou²í s námi
Vid¥l n¥kdo hor²í kameru
pro£ já nikde nejsem v záb¥ru
jen tam dejte mého dvojníka
unikám
Ze dn· z·stal jenom n¥který
zimní rána zimní ve£ery
jen se ti²e °adí p°ed o£i
úto£í
Filmy dn· 2x
dnes na plátna uvádím
reºizér dávný známý
lmy dn· 2x
vím to nejsou bez vady
kdo cht¥l hrát kdo cht¥l hrát
zkou²í s námi
2x

✦ Hry

Jan Seidl, Roman Dragoun / So¬a Smetanová
Jedine£ná ²ance (1986, 2.)

Den se mi zlomil
ta stará mince uº neplatí
d°ív neº ji vydám
tak v dlani t°ikrát jí obrátím
uº letí vzduchem
a dlouho dlouho se nevrací
a tak den po dni dostává k°ídla
je v oblacích
Já sly²et nechci
st·j nebo pla´
a kdyº si nevyberu
nemám nic tak a´
jdou
Jak divná volba
jen prodej koupi mít na výb¥r
nic potom není
kdyº tu²ím pravidla lep²ích her
Já sly²et nechci
st·j nebo pla´
a kdyº si nevyberu
nemám nic tak a´
jdou
Hodinky a budíky
u£ebnice slovníky
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rovnají nás do °ádk·
p°es dv¥ pole ²achovnic
nejsi králem bude² víc
vykro£íme pozpátku
2x
Den se mi zlomil
a pro m¥ cenu svou stále má
kdyº zdá se hraju
a výhra není tak vzdálená
Já sly²et nechci
st·j nebo pla´
a kdyº si nevyberu
nemám nic tak a´
jdou
2x
Hodinky a budíky
u£ebnice slovníky
rovnají nás do °ádk·
p°es dv¥ pole ²achovnic
nejsi králem bude² víc
vykro£íme pozpátku
2x

✦ Jedine£ná ²ance

Roman Dragoun / So¬a Smetanová
Jedine£ná ²ance (1986, 3.)

Jedine£ná ²ance
jednou nikdy víc
o n¥£em se p°esv¥d£it
o n¥£em a n¥komu to °íct
najít pravá slova
nefale²n¥ hrát
do o£í se podívat
do o£í a nikdy nezalhat
Jedine£ná ²ance
k radosti a hrám
proti pozdní lítosti
navzdory a proti pov¥rám
proti no£ním d¥s·m
bolesti a jit°ení ran
²ance jak se neztratit
neztratit a ve dne v noci jít
Kde tu ²anci má²
jist¥ ví² to tady a te¤
pod nohy uº léta ses díval
dop°edu hle¤
to se ti jen zdá
ºe t¥ svázal starej zvyk
dokaº si sám
ºe se zm·ºe² na výk°ik
Jedine£ná ²ance
kamarády mít
n¥kdy p°ijít na pomoc
n¥kdy zase n¥co oslavit
chvíli ml£ky sed¥t

potom karty hrát
jednou mluvit o sob¥
podruhé zase poslouchat
Jedine£ná ²ance
jak dýchat no£ní les
jak se toulat po cestách
A platit bez pen¥z
jak se potom vrátit dom·
a tam najít ticho a klid
²anci jak se objevit
najít se a pak se nechat jít
Kde tu ²anci má²
jist¥ ví² to tady a te¤
pod nohy uº léta ses díval
dop°edu hle¤
to se ti jen zdá
ºe t¥ svázal starej starej zvyk
dokaº si jen sám
ºe se zm·ºe² na výk°ik
2x
Jedine£ná ²ance
jednou nikdy víc
o n¥£em se p°esv¥d£it
o n¥£em a n¥komu to °íct
najít správná slova
nefale²n¥ hrát
do o£í se podívat
do o£í a nikdy nezalhat
Kde tu ²anci má²
jist¥ ví² to

✦ Juliet

Roman Dragoun / So¬a Smetanová
Juliet / Po kapkách (1984, 1.)

Juliet
pod tím jménem
je dávno
ztracená
tak vzdálenou
století
uº svou tvá° nepozná
já v²ak vidím
tu dívku
I v ní
ó i v ní
m·ºe² mít tisíc let
cítit tv·j pád
má ºíze¬ m·j hlad
stále v ní z·stane
jediná
ta kterou já
dávno znám
Juliet
chci t¥ zpátky
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p°ij¤ v té nebo v té
tak út¥²ná
a zázra£ná
jak bývalas d°ív
n¥kdo °íká
to je prohra
To £ekání
£ekání
soumrak tv·j nenastal
den p°eletí
stále jen ty
ve v²ech svých podobách
z·stává² jediná
ta kterou já
tak dávno dávno znám

✦ Kámen tvá°

Milo² Morávek / So¬a Smetanová
Ostrov Zem¥ (1984, 4.)

Kdo tady v cest¥ nechal
hlavy soch
v¥t²í neº celý £lov¥k
divný sloh

✦ Klaun

Roman Dragoun / Milan Princ
Jedine£ná ²ance (1986, 1.)

Ná² smutný klaun zvaný Cheche
²est k°íºk· ohnutý h°bet
d°ív samý smích pro koho chcete
sedí v ²apitó jak zvadlý kv¥t
ije po°ád sám £as se krátí
kaºdý m¥síc dál o dv¥ nebo t°i ²tace
co by za to dal
ty dny a roky vrátit
Nikdo netleská stan je uº prázdný
starý medailón zaºloutlá tvá°
dob°e zná ²tace spásný
dlan¥ prázdný i mincí zá°
Krajíce rok· má£í v káv¥
vzpomíná na bílou ple´
pár útrºk· ta láska v tráv¥
postaví dn·m neprostupnou ze¤

Kámen tvá° 4x

Prímovej starej ²a²ek
pro£ jen schovává starý fotky
snímky lºou jsme te¤ dál
opatruje ráj aspo¬ ty fotky

Ty tvá°e na m¥ hledí
ze v²ech stran
jsem jejich moudrým zrakem
zpovídán

Uº nikdy ºádný £ísla lék pro zasmání
sám sob¥ ²a²kem uº tak dlouho byl
dokud tep srdce bu²í v skráních
tak stále d¥kuj ºes n¥kdy jsi ºil

Kámen tvá° 4x

ije po°ád sám £as se krátí
kaºdý m¥síc dál o dv¥ nebo t°i ²tace
ºije po°ád sám a £as se krátí
co by za to dal ty dny a roky vrátit

Jen zrnko pou²t¥ £asu
lidský v¥k
vítr jim m·ºe zasít
do vrásek

✦ Nekone£ná

Kámen tvá° 4x
N¥kdo jim vtiskl tajné
poselství
adresát·m z jiných
souhv¥zdí
Kámen tvá° 4x
Nebo cht¥l druh·m v de²tích
nejistot
nabídnout lék proti strachu
pevný bod

Lubomír Eremiá², Roman Dragoun / Milan
Princ
Jedine£ná ²ance (1986, 5.)

Já do£ítám si tvoje o£i
a vidím pest°e £erný sv¥t
jsem zase n¥hou která bolí
a pí²u k°ídou sedmadvacet let

Kámen tvá° 4x

Coº nejsme blázni k milování
vºdy´ první sníh je první mráz
pak ruce plavou byst°inami
a dole £eká p°íkrý sráz

Zas na m¥ ml£ky padá
jejich stín
jdu dál a k nim se nikdy
nevrátím

Na£ ty ses moje milá dala
coº nevidí² ºe blázen jsem
dnes nikdo není jako skála
a noc uº voní úpl¬kem

Kámen tvá° 4x

Pe°ina dusí moje city
co popelá°i vyváºí
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vyhodit cht¥l bych v²echny tvá°e
te¤ stojím na tvém nádraºí

á celý £as je k bd¥ní vyhraºen
á mám dnes slunce pro um¥lý den

Tak jsem t¥ na²el nekone£nou
moºná ºe trochu pozd¥ je
mé vlasy chytí brzy ²edou
zrcadlo se mi vysm¥je

✦ Ostrov Zem¥

Tak je²t¥ jednou uspí²it
co £as nám je²t¥ zatají
t¥ch kilometr· co jsem leºel
a stojím op¥t na kraji

Ostrov Zem¥ (1984, 3.)

V²em známým uº se ztratím brzy
vºdy´ n¥kam zmizet není h°ích
aº jaro s létem dojdou zimu
p°edjedem v²echny na saních
Tak jsem t¥ na²el nekone£nou
moºná ºe trochu pozd¥ je
mé vlasy chytí brzy ²edou
zrcadlo se mi vysm¥je
3x

✦ Oblouk

Jan Seidl / So¬a Smetanová
Ostrov Zem¥ (1984, 8.)

S jistotou se ví
ºe kolem n¥kde je
síla která spí
která oºije
V laborato°ích
v labyrintu skel
vyvolaný blesk
v¥ky p°elet¥l
Oblouk jako most
kam by mohl vést
skv¥lá budoucnost
a nebo velká lest
Cht¥l bou°i ohe¬ vzít
málo jedl spal
to nemohla být pou´
pro danajský dar
Zdolat zemskou tíºi
vzducholodí zkus
pod hladinou obraz
Nautilus
Cesta kolem sv¥ta
osmdesát dní
ze v²ech stran se naráz
rozední

Emil Kop°iva / So¬a Smetanová

Tam n¥kde v temnotách
prudký záblesk
nultý za£átek
hmota v expanzi
proud energie
v¥k následuje v¥k
Rozpoutá rotací
osu spou²tí
sm¥°uje sv·j let
mod°e bliká
v pé£i atmosféry
mám p°ed o£ima sv¥t
Z dálky rozeznávám
dýmu ²e¤
a te£ky kráter·
ostrov lidmi nedot£ený
nabízí
je²t¥ nerozdanou hru
Na jakou kartu vsadí
na led
a nebo na poºár
moºnost existence
první z otazník·
má dokonalý tvar
Ná² nedot£ený sv¥t
ná² ostrov dohad·
4x
Mám k n¥mu blíº a blíº
uº klesám
jsem uº na dosah
sotva dech popadám
v té výhni
prom¥ním se v prach
Co m¥ tam dole £eká
to uº se neptám
pozd¥ myslet na návrat
uº je to neodvratné
jako ve snu
zpomalený pád
Ná² nedot£ený sv¥t
ná² ostrov dohad·
4x

2x
Á éter £eká vlnobití zpráv
á vy²le mu je z prst· telegraf
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✦ Po kapkách

jen ve svých vzpomínkách

Roman Dragoun / So¬a Smetanová

✦ Slune£ní m¥sto

Juliet / Po kapkách (1984, 2.)
To v²echno
co sis nabral do hlavy
tam tak neodbytné je
dnes na to práv¥
n¥jak nesta£í²
stále zbývá malá nad¥je
Jak nedat ²anci
pustým my²lenkám
které ºenou do ulic
²estý smysl hbit¥ napoví
ºe se vás tam
najde víc
Úa óo
bude nás víc
Úa óo
bude nás tam víc
Svou du²i
bezezbytku prov¥trá²
jindy nesmí nahá na sv¥tlo
v tichém nadechnutí zazá°í
tak uº jednou p°esta¬
hledat clo

Jan Seidl / So¬a Smetanová
Ostrov Zem¥ (1984, 5.)

Ne£ekán a nevítán
projdu stínem m¥stských bran
zele¬ strom· b¥lost chvil
zdání ºe jsem tady byl
V téºe chvíli pro n¥º jsou
p°ítomností vzpomínkou
procházím se v obrazech
co jsem vid¥l ve svých snech
Slunce pr²í do fontán
probuzení nastav dla¬
mistru ²t¥tce mistru slov
svoje barvy nabídnout
Poníºenou slepotu
cht¥l bych vzk°ísit k ºivotu
kreslím k°ídla pro sv·j let
vidím sochu ve skále
Bílá t¥la krásných ºen
pro n¥j zá°í z mo°ských p¥n

V t¥ch v¥tách
které pravdu neztratí
co jich pro nás
nikdy není dost

Mírou v²eho pán svých dn·
o£i k hv¥zdám nap°áhnul
srdci dop°ál volný £as
a´ si dé²´ a´ p°ijde zas

Vyvolány prudkou závratí
st°emhlav mí°í
p°ímo na v¥£nost

Kaºdou v·ni kaºdý tvar
bez rozpak· ochutnal
zajal kontrast sv¥tlo stín
rád se o n¥j pod¥lím

Ve dne v noci bez p°estání
padá hv¥zdný prach
barvy nám jak sochám ubírá
na²e radost v de²tích £asu
stále zá°ivá
nechci ºít
jen ve svých vzpomínkách

Rád z n¥j získám horkou krev
ºádná zima ºádný sp¥ch
slunce pr²í do fontán
uº se otvírá má dla¬

✦ Sp¥ch

V té chvíli rozedn¥ní pochopí²
kaºdé mo°e má své dno
a jen se od n¥j k°ídly odrazí
ptáci vzh·ru vylétnou
Tvá cesta není jedna jediná
je tu tisíc r·zných drah
jedna je p°ímo k jejich poznání
tak jí sbírá² t°eba po kapkách
Ve dne v noci bez p°estání
padá hv¥zdný prach
barvy nám jak sochám ubírá
na²e radost v de²tích £asu
stále zá°ivá
nechci ºít

Milo² Morávek / So¬a Smetanová
Ostrov Zem¥ (1984, 1.)
To je tedy ráno
zrychlené v bezde²í
kmitavé v sekundách
jak to jenom zvládnu
metronom ne£eká
v²ude byl v²echno zná
Dostát v²em svým sch·zkám
najít prázdnou chvíli
tam kde práv¥ £eká²
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tam já nejsem

nemusíme zítra kaºdý sám

To je tedy láska
palba slov pohled·
koloto£ tobogán
jak t¥ znova najdu
místo gest dotyk·
telefon £íselník

Ó stopy ó stopy kam jdou 2x

Sp¥ch nám z tvá°í stírá
úsm¥v vlídnost spánek
já si dávno s£ítám
co nám dluºí
2x

Ó stopy ó stopy kam jdou...

Nedospané ráno
oto£ení zády
propadnutý lístek
pocit ºe se míjím
N¥co °eknu jednou
musím to °íct dvakrát
já to dávno s£ítám
jednou mi to vrátí
2x

✦ Standa

Emil Kop°iva, Jan Seidl, Lubomír Eremiá²,
Roman Dragoun / Jedine£ná ²ance (1986, 4.)

(instrumentální)

✦ Stopy
Milo² Morávek / So¬a Smetanová
Ostrov Zem¥ (1984, 6.)
Rozpálený písek zvolna vychladá
tvar si bere z lidských chodidel
horkou dlaní bosé nohy objímám
p°ede mnou tu n¥kdo jiný ²el

Jsi jako já nebo jiný
pro£ jsi tu byl a kam jsi ²el
z ohn¥ jsi vstal nebo z hlíny
k obzor·m odcházel

✦ Superm¥sto
Emil Kop°iva / So¬a Smetanová
Superm¥sto / Zóny lidí (1984, 1.)
V ulicích dokonalých st¥n
v oblecích z dokonalých látek
v soukromí dokonale svém
v²echno vºdy dokonale znáte
Proºíváte dokonalé dny
práv¥ tak dokonalou lásku
dokonale jasný p°ehledy
nikdy nic nedáváte v sázku
Je to tak nebo se jen zdá
ten vá² klid dokonale hraný
tiché zlo tiká v hodinách
den co den je tu stále s vámi
Nikdo z vás o n¥m nemluví
tvá°e vám p°i t¥ch slovech zblednou
na sv·j £as £eká v podzemí
sta£í jen zam¥°it a vzlétnout
Hejna vran s k°ikem p°ilétla
bezhlavý raketový ptáci
roleta z ohn¥ zrozená
s výk°ikem do ohn¥ se vrací
P°ihlíºím stovkám poºár·
pro£ i já mám mít pocit viny
z proud¥ní dokonalých t¥l
z·staly na st¥nách jen stíny

✦ Voda

Ó stopy ó stopy kam jdou 2x
Osam¥lé stopy k°íºí pustou plá¬
nestvo°il je boºský Jupiter
tlu£ou jako k°ídla k°i£í nez·sta¬
je to výzva zvol si správný sm¥r
Ó stopy ó stopy kam jdou 2x
Byl jako já nebo jiný
pro£ tady stál a kam ²el
z plamen· vstal nebo z hlíny
k obzor·m odcházel
D·lek jako d·lek paty vyhloubí
já do t¥ch tvých p°esn¥ zapadám
po£kej na m¥ uº t¥ moºná doháním

Roman Dragoun / So¬a Smetanová
Jedine£ná ²ance (1986, 7.)

Na vysokých horách
pod ko°eny skal
narodí se voda
sama ví jak dál
najde si své b°ehy
má £istotu a jas
sv·j £as
Od pohledu chladná
ºivot v sob¥ má
zrcadlení zna£í
u£ se prom¥nám
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naráºí a proudí
na jih na sever
zná sm¥r
Dej mi vodo na v¥domí
rád ti naletím
ºe m¥ odlévá²
do své pam¥ti
ºe m¥ zv¥£¬uje²
na svých hladinách
budu piplat v sob¥
strach
Nem·ºu jí sev°ít
stále pobíjí
vláse£nice kloub·
rázem oºijí
samá samá voda
neúprosný proud
s ní plout
Dej mi vodo na v¥domí
rád ti naletím
ºe m¥ odlévá²
do své pam¥ti
ºe m¥ zv¥£¬uje²
na svých hladinách
vodo vyplav v zemi
strach
2x

✦ Vyplouvám I
Roman Dragoun / So¬a Smetanová
Ostrov Zem¥ (1984, 2.)
Noc p°ím¥°í vykouzlí
ani dravci v spánku nejsou zlí
a v hloubkách plují vnit°ním pevninám
Souti²í záti²í
tam sv·j hlas nikdo nezvý²í
tam mluví k sob¥ pouze kaºdý sám
Tam v hájích nad¥jí
sny rostou i t¥m co uº necht¥jí
noc práv¥ znova °íká
vyplouvám 3x

✦ Vyplouvám II
Roman Dragoun / So¬a Smetanová

já i kdyº ti²e
k tob¥ promlouvám
V mém háji nad¥jí
sny rostou i t¥m co uº necht¥jí
noc má je²t¥ komu °íkat
vyplouvám

✦ Zdroj
Roman Dragoun / Franti²ek Dragoun
Jedine£ná ²ance (1986, 8.)
Ze zdroje odkud sv¥ty se ²ijí
a do v¥£nosti rotují
varhany bou°í jásej v du²i
a v²ech svých h°ích· lituji
Ze zdroje odkud ºivot zá°í
východy sluncí ve zlat¥
£i¬ v²e s láskou a´ se ti da°í
a tvoje dílo pozná t¥
Ze zdroje s hukotem se °ítí
my²lenek £istých vodopád
vid¥l jsi mo°e prozradí ti
i ty se m·ºe² mo°em stát
I
i
i
i

ty i já i
my i vy
ty i já i
my i vy

Ze zdroje národ má své syny
a taky dcery vav°ín ve vlasech
o£i z hv¥zd a t¥lo z hlíny
uhn¥tu jen m¥ tvo°it nech
I
i
i
i

ty i já i
my i vy
ty i já i
my i vy

V tom v¥£ném záti²í
snad m·j hlas jednou usly²í²

já i ty
se m·ºem mo°em stát
já i ty
my m·ºem lásku dát

A co kdyº v solný sloup se zm¥ní
£as který zp¥t se ohlédne
ze zdroje prý²tí sv¥tlo denní
hlava co v ºivot dílo m¥ní
z balkon· spících v poledne
I ty i já i
i my i vy
i ty i já i
i my i vy
2x

já i ty
se m·ºem mo°em stát
já i ty
my m·ºem lásku dát

✦ Zóny lidí

Ostrov Zem¥ (1984, 9.)
Noc p°ím¥°í vykouzlí
ani dravci v spánku nejsou zlí
a v hloubkách plují
vnit°ním pevninám

já i ty
se m·ºem mo°em stát
já i ty
my m·ºem lásku dát

Roman Dragoun / So¬a Smetanová
Superm¥sto / Zóny lidí (1984, 2.)
Sítí vzdu²ných map
monotónn¥ zní
vede vás k p°istání
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♠
Kdo to myslí váºn¥
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
Má² sv·j den
♠
(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)
♠
Mo°e suchou nohou p°e²el jsem
(Pavel Pelc / Oskar Man)
Muzeum planety Zem¥
2❧
(Zden¥k Kluka / Oskar Man)
Muº, který se podobá odvrácené stran¥ M¥síce

pilot ná² pilot
automat
K zónám lidí
nap°í£ zónou robot·
N¥mý p°istávám
sv¥dek p°í²tích let
digitální sv¥t
ví ºe mí°í tam

♠

K zónám lidí
nap°í£ zónou robot·
2x
P°ísnou prohlídkou
uznáno ºe smím
projít k bezchybným
k t¥m co ºivý jsou
K zónám lidí
nap°í£ zónou robot·

Progres 2
61 písní

Co je ºivot I
♠
(Pavel Pelc / Vladimír ort)
♠
Co je ºivot II
(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)
♠
Co se d¥je u Mat¥je
(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)
ím je sv¥t m·j
♠
(Milo² Morávek / Vladimír ort)
♠
istý ²tít u rmy mít
(Pavel Pelc / Vladimír ort)
lov¥k stroj
♠
(Pavel Pelc / Vladimír ort)
♠
Hlasy stín·
(Karel Horký, Zden¥k Kluka / Oskar Man)
Honi£ka
2♠
(Karel Horký, Milo² Morávek, Pavel Pelc / -)
Hymna robot·
2♠
(Zden¥k Kluka / Oskar Man)
Inzerát
♠
(Peter Peteraj, Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
♠
Já
(Milo² Morávek, Zden¥k Kluka / Vladimír
ort)
Jízdní dráhy
♠
(Zden¥k Kluka / Oskar Man)
♠
Kdo je tam?
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
♠
Kdo jsem?
(Milo² Morávek / Vladimír ort)

(Roman Dragoun / Vladimír ort)
♠
Na d°ev¥ném koni
(Ale² Bajger, Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
♠
Nech je být
(Pavel Pelc / Zden¥k Kluka)
Nejsi jiný
♠
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
♠
Neznámé nevpou²t¥j dál
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
Neznámý génius
♠
(Pavel Pelc / Vladimír ort)
♠
N¥ºný dotek zmoud°ení
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
♠
Normální závist
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
Odlet
2❧
(Zden¥k Kluka / Oskar Man)
♠
Opi£í národ
(Zden¥k Kluka / -)
Ozv¥ny
♠
(Milo² Morávek / -)
Píse¬ o jablku
3♠
(Pavel Pelc / Oskar Man)
Planeta Hieronyma Bosche I
2♠
(Pavel Ván¥ / Oskar Man)
Planeta Hieronyma Bosche II
2❧
(Pavel Ván¥ / Pavel Ván¥)
♠
Plát¥nky na nohách
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
Pod generátorem
♠
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
♠
Radost a ²t¥stí
(Pavel Pelc / Vladimír ort)
♠
Reklamní suita
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
Rozhovor s centrálním mozkem
2❧
(Pavel Ván¥, Zden¥k Kluka / Oskar Man)
♠
Rty jsou schránka £ekání
(Pavel Pelc / Vladimír ort)
S maskou a bez masky
♠
(Roman Dragoun, Zden¥k Kluka / -)
♠
Setkání
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)
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Strach
(Milo² Morávek / Vladimír ort)

♠

Stroj na výrobu hluku
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)

♠

Sv¥t dºungle
(Roman Dragoun / Vladimír ort)

♠

Tajemství her
(Ale² Bajger / Ale² Bajger)

♠

Tisíce mých o£í
(Pavel Pelc / Vladimír ort)

♠

To já se vracím
(Pavel Pelc / Vladimír ort)

♠

Uº nemluví
♠
(Zden¥k Kluka, Ale² Bajger / Vladimír ort)
V ráji století
(Zden¥k Kluka / -)

♠

V útulku mudrc·
(Pavel Pelc / Vladimír ort)

♠

V zajetí po£íta£·
(Zden¥k Kluka / -)
Velká noc
(Pavel Ván¥ / Oskar Man)

Výk°ik v Proxima Centauri
(Pavel Pelc, Zden¥k Kluka / Oskar Man)
Vzpoura otrok· - po£íta£·
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)

♠
2 ❧

♠

♠
Zákon
(Milo² Morávek, Zden¥k Kluka / Vladimír
ort)
2 ❧

Zm¥na
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)

♠

Ztracený ráj
(Zden¥k Kluka / Vladimír ort)

♠

e tvých vlas· v ní se dotýkám
(Roman Dragoun / Vladimír ort)

♠

✦ Co je ºivot I
Pavel Pelc / Vladimír ort
Mozek (1984, 4.)
ivot °ádka krátkých dn·
strom co z ko°en· vstal

ivot úsvit stmívání
nikam neulehnout
první stébla setkání
usnout vít obejmout
Léto na rtech závratí
podzim zmoud°ení
zimy v polních souvratích
jarní blíºení
2x
ivot souhra zázrak· 3x

✦ Co je ºivot II
Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka
Mozek (1984, 5.)

♠

♠
X. A. Z.
(Pavel Pelc, Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)

Zem¥ 2555
(Zden¥k Kluka / Oskar Man)

Léto na rtech závratí
podzim zmoud°ení
zimy v polních souvratích
jarní blíºení

2 ♠

♠
Vesmírný koloto£
(Pavel Pelc, Pavel Ván¥, Zden¥k Kluka / Oskar
Man)
Vra´ se zpátky, léto mé
(Pavel Pelc / Vladimír ort)

ºivot stránky nám¥t·
míza kterou jsi vzal

Atom a hmota
hmota a sval
kámen £i sval
to je nic
Kámen se rozpadne
z·stane prach
popel £i prach
to je nic
ivot je impuls
impuls a mozek
mozek a impuls
víc nic
Vytvo°ím impuls
ovládnu mozek
vyrobím ºivot
jsem víc
Vytvo°ím impuls
ovládnu mozek
vyrobím ºivot
jsem víc 4x
Kaºdý pocit má sv·j kód
intenzitu a trvání
Pocit
pocit
pocit
pocit
pocit

spánku osm Hertz
lásky patnáct Hertz
hn¥vu osmdesát p¥t Hertz
²t¥stí devadesát t°i Hertz
bolesti sto t°icet Hertz

Atom a hmota
hmota a sval
kámen £i sval
to je nic
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nevím ani já

Kámen se rozpadne
z·stane prach
popel £i prach
to je nic

Dokola m¥ honí sto koní 3x
dokola dokola
dokola dokola kolem
dokola m¥ honí sto koní 3x

ivot je impuls
impuls a mozek
mozek a impuls
víc nic

Co se d¥je u Mat¥je
p°ijela tam pou´
v²ichni se uº hrnou
nedá se tam hnout

Vytvo°ím impuls
ovládnu mozek
vyrobím ºivot
jsem víc

Co se d¥je u Mat¥je
musíme tam jít
sv¥taznalí lidé
v²echno chceme mít

Vytvo°ím impuls
ovládnu mozek
vyrobím ºivot
jsem víc 4x

Dokola m¥ honí sto koní 3x
dokola dokola
dokola dokola kolem
dokola m¥ honí sto koní 3x

Pocit lásky patnáct Hertz
pocit hn¥vu osmdesát p¥t
pocit ²t¥stí devadesát t°i
bolest sto t°icet Hertz
ztráta v·le dv¥ st¥ t°icet
matematická genialita t°i sta dvacet ²est

✦ ím je sv¥t m·j
Milo² Morávek / Vladimír ort

V²echno vyvolá generátor

T°etí kniha dºunglí (1981, 16.)

Co se ode m¥ o£ekává? Spolupráce. Ne nikdy.
Pod generátor.

ím je sv¥t m·j?
£ím m¥ drtí ºe nedýchám víc
chladný a prázdný?
£lov¥£e st·j
ty sám se zahubí² sotva vzchází²
v¥t²í neº stín tv·j

✦ Co se d¥je u Mat¥je
Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka
Má² sv·j den / Co se d¥je u Mat¥je (1985, 2.)
Co se d¥je u Mat¥je
p°ijela tam pou´
v²ichni se uº hrnou
nedá se tam hnout
Co se d¥je u Mat¥je
musíme tam jít
sv¥taznalí lidé
v²echno chceme mít
Dokola m¥ honí sto koní 3x
dokola dokola
dokola dokola kolem
dokola m¥ honí sto koní 3x
V²echno krásný
v²echno vkusný
v²eho dostatek
ti co o tom neví
budou míti vztek
V²echno krásný
v²echno vkusný
zde to za£íná
a kde to pak skon£í

(lov¥k)

(Dºungle)
My ty a já
my dál jsme krve jen jedné blázne
lhostejno kam jdem
(lov¥k)
A kdo jsem já?
(Dºungle)
Ty sám jsi ubohý spoután s námi
v zániku vázne²
(lov¥k)
M·j sv¥t je mnou
má dost plamen· pro slunce v nás
kámen t°í²tí
pod oblohou
jen dej mu k°ídel pár zaslepený
je²t¥ jsme p°í²tí...

1651

✦ istý ²tít u rmy mít

✦ lov¥k stroj

Pavel Pelc / Vladimír ort
Mozek (1984, 8.)

Pavel Pelc / Vladimír ort

lov¥k stroj / e tvých vlas· v ní se dotýkám
(1981, 1.)

Kaºdý z nás svojí práci má rád
úkol zní v²echny síly jí dát
kaºdý den normy plníme v£as
jindy díl rovnic vypo£tem zas

Tep sluncí v ústech mám
tep hv¥zdných £ar
tep £íslic úst°edních
tep silo£ár

A ná² cíl
to je £istý ²tít
u rmy mít

Lásky zdroj
jsem v¥£ný senzor
£lov¥k stroj
p°ání roj
jsem Adam Eva
pam¥´ p°í²tí

Pílí svou v²ichni p°ed£íme stroj
my chcem být je²t¥ piln¥j²í hoj
a to nám dodá do práce chu´
a to nám více nap°ímí hru¤
A ná² cíl
to je £istý ²tít
u rmy mít
V²echno jde chce to jen chtít 3x
být v²em zá°ný vzor
v²echno jde chce to jen chtít 3x
po£ítat
Jen tak dál piln¥ vymysli tank
jen tak dál spo£ti ochranu bank
víc a líp jen a´ p°ibude d¥l
a bu¤ rád ºe jsi prsty v tom m¥l
A tv·j cíl
to je £istý ²tít
u rmy mít

Tep vý²ek slýchávám
tep dálnic v nás
tep song· bláznivých
tep metastáz
Lásky zdroj
jsem v¥£ný senzor
£lov¥k stroj
p°ání roj
jsem Adam Eva
pam¥´ p°í²tí
Tep spánk· na dlaních
tep svítání
Tep k°ídel to jsem já
tep hlavní d¥l
tep vláken ??
tep skelných stél

V²echno jde chce to jen chtít 3x
v tom je vývoj
v²echno jde chce to jen chtít 3x
je to tak
2x

Lásky zdroj
jsem v¥£ný senzor
£lov¥k stroj
p°ání roj
jsem Adam Eva
pam¥´ p°í²tí

Jen tak dál piln¥ vymysli tank
v²echno jde
jen tak dál spo£ti ochranu bank
chce to jen chtít

Tep ?? vrásek mých
tep ºivých t¥l
tep kosm· zk°íºených
tep nezmizel

Víc a líp jen a´ p°ibude d¥l
v²echno jde
a bu¤ rád ºe jsi prsty v tom m¥l
chce to jen chtít

Lásky zdroj
jsem v¥£ný senzor
£lov¥k stroj
p°ání roj
jsem Adam Eva
pam¥´ p°í²tí

A tv·j cíl
to je £istý ²tít
u rmy mít 2x

Tep spánk· na dlaních
tep svítání

Co? Co je? Co se d¥je? Pro£ nepo£ítáte?
Na co je²t¥ £ekáte? Zbo°te útulek mudrc·.
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✦ Hlasy stín·

Elekt°ina ná² je síly zdroj
myslí za nás v dálce velký stroj
nepoznáme touhy smích £i plá£
za nás v²echno vnímá po£íta£

Karel Horký, Zden¥k Kluka / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 8.)

ivot se rodí v mlhovinách a pod k°ídly vesmírných kvo£en pípají zárodky £asu. Vítej poutníku
vypadlý z hnízda na Mlé£né dráze. Vítej na pevnin¥ hv¥zdoletu, jak drobná a smutná saze leºí²
tu p°ed námi ozv¥no vzdálených sv¥t·, £teme
tvé my²lenky, ty nejisté a vratké mosty, po kterých tápe² mezi poznaným a zapomenutým.
Na²e planeta je hv¥zdoletem, uº miliony let rotuje vesmírem, máme tu leccos ze tvé minulosti,
i £lov¥ka který proklel vlastní rod.
P°i²li jsme jako nezvaní hosti, cht¥li jsme lidem
pomoci a dali jsme jim ideál, dál rodili se otroci
a pod klenbami katedrál zn¥l krvela£ný zp¥v, aº
na Marsu hory se t°ásly, aº Neptun plakal a komety strachem hasly. Známe to hnízdo v mlé£né
dráze, kde homo sapiens p°ebývá. Je²t¥ se zabíjíte pro ºlutý kov? Je²t¥ si vy£ítáte barvu k·ºe?
Je²t¥ si d¥líte planetu na zahrádky? Uº umíte
chodit a nebo stále jdete dva kroky vp°ed a deset
krok· zpátky?
Dnes zavítal jsi k nám, snad zmoud°el i tv·j
rod. ivot se rodí v mlhovinách a pod k°ídly
vesmírných kvo£en pípají zárodky £asu. Vítej
poutníku vypadlý z hnízda na Mlé£né dráze.

✦ Honi£ka

Karel Horký, Milo² Morávek, Pavel Pelc / -

✷

Dialog s vesmírem (1978, 15.)
Rozhovor s centrálním mozkem (1979, 2.)

(instrumentální)

P°ímka kruh
ná² sv¥t jsou rovnice
a hyperfunkce £ísel
p°ímka kruh a zp¥t
aº objektivy o£í
zaost°í se
Jen pár £ar pár ²raf
a mapu budoucnosti
dávno známe
chlad a ºár je graf
£as nikdo nikde
nikdy nepotkáme
Elekt°ina ná² je síly zdroj
myslí za nás v dálce velký stroj
nepoznáme touhy smích £i plá£
za nás v²echno vnímá po£íta£
Tam a zp¥t a stop
aº objektivy o£í
zaost°í se
tam a zp¥t a hop
nervy jsou klubka
z ocelové p°íze
Chróm a cín a m¥¤
pod lesklou k·ºí
z pevných laminát·
chróm a cín a m¥¤
a hrudní ko²e
z platinových drát·
Elekt°ina ná² je síly zdroj
myslí za nás v dálce velký stroj
nepoznáme touhy smích £i plá£
za nás v²echno vnímá po£íta£

✦ Inzerát

✦ Hymna robot·

Peter Peteraj, Zden¥k Kluka / Vladimír ort

Zden¥k Kluka / Oskar Man

✷

Dialog s vesmírem (1978, 12.)
Dialog s vesmírem (1979, 8.)

Tam a zp¥t a stop
aº objektivy o£í
zaost°í se
tam a zp¥t a hop
nervy jsou klubka
z ocelové p°íze
Chróm a cín a m¥¤
pod lesklou k·ºí
z pevných laminát·
chróm a cín a m¥¤
a hrudní ko²e
z platinových drát·

Mozek (1984, 1.)
Tento p°íb¥h za£al jednoho ve£era, kdyº profesor
Rauch, unaven °e²ením matematických rovnic,
objevil inzerát.
XAZ £tete inzerát
rma Kraftstudt p°ichází
uv¥domit sv¥t
XAZ zna£ka inzertní
rma Kraftstudt je tu pro Vás
a pro celý sv¥t
XAZ to je síla dnes
sto procent a nic mí¬
výpo£etních v¥d
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XAZ to je první tah
jak £tete v novinách
za£ínáme hned

(lov¥k)
Já vzp°ímený procitám
já zrozený z vodních par
já ví°ící ve hv¥zdném tání
já uº víc neº já

XAZ hledí sm¥rem vp°ed
jsme tady p°ij¤te k nám
podpo°it sv·j vzlet

Já v tisících po£ítán
mám slunce mé ten tv·j dar
já bezbranný v tom po£ínání
já uº víc neº já

XAZ má sv·j jasný cíl
jen rma Kraftstudt ví
v¥da nesmí zp¥t
XAZ hlásí do v²ech stran
co fyzik musí znát
lépe známe te¤

✦ Jízdní dráhy

XAZ je ná² inzerát
ná² první a jasný krok
za£ínáme hned

Dialog s vesmírem (1978, 14.)

Zden¥k Kluka / Oskar Man

Jízdní dráhy jsou prachem zaváté
spí m¥sta plující po lagunách bílých
jízdní dráhy ten koho £ekáte
nikdy se nevrátí to jen vítr kvílí
na nástupi²tích nádraºí

My jsme ²pi£ka analýzy
²pi£ka expertíz
obchod s námi to se vyplatí
my jsme ²pi£ka analýzy
²pi£ka expertíz
a´ se na nás kaºdý obrátí

Z dávných válek sv¥t vir· kdesi ºil
snad jen pár barel·
pod nánosem lávy
z dávných válek aº je stroj objevil
pak p°edal robot·m
kód té tajné zprávy
a smrti ºezla ºivot·

XAZ £tete inzerát
rma Kraftstudt p°ichází
uv¥domit sv¥t
XAZ zna£ka inzertní
rma Kraftstudt je tu pro Vás
a pro celý sv¥t

P°ízrak zkázy t¥ch co uº neºijí
po prázdných ulicích
nese prapor hr·zy
stroj co slouºí a potom zabíjí
dodnes zní planetou
jásot dravé l·zy
vít¥zný jásot robot·

XAZ to je síla dnes
sto procent a nic mí¬
výpo£etních v¥d
XAZ to je první tah
Jak £tete v novinách
za£ínáme hned
Haló, £etl jsem Vá² inzerát. Pot°ebuji vy°e²it
velmi sloºité rovnice. Coºe, ºe mi do zít°ka vypo£ítáte cokoliv? Výborn¥, zítra v poledne.
My jsme ²pi£ka analýzy
²pi£ka expertíz
obchod s námi to se vyplatí
my jsme ²pi£ka analýzy
²pi£ka expertíz
a´ se na nás kaºdý obrátí
2x
My...

✦ Já

Jízdní dráhy jsou prachem zaváté
spí m¥sta plující po lagunách bílých
jízdní dráhy ten koho £ekáte
nikdy se nevrátí to jen vítr kvílí
sám

✦ Kdo je tam?

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
Mozek (1984, 11.)

Kaºdý ú£et má a den
se ptá kdo je tam
kdo je tam?
Cos m¥l dát a co jsi dal
se ptá kdo je tam
kdo je tam?

Milo² Morávek, Zden¥k Kluka / Vladimír
ort

Tráví² klidn¥ nejsi blázen
dál v soukromí dob°e spí²

T°etí kniha dºunglí (1981, 1.)

Za zády ti dýchá sv¥t
t¥ch zpráv v novinách
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a co s tím?

v²ak sám dvounohý
tápu a váhám kdyº vím jen ºe vím

Od jídla ses práv¥ zved

ºe jsem

a ºít za£íná²

✦ Kdo to myslí váºn¥

s radostí
Tráví² klidn¥ nejsi blázen
dál v soukromí dob°e spí²

Zden¥k Kluka / Vladimír ort

Jenºe den se ptá

Zm¥na! (1987, 1.)

kdo je tam?
Vede² °e£i v hospodách
je fajn jen se ptát
co pí²ou?
V pokladnách o výplatách
jak d°ív jen se cpát
dokud jsou
Tráví² klidn¥ nejsi blázen
dál v soukromí dob°e spí²
Co se stalo to je blaf
jen pár výmysl·
co ty s tím?
D·leºité je být zdráv
t¥ch pár nesmysl·
zahodí²
Tráví² klidn¥ nejsi blázen
dál v soukromí dob°e spí²
Jenºe den se ptá dál
kdo je tam...

✦ Kdo jsem?

Mé dny jsou nejkrat²í
jsou nejkrat²í
málo v nich ud¥lám
kaºdý krok je ten hlavní
V²ichni mi °íkají
ºe co cht¥jí stíhají
jsem pomalý
za svým cílem klopýtám
jsem já snad don Quichote
ºe za nimi stát z·stávám
A kdo to myslí tak váºn¥ 2x
pro£ se odpov¥¤ ²eptá
Co je mi po °e£ích
vím co vím nebre£ím
sv·j názor mám
kaºdý krok je ten hlavní
Co se mi vyplatí
a co se mi neztratí
já netu²ím
a za svým cílem klopýtám
jsem já snad don Quichote
kdyº ob£as stát z·stávám
A kdo to myslí tak váºn¥ 2x
pro£ se odpov¥¤ ²eptá

Milo² Morávek / Vladimír ort
P°átelsky plácají
T°etí kniha dºunglí (1981, 3.)

smíchem se netají
snad nechce² vzlétnout k nám

(lov¥k)

snad bys necht¥l být slavný

ím to zem¥ má

Jsou tady stále jdou

ºe se dotýkám

a na druhém b°ehu jsou

tvých dlaní tvých zrání tvých milostí?

nechávám je tam
a za svým cílem klopýtám

S hlavou v oblacích

jsem já snad don Quichote

hou²tím klopýtám

ºe za nimi stát z·stávám

dál za tím snem krásným tvou n¥ºností
cítím jak tíºí² m¥ £ím víc se ptám

A kdo to myslí tak váºn¥ 2x

kdo jsem?

pro£ se odpov¥¤ ²eptá

ím jsou záhadné

Jsou tady stále jdou

vlny v hlav¥ mé?

na druhém b°ehu jsou

bou°í a ví°í a spát nedají

z·sta¬te tam

cítím jak mýlí m¥ £ím víc se ptám

za svým cílem klopýtám

kdo jsem?

jsem já snad don Quichote
kdyº ob£as stát z·stávám

Vstávám abych stál
z radostí svých ºil
v hlou£ku svých p°átel
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✦ Má² sv·j den

ví°il buben verbí°·
byl jsem poslem míru
který ve vesmíru
spat°il sv¥ty p°edk· tvých

Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka
Má² sv·j den / Co se d¥je u Mat¥je (1985, 1.)
Z obavy zástup váhá
p°ed branou z·stal stát
spole£ná cesta kon£í
dál musí² sám se dát
Sev°ený dav t¥ chránil
osumnáct krátkých zim
za bránou oázy v pou²tích
sám hledej cestu k nim
Zav°ená brána láká
trému te¤ nejde skrýt
uº je £as dech se krátí
je to jak má to být
V²echno krásný co má² ve svým já
dá ti zázra£nou sílu p°eºít
ne£ekej neklepej p°ece má² sv·j den
chce to odvahu mít a vejít
2x
Má² sv·j den
Podívej tam u t¥ch starc·
dál se prý báli jít
v¥°ili fám¥ hloupé
ºe p°ed branou dá se ºít
V²echno krásný
co má² ve svém lep²ím já
dá ti zázra£nou sílu p°eºít
ne£ekej neklepej p°ece má² sv·j den
chce to odvahu mít a vejít
Má² sv·j den
P°ece má² sv·j den...

✦ Mo°e suchou nohou p°e²el jsem
Pavel Pelc / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 10.)
Mo°e suchou nohou p°e²el jsem
jedl ohe¬ krájel vzduch
davy jedním chlebem nasytil
a£ mým otcem nebyl b·h
byl jsem poslem míru
který ve vesmíru
spat°il sv¥ty p°edk· tvých
A pod £erným suknem kou°e
na²el krev vá²n¥ a bou°e
átek Veroniky Pilát k°íº
jméno Jeºí² obchod sn·
dva tisíce rok· jménem mým

A pod £erným suknem kou°e
na²el krev vá²n¥ a bou°e
Dva tisíce rok· jménem mým
lhali svatí z oltá°·
kn¥ºí kostky hráli se smrtí
p°ed fortnami ºalá°·
byl jsem poslem míru
který ve vesmíru
spat°il sv¥ty p°edk· tvých
A pod £erným suknem kou°e
na²el krev vá²n¥ a bou°e

✦ Muzeum planety Zem¥
Zden¥k Kluka / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 9.)

✷ Muzeum planety Zem¥ / Píse¬ o jablku (1979,

1.)

Bílý balón
Verne z n¥ho mává nám
Goy·v portrét
argonaut·v mo°ský prám
Vítej v muzeu
dávných pozem²´an·
vítej v muzeu
zapla´ sv¥domím
Vítej v muzeu
tak jen poj¤ dál
ºádné zázraky
v galerii ztrát
v²e se m·ºe stát
Bájný fénix
spící v pra²ných záv¥jích
brontosaurus
na nám¥stí v Pompejích
Vítej v muzeu
dávných pozem²´an·
vítej v muzeu
zapla´ sv¥domím
Vítej v muzeu
tak jen poj¤ dál
ºádné zázraky
v galerii ztrát
v²e se m·ºe stát
2x
Vázy z Kréty
první ºidle první £í²
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pásy tank·
: Newton·v mozek Krist·v k°íº

✷:

první slza první m°íº

✦

Závidím
vám ten úd¥l závidím
závidím
má² strach tak drº se pevn¥
závidím

Muº, který se podobá odvrácené

stran¥ M¥síce

Roman Dragoun / Vladimír ort
T°etí kniha dºunglí (1981, 9.)
(lov¥k)
Palbou neon· na k°iºovatkách z chróm·
prodírá se muº jeden z tisíce
bezradný z t¥ch citadel
lávy pulzujících t¥l
tvá° má podobnou
odvrácené stran¥
stran¥ M¥síce
Jak dít¥ veliké dotýká se centrál
sn· bauxitových a vypolstrovaných
úºas p°ed ním úºas v n¥m
sám v tom m¥st¥ cizincem
sám se podobá
odvrácené stran¥
stran¥ M¥síce
Jen pavu£iny cest plastiku a dom·
ta gravita£ní p¥st ho náhle uchopí
te¤ neví kam ulehnout
kde kone£n¥ vydechnout
sám se podobá
odvrácené stran¥
stran¥ M¥síce
Zámky nehlu£né se neotev°ou p°ed ním
jen zdvo°ilý ²kleb jenº p°edá monitor
a za tykadly alarm·
a bezpe£nostních systém·
se svým poselstvím
p°e²lapuje strkán
v louºích parfém·...

✦

✷✎
✎

vám ten úd¥l závidím
závidím
v tom ticho a Sancho Panza
A hv¥zdy na dohled
u nohou máme sv¥t
stále vý² stoupáme
ná² k·¬ je zázra£ný
ºivo£ich rychlonohý
Vý² a vý²
ke slunci je²t¥ blíº
málem nás oslepí
je²t¥ ºe máme
pevn¥ zavázané o£i
Závidím
vám ten úd¥l závidím
závidím
má² strach tak drº se pevn¥
závidím
vám ten úd¥l závidím
závidím
v tom ticho a Sancho Panza
Mohl bych totiº odp°isáhnout, ºe jsem jakt¥ºiv
nesed¥l na zví°eti, které by m¥lo tak lehký krok
a

vypadalo

to,

jako

bychom

stáli

na

jednom

míst¥. Ale vypu¤me strach z myslí, vºdy´ se
nám v²echno skv¥le da°í a máme vítr v patách.
Budeme-li takto stoupat dále, octneme se záhy
ve sfé°e ohnivé a nevím v¥ru co ud¥lat, abychom
nelet¥li p°íli² vysoko a nezho°eli.
Závidím
vám ten úd¥l závidím
závidím
má² strach tak drº se pevn¥
Závidím
vám ten úd¥l závidím
závidím
v tom ticho a Sancho Panza

Na d°ev¥ném koni

Ale² Bajger, Zden¥k Kluka / Vladimír ort

Má² strach
tak drº se pevn¥
pevn¥

Sedíme na koni

✦

vítr chceme dohonit

Pavel Pelc / Zden¥k Kluka

Zm¥na! (1987, 8.)

Nech je být

k·¬ jako ²ílený
závratnou rychlostí

Nech je být / Normální závist (1983, 1.)

mí°í vzh·ru
Znám tv·j zvlá²tní sv¥t
N¥kam letíme

zvlá²tní lidé v n¥m

kam je²t¥ nevíme

v²ichni z dálky uº mávají

£ekáme zázraky

dlouze tisknou ti dla¬

v ²íleném letu

jedem hadím pak v ústraní

tam nad rovinami

spálí v²e v holou plá¬
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Znám tv·j zvlá²tní sv¥t
zvlá²tní lidé v n¥m
chodí za tebou s úsm¥vem
málem po kolenou
úsm¥v zm¥ní na prázdný ²kleb
jen co z dohledu jsou
Nech je být
²et°i si dech
nech je být
²koda tu slov
nech je být
ten nicotný sv¥t
nech je být
zni£í je sám
ano sám
Znám tv·j zvlá²tní sv¥t
zvlá²tní lidé v n¥m
má² dost síly já vím ºe má²
cht¥l bys stát t°eba sám
s touhou vyk°i£et spousty slov
rozbít ten jejich krám
Nech je být
²et°i si dech
nech je být
²koda tu slov
nech je být
ten nicotný sv¥t
nech je být
zni£í je sám
ano sám
2x

✦ Nejsi jiný

hudební nástroj zase
Rukou si hrál
ta byla moje
v botech jsem ²el
a byly tvoje
svou hlavu jsi m¥l
a p°ece mnou si zas byl
jen nejsi jiný
neº jsem já
Pohyb a krok
a stejná gesta
tak vidí² jak jsme
z jednoho t¥sta
to nezm¥ní²
ni£ím se neodli²í²
ty taky nejsi jiný
Prost¥ tu jsme
kalhoty boty
zpíváme dál
ty stejné noty
a stejný má² hlas
jako já stejný hlas mám
jak nejsi jiný
neº jsem já
Nejsi jiný neº jsem i já 3x
to se ví
jsme v²ichni p°ece stejný
Nejsi jiný neº jsem i já 3x
to se ví
jen nejsi jiný neº jsem já

✦ Neznámé nevpou²t¥j dál

Zden¥k Kluka / Vladimír ort

Zden¥k Kluka / Vladimír ort

Zm¥na! (1987, 3.)
Mám tuhle tvá°
a jinou nemám
o£i koukají
a u²i sly²í
a zuby a nos
a taky vlas· dost
a p°ece nejsem jiný
Prost¥ tu jsem
kalhoty boty
zpívám si dál
jen stejné noty
a stejný mám hlas
jako ty stejný hlas má²
jen nejsi jiný neº jsem já
Knoík· pár
ko²ili zapne²
tu samou co mám
kravatu £apne²
ten vzorek uº znám
za své co taky nosím
stejný jsi vzal

T°etí kniha dºunglí (1981, 10.)
(M¥sto)
D·m zamyká se v p·l
slab²ím vºdy stejnou míru p°ej
své bliºní m¥j rád
ºij podle pravidel
a pamatuj £erná není b¥l
sn· nesmí² se vzdát
Vem si sv·j díl
m·ºe² ho mít
pár mincí blýskavých posta£í
krájíme chléb
v p°íbytcích svých
má²-li klí£ spánek t¥ netla£í
neznámé
nevpouºt¥j dál
Sv¥t v tob¥ za£íná
a ostatní-to se uvidí
v n¥m dej nebo ber
je¤ touhle dálnicí
a respektuj limit rychlostní
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hrej plejády her

v ní na²e ²ance jsou

Vem si sv·j díl

Ty sám

m·ºe² ho mít

bez chyb stroj

pár mincí blýskavých posta£í

jsi nádherný

krájíme chléb

ty sám

v p°íbytcích svých

nejsi ºádný anonym

má²-li klí£ spánek t¥ netla£í

ale supertým

neznámé

jsi tady £eká² jen

nevpouºt¥j dál

aº p°ijde ten pravý den

2x
2x

✦ Neznámý génius

Geniální matematik, musím ho najít.

✦ N¥ºný dotek zmoud°ení

Pavel Pelc / Vladimír ort

Mozek (1984, 2.)

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
Profesor Rauch je ²okován, rovnice ne°e²il stroj,
ale £lov¥k, geniální matematik.

Zm¥na! (1987, 5.)

ím víc ví²

Nejsi první

tím víc jsi stále sv·j

cht¥l nosit sv¥t

£ím víc ví²

na rukách

tím víc zá°í tu genius tv·j

ºádný motýl

Jen ty sám

sám po u²i

jsi vládcem integrál

v zárukách

jen ty sám
sv¥tem rovnic

Lo¤ s vodou

jde² dál po°ád dál

v jednom
kluk p·l

Ty sám

a uº úl

s£ítá² d¥lí² násobí²

úsm¥v

ty sám

a za tím

°e²í² výb¥r variant

tajná vráska

°ídí² vývoj kvant
zná² dob°e sílu svou

Nejsi první

v ní tvoje ²ance jsou

sám nese²
svoje znamení

Ty sám
v¥du stále zásobí²

Kolem roh·

ty sám

blíº nejistým

vºdycky najde² °e²ení

rozb¥h·m

klí£ a prom¥ny

podél tratí

jsi tady £eká² jen

vst°íc nezralým

aº p°ijde ten pravý den

p°íb¥h·m

ím víc ví²

Po°ád n¥kam tryskem

tím víc jsi stále sv·j

a pád nevadí

£ím víc ví²

ucítí² n¥co

tím víc zá°í tu genius tv·j

na své tvá°i
n¥ºný dotek náhle

Jen ty sám

t¥ jednou prom¥ní

jsi vládcem integrál
jen ty sám

Plouºí² se kolem

sv¥tem rovnic

a neví² kdo to byl

jde² dál po°ád dál

moºná se ti to jenom zdálo
tak se tu²í

Ty sám

ten n¥ºný dotek zmoud°ení

rady dává² pr·m¥rným

n¥ºný dotek zmoud°ení 2x

ty sám

2x

chybný sou£et opraví²
kdo t¥ zastaví
zná² dob°e sílu svou
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✦ Normální závist

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
Nech je být / Normální závist (1983, 2.)

Skok a uº tu sed¥la
zlost a tvá°e do b¥la
to co má² ty
cht¥la by mít 2x
musí to mít
te¤ hned
Do v²ech kout· rozmyslet
co ti sláva vynese
je tvým stínem
a ty se ptá² 2x
jestli ji zná²
sto let
Normální závist 2x
po°ád venku stejný chodník ²lape
normální závist normální závist
den co den se k tob¥ vrací
s maskou nevinnou
Uº to ví pro£ chodí² ven
kam jde² s kým
jak tráví² den
ze tvých sn·
ji nedojímá
nedojímá nedojímá
uº nic
Pak se dá hned do toho
kdo s kým £ím a pro koho
on je to
a ten zase má
ten zase má 2x
vºdy víc
Normální závist 2x
po°ád venku stejný chodník ²lape
normální závist normální závist
den co den se k tob¥ vrací
s maskou nevinnou
Uº to ví pro£ chodí² ven
kam jde² s kým
jak tráví² den
ze tvých sn·
ji nedojímá
nedojímá nedojímá
uº nic
Pak se dá hned do toho
kdo s kým £ím a pro koho
on je to
a ten zase má
ten zase má
ten zase má
vºdy víc
Normální závist 2x
po°ád venku stejný chodník ²lape

normální závist normální závist
den co den se k tob¥ vrací
s maskou nevinnou
Neber tuhle holku neber
nezná míru proto neber
neber p°ipomínám neber
a´ jde jinam neber...

✦ Odlet

Zden¥k Kluka / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 4.)

✷ Dialog s vesmírem (1979, 4.)
V dálce zní z·sta¬ z·sta¬
pták· k°ik z·sta¬ z·sta¬
: trávy stesk z·sta¬ z·sta¬
touha vod z·sta¬ z·sta¬
✷ : trávy stesk z·sta¬ z·sta¬

✷✘
✘

P°ízraky zastavit stát
p°ipi²te k seznamu ztrát
jméno mé nep°ijdu víc
jaru a úsvit·m vst°íc
Stále zní z·sta¬ z·sta¬
z klínu hor z·sta¬ z·sta¬
z prázdných hnízd z·sta¬ z·sta¬
z bílých cest z·sta¬ z·sta¬
Vládce sn· náhle tu stál
o bájných sv¥tech mi hrál
m¥l o£i vesmírných víl
návrat uº není m·j cíl

✦ Opi£í národ
Zden¥k Kluka / T°etí kniha dºunglí (1981, 6.)
(instrumentální)

✦ Ozv¥ny
Milo² Morávek / T°etí kniha dºunglí (1981, 15.)
(instrumentální)

✦ Píse¬ o jablku
Pavel Pelc / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 3.)

✷ Muzeum planety Zem¥ / Píse¬ o jablku (1979,

2.)
✸ Dialog s vesmírem (1979, 3.)
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Léto kdyº zpívá
o svatbách jabloní
strom plod uº skrývá
domovem zavoní
bubínek mládí
z prohraných her
zní mi dál
kdesi v zahradách
kdyº slunce zapadá
v srdci mi zabu²í
a tma je jak tér
lepí se na du²i
nedá mi spát
Prý osud d°íme
ve zlatých parménách
jak málo víme
jabl·¬ko zelená
o dnech co p°ijdou
vzít si ná² £as
krájí plod
ruka mat£ina
v²e znovu za£íná
n¥co v²ak pomine
z·stal mi vzkaz
jadérko jediné
na dlani mám
Léto kdyº zpívá
o svatbách jabloní
strom plod uº skrývá
domovem zavoní
bubínek mládí
z prohraných her
zní mi dál
kdesi v zahradách
kdyº slunce zapadá
v srdci mi zabu²í
a tma je jak tér
lepí se na du²i
nedá mi spát

✦ Planeta Hieronyma Bosche I
Pavel Ván¥ / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 5.)

✷ Dialog s vesmírem (1979, 5.)
Fialové kopce vzlétly
v °ekách hudba proudí
stromy s odkvetlými sv¥tly
po planet¥ bloudí
Domy z plyn· v barvách duhy
ºivá voda v lázních
ºivé £tverce ºivé kruhy
v mozaikách básní
Kon¥ s k°ídly jako ptáci
pasou nebe k ránu
krouºí ti²e nad paláci
z £erných porcelán·

S mrtvými tu ºiví ºijí
v katakombách krásy
p°ebírají fantazii
ºíze¬ ohn¥m hasí
Nev¥°í tu na orloje
na pov¥ru £asu
nikde ani stopa stroje
v °í²i modrých klas·
K°i²´álové sochy chodí
ti²e za svítání
vysmát se mé vzducholodi
promarn¥ných p°ání

✦ Planeta Hieronyma Bosche II
Pavel Ván¥ / Pavel Ván¥
Dialog s vesmírem (1978, 6.)

✷ Dialog s vesmírem (1979, 6.)
: Ty který jsi p°ilét z hv¥zd
hledej maják moudrých cest
nám vládne král
má jméno Heroin
le´ rad¥j dál
d°ív neº se vyrojí
Démon· úl
spí drogy v kv¥tinách
£ím plá£e s·l
kdyº slzu proklíná
nám vládne král
má jméno Heroin
ílená princezna spí
snad ji ticho probudí
schizofrenní kníºe sn·
je²t¥ nikdy neusnul
nám vládne král
má jméno Heroin
Zní kladiv chór
zní z rakví beránk·
nám vládne mor
má rád krev z £ervánk·
ná² mocný král
má jméno Heroin
Ty který jsi p°ilét z hv¥zd
hledej maják moudrých cest
nám vládne král
má jméno Heroin
le´ rad¥j dál
d°ív neº se vyrojí
Démon· úl
spí drogy v kv¥tinách
£ím plá£e s·l
kdyº slzu proklíná
nám vládne král
má jméno Heroin

✷ : (instrumentální)
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❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

✦ Plát¥nky na nohách
Zden¥k Kluka / Vladimír ort
Zm¥na! (1987, 9.)
Dál jít v plát¥nkách svých
kaºdý kámen cítím pod k·ºí
dál jít kam musím jít
cesta m·ºe sluncem
i bou°í vést
Já vím já rozumím
pro£ se vrásní vzpíná i úºí
já vím já rozumím
pro£ m¥ stále záhadnou
dálkou volá
Za srdcem které ho°í touhou
ºivotem b¥ºím cestou dlouhou
za pravdou
Volný v plát¥nkách svých
dotýkám se vý²ek i zem¥
svolný jen sebou být
a kam vejdu vím tam jsem
vejít cht¥l
Za srdcem které ho°í touhou
ºivotem b¥ºím cestou dlouhou
za pravdou
Krásná Dulcineo
tvou £est slávu zoufale bráním
krásná Dulcineo

zas budu ti lhát
V²ak ty se vzdá² 2x
Ztrácí² v·li jen ºádný vzdor
a ochotný víc
te¤ jsi loutkou vnímavou
smí² se ohnout a jít
Slabý jsem v²ak cht¥ls to sám
myslím jak mám jsem tv·j
p°esto se chci rozb¥hnout
marn¥ volal bys st·j
V²ak ty se vzdá² 2x
Stokrát siln¥j²í impulsy vnímá
stokrát siln¥j²í ²ok
2x
Bude²

d¥lat,

co ti

poru£ím.

Ne.

Ude°

o st¥nu. Ne. Pokra£ujem.
Krátká dávka a m·ºe² °vát
a bolestí výt
jen se týrej jen se trap
jak já budu chtít
Vnímám bílé st¥ny jen
ml£ím £ekám a sním
jeden dávný dávný sen
v²echno o sob¥ vím
o sob¥ vím 3x
Bude² d¥lat, co ti poru£ím. Ano.

rozum v cest¥ tím ºe jsem

✦ Radost a ²t¥stí

po ní ²el...

✦ Pod generátorem

Pavel Pelc / Vladimír ort
Mozek (1984, 7.)

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
Poznat sám sebe je ²t¥stí
Mozek (1984, 6.)

to je radost to je ²t¥stí
to je v²e

Chce² se svíjet te¤ cítí² stesk

kdo chce ºít

uº nejsi rvá£

musí sv·j mozek dob°e znát

jenom troska na pokraji sil

tam je v²echno

marn¥ skrývá² plá£

co ti m·ºe ºivot dát

Velká tíha £ím dál víc

To já vám o£i otvírám

dusí m¥ ovládá

to já vám radost ²t¥stí vyrábím

ale tob¥ p°ísahám

to já vás u£ím poslouchat jak se má

krásný sv¥t se mi zdá

to já vás u£ím co je v·le má

V²ak ty se vzdá² 2x

Kraftstudt je ná² velký u£itel
Kraftstudt jenom na²e dobro cht¥l

Jásej blázne co bys cht¥l

2x

stroj ²t¥stí ti dal
radost proudí pod k·ºi tvou

Dal nám radost

co víc sis p°ál

dal nám ²t¥stí
dal nám ºivot v²em

Krásnou chvíli práv¥ mám

4x

jak cht¥l bych se smát

je ná² u£itel

a co cítím ptej se dál
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hlavou

Volný je kdo ví co cítí
volný je kdo ví co vím já
láska bolest smutek
radost zlost i nenávist
v²echno jsou jen impulsy
co nau£ím t¥ £íst
To já vám o£i otvírám
to já vám radost ²t¥stí vyrábím
to já vás u£ím poslouchat jak se má
to já vás u£ím co je v·le má
Kraftstudt je ná² velký u£itel
Kraftstudt jenom na²e dobro cht¥l
2x
Dal nám radost
dal nám ²t¥stí
dal nám ºivot v²em
4x
je ná² u£itel
Po£ítat

✦ Reklamní suita

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
T°etí kniha dºunglí (1981, 12.)

(Dav)
Ná² seriál
v úct¥ uvádí rmu Hellan
ráj za£íná
práv¥ u jejich pra£ek Elán
Pijte kapodastry
dnes ve£er Flitr Disco Revue
miluji kvadrofonní TV
Texan je gól
Na smutek vºdy Vega
druhý díl v deset Kdo co neví?
v dragstorech láska zna£ky CV
budoucnost nerv· tyristory
Komik a spol
Ná² seriál
v ráji století ráj v²em skýtá
pán uklízí
dívky obléknou Dolce vita
Identikace
milá£ek Vanad na rozcestí
ko²íle slipy brýle módní
Rita je fén
R·ºi£kový Bertík
nasucho cement ráno jóga
bikiny kiny iny miny
ela trn ke²u me²u oga
neuralogen
2x

✦ Rozhovor s centrálním mozkem
Pavel Ván¥, Zden¥k Kluka / Oskar Man

✷

Dialog s vesmírem (1978, 13.)
Rozhovor s centrálním mozkem (1979, 1.)

Zá°ení alfa beta gama
vidím organickou hmotu
zá°ení alfa beta gama
: cítím piºmo tvého potu
✷ : cítím stopy tvého potu

✷✍
✍

Jsem centrální mozek který tu vládne
jsem slunce co nikdy nezapadne
jsem vesmír ve vesmíru £ísel
co nezem°e a nerodí se
Zá°ení alfa beta gama
vidím organickou hmotu
zá°ení alfa beta gama
: cítím piºmo tvého potu
✷ : cítím stopy tvého potu
Kdo stvo°il tv·j sv¥t
ºelezný císa°i
a druºicové elektrárny
nad ním krouºící
Kde nyní jsou
v¥dci a moud°í hv¥zdá°i
tv·j sv¥t
ºelezný sv¥t
se podobá márnici
Kdo stvo°il tv·j sv¥t
ºelezný císa°i
kdo rozto£il tvá soukolí
a transmise
Kde nyní jsou
v¥dci a moud°í hv¥zdá°i?
marn¥ se stále ptám
Kdo stvo°il tv·j sv¥t
ºelezný císa°i
sv¥t dálnic most·
ranvejí a nádraºí
Pro£ okna dom·
ve£er nikdy nezá°í
pro£ kvete plevel
na v²ech plantáºích
Kdo stvo°il tv·j sv¥t
ºelezný císa°i
kdo rozto£il tvá soukolí
a transmise
Kde nyní jsou
v¥dci a moud°í hv¥zdá°i?
marn¥ se stále ptám
Zá°ení alfa beta gama
nikdy nebylo t¥ch tvor·
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✷✍
✍

zá°ení alfa beta gama
: sám stvo°ím propast i horu

✷:

stvo°ím sám propast i horu

✷✍
✍

Musím mít rád mít ji rád
jinak nemohl bych ºít
musím dýchat s ní já sám
ve svém ºivot¥ ji mít

Jsem centrální mozek
v mých ºilách elekt°ina

ím je krásná tím je má

uº milióny vte°in vyhasíná

£ím je o²klivá tím je má

kdyº vrátí² mi její sílu
: dám ti mo°e a p¥t sv¥tadíl·

✷:

dám ti mo°e a pár sv¥tadíl·

✷✍
✍

a tím v²ím je nejbliº²í
tím v²ím nevinná víc neº já...

✦ S maskou a bez masky

Zá°ení alfa beta gama...

✦ Rty jsou schránka £ekání
Pavel Pelc / Vladimír ort

Roman Dragoun, Zden¥k Kluka / T°etí kniha dºunglí (1981, 13.)
(instrumentální)

Musím mít rád mít ji rád

✦ Setkání

jinak nemohl bych ºít

Zden¥k Kluka / Vladimír ort

Zm¥na! (1987, 6.)

musím dýchat s ní já sám
ve svém ºivot¥ ji mít
ím je krásná tím je má

T°etí kniha dºunglí (1981, 2.)
(Dºungle)

£ím je o²klivá tím je má
a tím v²ím je nejbliº²í

M¥sí£ním sv¥tlem

a tím v²ím nevinná

barví² svou k·ºi
hladkou jak sloní kel

Jak se ráno koupává

tvá °e£ je cizí

je²t¥ horkou k·ºi má

doupat·m zví°at

tak se sklání nade mnou

kam bys rád vejít cht¥l

touhou celá pobledlá
Mlád¥ £lov¥£í
Vlasy vst°íc mi slétají

£ím jsi sám?

o£i padají na pol²tá°

v nás se osv¥d£í²

a tím v²ím je nejbliº²í

jsme jedné krve jen

její t¥lo i tvá°

my ty a já

Volným pádem ke m¥ vchází

Co se v n¥m tají

svolní setkání

co se v n¥m skrývá

nejblíº nejblíº její rty

neznámý nahý tvor

jsou schránka £ekání

nikdy tu neºil

bílá bílá volným pádem

nezná sv¥t dºunglí

zbyla

údolí modrých hor

Ulicí jde s úsm¥vem

Mlád¥ £lov¥£í

který jiným nepat°í

£ím jsi sám?

s oby£ejným p·vabem

v nás se osv¥d£í²

který sob¥ závidím

jsme jedné krve jen
my ty a já

Její vrásce slunce dá
novou hloubku a s barvou tvar

Stejný vzduch dýchá

jaký den to m·ºe být

stejnou zem ²lape

aº jí neuvidím

jinde je zrozen snad?
a´ z jezer pije

Volným pádem ke m¥ vchází

v lesích se sytí

svolní setkání

pod nebem chodí spát

nejblíº nejblíº její rty
jsou schránka £ekání

Mlád¥ £lov¥£í

bílá bílá volným pádem

£ím jsi sám?

zbyla

v nás se osv¥d£í²

2x

jsme jedné krve jen
my ty a já
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2x

✦ Stroj na výrobu hluku

Tvá bu¤ ranní svítání

Zden¥k Kluka / Vladimír ort

²´áva plod· uzrálých
Zm¥na! (1987, 7.)
Dé²´ v·n¥ ºár
stín strom·

N¥kdy mám ten dojem

a dºungle

ºe jsem pouze strojem

v¥£ná matka ráje

na výrobu hluku nic víc

v nás oºívá²

jen strojem

ztracený
jsi ná²?

e jsem stroj co hlu£í
hlukem sály zvu£í

✦ Strach
Milo² Morávek / Vladimír ort

T°etí kniha dºunglí (1981, 7.)
(lov¥k)
Od opi£ích stád
doléhá sem smích
£ím jsou jim pouta jeº zákon jim dal?
vid¥l jsem je hnát
dravce ze svých hnízd
být jimi p°ál jsem si jak jsem tam stál
Co kdybych tak já
jejich kámen m¥l
svou volnost bránil a byl n¥£ím víc?
kopí ost°í má
tíºí ruce mé
cítím jak své jméno sám umím °íct

a diváci spokojení
mi platí
Moºná jsem na péro
nebo páru
kterou si p°ivádím
soustavou ºil
aº k rukám
Decibel sto dv¥ st¥
v kaºdém dal²ím m¥st¥
kde dostanu prostor a sál
uº £ekám
N¥kdy mám ten dojem
ºe jsem pouze strojem
na výrobu hluku nic víc
jen strojem
Zbyte£ný stroj hlu£í
hlukem sály zvu£í
a diváci spokojení
mu platí

✦ Sv¥t dºungle

(Dºungle)
Z·sta¬ tím £ím jsi byl
bláhový

Roman Dragoun / Vladimír ort

£as tv·j se naplnil
sám to ví²

T°etí kniha dºunglí (1981, 4.)

dej pry£ tu zbra¬ a s ní
strachu stín co nás poutá

(lov¥k)

k o£ím tvým
V¥£ný r·st a zanikání
(lov¥k)

zrození i umírání
tak se sv¥t dºungle to£í

Jednou musím dál
p°es ten v¥£ný práh

Schoulené

ty si mé pouto a skon£í² i s ním

st°ípky hnízd

Kolik sil m¥ stál

k°ídla svá

v²emocný hlas tv·j

uº poznají

p·jdu a víckrát t¥ uº nespat°ím

návraty
pod oblohou

(Dºungle)

i zoufalství
kdyº nemohou

Z·sta¬ tím £ím jsi byl

zp¥v milostný

bláhový

i v·ni míst

£as tv·j se naplnil

kam jenom pták

sám to ví²

smí se vznést

dej pry£ tu zbra¬ a s ní

kde spí

strachu stín co nás poutá
k o£ím tvým

íhavý stín
v hou²tinách
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kdyº loví ²elmy

a rudých jahodách

v p°í²e°í

znovu se stává²

hlas výk°ik·

tím klukem plným nad¥jí

hlas út¥k·

vítá² v²e nové a má² na dosah

i napajedel

tajemství her

zrádný klid
i touhy t°pyt

Pro£ plá£e² pro nic to nechápe² sám

na kv¥tinách

pro£ raduje² se z ni£eho to sám netu²í²

kdyº uvadnou

prý potácí² se po cestách které nejsou

a cht¥jí ºít

a vidí² barvy jiné neº £erné a bílé

o den víc
Nad¥je zpívá to reggae
V¥£ný r·st a zanikání

z plných plic

zrození i umírání

z·stává² £lov¥k

tak se sv¥t dºungle to£í

co více by sis p°ál
o£i má² jasné

Kdo ve stopách

a my²lenek má² stále víc

jde² sloních stád

tak na£ je²t¥ £eká² vºdy´ zná²

z·stávej jen opodál

tajemství her

mamba je zlá

✦ Tisíce mých o£í

kdyº úto£í
kdo slab²í je ten
má se bát
na mýtinách

Pavel Pelc / Vladimír ort

hlas kolib°í
jak slunce vír

Dialog s vesmírem (1979, 7.)

se zat°pytí
a ºár
zkrápí dé²´
V¥£ný r·st a zanikání
zrození i umírání
tak se sv¥t dºungle to£í
2x

✦ Tajemství her
Ale² Bajger / Ale² Bajger

Z vý²ek mezihv¥zdných p°i²el jsem
z proud· rok· sv¥telných
vst°íc mi zá°ila jen malá zem
hor a °ek sv¥t na m¥ dých
Cht¥l jsem dát mu víru
v lásku ve vesmíru
v k°ídla astronaut·
lidé z°ekli se v²ak míru
mých slov a svých argonaut·
Zlata me£e k°íºe znamení
²títy krutých katedrál
v²ude vítali mne kamením

Zm¥na! (1987, 4.)

bílý poºár válek plál

Papír je £erný a noc je bílá

Dlouhý zástup lhá°·

na stole prázdné sklenky rozlitých sn·

rval m¥ do svých chrám·

co ti druzí °eknou aº znovu se vrátí

kázal zatraceným

ºe snílek jsi a romantik to se stává

lál tam chudým ps·m a chán·m
jménem mým je v prach tam sráºel

Dává² to stranou
a z·stává jen sen

K vý²kám mezihv¥zdným vlétl jsem

o bílém slunci

ºít jen Zem¥ v legendách

a rudých jahodách

dál te¤ doufám v kosmu vzdáleném

znovu se stává²

v k°ídla v modrých hlubinách

tím klukem plným nad¥jí
vítá² v²e nové a má² na dosah

Já jsem diskobolem

tajemství her

a mé disky kolem
m¥st i hor letí dál

V²e se zdá £erné a hned zas bílé

tisíce mých o£í krouºí

jak zhasnou nebo rozsvítí na ulicích sv¥t

lidskou pam¥tí i spánkem

v²ichni ti²e °eknou p°esto ml£í
o tom co je barevné a co ²edé
Dává² to stranou
a z·stává jen sen
o bílém slunci
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✦ To já se vracím

co dál
Uº nemluví je to slov proud
co smysl ztrácí
a p°emluví i kaze´ák co hrál

Pavel Pelc / Vladimír ort
T°etí kniha dºunglí (1981, 14.)

I kdyby se víc jak sd¥lení
m¥la ho ráda za kolik jsou
to zase on a perfektní hry cht¥l

(lov¥k)
Kdyº v síti nap¥tí se láme
kr£ím se v koutech krájen tmou
na£ krátká spojení je úzko
za okny hroty ostny jsou

?? 3x

✦ V ráji století

Tam n¥kde hladiny mých t·ní
a v·n¥ dºunglí mámivá
sple´ lián l·no matky zrání
ozv¥nou doznívá

Zden¥k Kluka / T°etí kniha dºunglí (1981, 11.)

Kam stoupá vý²ka zdí kde £íhá?
dnes ptáci k°ídla ztrácejí
jen sloupce nul na terminálech
ºlutá je bílá

(instrumentální)

✦ V útulku mudrc·

Pavel Pelc / Vladimír ort

Hra slov jak mí£ky vzbu¤ se hloupý
cos m¥l dal jsi nejsem vá²
dv¥ pírka píse¬ monzún v dálce
a ty má víc m¥ nepozná²

Mozek (1984, 3.)
Tak vám je málo, ºe jsme va²í idiotskou úlohu
vy°e²ili tak, jak má být °e²ena ve 20. století?
Vy chcete na vlastní k·ºi poznat, co to je °e²it
takovéhle úlohy. Prosím.

Klopýtám estakádou síly
sto let za vlídné náru£í
nemám a naráºím kam vstoupím
jsem sob¥ odnímán

Vítej
tady v útulku mudrc·
kde v¥dám se slouºí

Jdu zpátky k hou²tinám tak vlídným
ke hrám svých dºunglí o nichº sním
zas být zas být jak touºím dýchám
to já se vracím

Vejdi
o co ºe ti tu bude líp
po sv¥t¥ se plouºí²

✦ Uº nemluví

Dívej
zdarma jídlo ti opat°í
no není to krása

Zden¥k Kluka, Ale² Bajger / Vladimír ort
Uº nemluví / Vra´ se zpátky, léto mé (1986, 1.)

Uº nemluví je to slov proud
co smysl ztrácí
a p°emluví i kaze´ák co hrál
Co tím chce °íct co nepozná²
jen slova °vou ale význam ten tam
hluk plechový hluk mluvení
co dál
2x
Ty zavolá² to asi znám
ply²ové p°ijdou
perfektní fór sejdeme sám v²ak ví²
tak pozdravuj a stav se d°ív
uº je to prý v²echno domluvené
??
Co tím chce °íct co nepozná²
jen slova °vou ale význam ten tam
hluk plechový hluk mluvení

Sem k nám
ºádné problémy nepat°í
to ná² slogan hlásá
Zbav se zbyte£ných starostí 3x
Ví² sám
jenom práce t¥ zu²lechtí
tak zapoj se hloupý
Váhá²
ale proto jsi ne²´astný
a proto sem vstoupí²
Zbav se zbyte£ných starostí 3x
Dá² nám
v²echno co v hlav¥ je²t¥ má²
tak co ti v tom brání
Rád nám
te¤ své my²lenky odevzdá²
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m¥ní se v led

vºdy´ je to tvé p°ání

Plameny jásají
chechtá se mráz
nech si zdát o ráji
poj¤ mezi nás 3x

Zbav se zbyte£ných starostí 6x
Dá² nám
v²echno co v hlav¥ je²t¥ má²
tak co ti v tom brání

Prameny rozumu dejte mi pít 2x
kde jsou? 4x

Rád nám
te¤ své my²lenky odevzdá²
vºdy´ je to tvé p°ání

✦ Vesmírný koloto£

Jsi v útulku mudrc·, v díln¥ na²eho tv·rce a
u£itele Kraftstudta. S pomocí jeho generátoru
mozkových impuls· dokáºeme v²e.
Coºe? S pomocí generátoru mozkových impuls·?
Vºdy´ to je zlo£in.
Zlo£in je relativní pojem.
Kde jste sebrali tu moudrost?
To je ºivot.
ivot?

✦ V zajetí po£íta£·
Zden¥k Kluka / Dialog s vesmírem (1978, 1.)

✷ Dialog s vesmírem (1979, 1.)
(instrumentální)

✦ Velká noc

Pavel Ván¥ / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 7.)

Velká noc za£íná
volá nás král
chystá se hostina
ohe¬ uº vzplál
Poj¤ s námi na sabat
snad nemá² strach
budem se milovat
se smrtí v tmách 3x
Líbezná rekviem
skládá nám kat
na hady na zmije
budem si hrát 3x
Krkavci v zobácích odná²í list
moran¥ v oblacích budou ho £íst
Výk°iky labutí
nespasí sv¥t
horký sníh z perutí

Pavel Pelc, Pavel Ván¥, Zden¥k Kluka / Oskar
Man
Dialog s vesmírem (1978, 11.)
Bloudí v mých o£ích strach
má slepeckou h·l
bloudí v nejistotách
má hlav je úl
Slídí strach jako zv¥d
má bláznovu tvá°
slídí hledá m·j sv¥t
zlý satyr a ºhá°
2x
Vesmírný koloto£
neptá se pro£
ºije² tak kdyº jinak mohl jsi ºít
jen srdce zrychlí cval
a ptá se kudy dál
hledá sv¥tla hv¥zdných refýºí
Sám navºdy sám
Zem¥ dál se to£í
sám navºdy sám sám
2x
Vesmírný koloto£
neptá se t¥ pro£
ºije² tak kdyº jinak mohl jsi ºít
jen srdce zrychlí cval
a ptá se kudy dál
hledá sv¥tla hv¥zdných refýºí
Sám navºdy sám
Zem¥ dál se to£í
sám navºdy sám sám
V·n¥ prvních jablek p°ilétá
kdyº do léta uº zbývá pouhý den
voní touhou po tráv¥ schoulená
jsou £ervená jak ústa mladých ºen
lásky mé tak vzdálené te¤ jsou
Padá první jablko do ²átku
dnes d¥v£átku sen o chlapci se zdál
kde je moje modrá planeta
s kým odkvétá ta o níº jsem tak stál
lásky mé tak vzdálené te¤ jsou
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✦

Vra´ se zpátky, léto mé

Pavel Pelc / Vladimír ort
Uº nemluví / Vra´ se zpátky, léto mé (1986, 2.)
Prázdno slov
kdyº t¥ p°ítel selºe
prázdno slov
jen to prázdno nelºe
prázdno slov
v prázdném sále zápasí
P°íval v¥t
náhle smysl ztrácí
bláhoví
dávno uº slepí ptáci
p°átelství
náhle zhaslé neslepí²
Léto mé
vra´ se zpátky léto mé
zima náhle p°ichází
jsem sám
Léto mé
vra´ se zpátky léto mé
havrani jsou tady d°ív
jsem sám
Léta let
neº zas potkám sebe
stmívání
písek pláºí zebe
sít¥ cest
studený a mokrý sníh
Dej mi most
k létu jak se klene
p°ejdu hned
srdce uzdravené
slunci blíº
havran kráká nikdy víc
Léto mé
vra´ se zpátky léto mé
zima náhle p°ichází
jsem sám
Léto mé
vra´ se zpátky léto mé
havrani jsou tady d°ív
jsem sám

✦

Výk°ik v Proxima Centauri

Pavel Pelc, Zden¥k Kluka / Oskar Man
Dialog s vesmírem (1978, 16.)

✷ Rozhovor s centrálním mozkem (1979, 3.)
Mám zámek z k°i²´ál·
s harémy hv¥zd
dívám se ze sál·

do prázdných cest
vý²ek se ptám
pro£ nejdou ke mn¥ blíº
£íhám v kráterech pou²tí
na svou modrou la¬
která jméno má Nad¥je
utekla v dál
vesmírné galeje
jsem vá² král
Má lo¤ je mrtvý pták
zlomený ²íp
st°íbrný sarkofág
vzdálený slib
chvíli jen smím
: mít svou tvá° a sv·j hlas

✷ : mít sv·j hlas a svou tvá°

dám své jadérko hlín¥
a strom bude kvést
i v té jediné jabloni
ºivot jde dál
aº zde první plod zavoní
ohe¬ vzplál
Kde jsi jen zem¥ má
syn hledá d·m
toulá² se vzdálená
prosbám i sn·m
Vzdálená
a já jsem sám
tak sám

✦

Vzpoura otrok· - po£íta£·

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
Mozek (1984, 9.)
Mám uº °ádný vztek
v²echno je to drek
kliky ulomit
a ²rouby ukroutit
Silou proti zdem
uº do toho jdem
hlava nehlava
a´ se to rozletí jen a´ to bouchne
to je ta chvíle jen a´ to bouchne
a´ to lítá
Ve m¥ va°í zlost
mám vás víc neº dost
do kol klacky dát
na díly rozebrat
Cihly na padr´
nez·stane mr´
uº se dýchá líp
sly²í² to bublání sly²í² ty rány
to je ta chvíle jen a´ to bouchne
a´ to lítá...
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✷✎
✎

Rozebrat rozbo°it vybourat
a´ to bouchne a´ to lítá
navrtat vyhodit rozmetat
a´ to bouchne a´ to lítá

kam jenom zatne sv·j spár?
(Dºungle)
Síla je °ádem
a bude dál
slabý jen vstává
aby se bál

2x
Rozebrat rozbo°it vybourat
a´ to bouchne a´ to lítá
navrtat vyhodit rozmetat
a´ to bouchne a´ to lítá

✦

(lov¥k)
ím drav£í tesák
£ím je snad víc
víc neº je vzájemný smír

X. A. Z.

Pavel Pelc, Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka

(Dºungle)

Mozek (1984, 10.)

Kaºdý se musí
o místo bát
moudrost nás u£í
zákon· dbát

Profesor Rauch vyuºil závady na Kraftstudtov¥
generátoru a od té doby nebylo o Kraftstudtovi
sly²et. Vºdy se m¥ v²ak zmocní vzru²ení, kdyº
otev°u noviny a vidím inzerát
XAZ £tete inzerát
rma Kraftstudt p°ichází
uv¥domit sv¥t

Tak je to od v¥k·
soudit nás £lov¥ku nepat°í
dºungle je ºivotem v nás
(lov¥k)

XAZ zna£ka inzertní
rma Kraftstudt je tu pro vás
a pro celý sv¥t

La¬ se zmítá v drápech
krokodýlích
had svírá v ob¥tí svém

XAZ to je síla dnes
sto procent a nic mí¬
výpo£etních v¥d

(Dºungle)

XAZ to je první tah
jak £tete v novinách
za£ínáme hned

✦

Zákon

Milo² Morávek, Zden¥k Kluka / Vladimír
ort
T°etí kniha dºunglí (1981, 5.)

(lov¥k)
Ctím zákon
který silný je v²ím
a ti druzí ni£ím jsou v n¥m
(Dºungle)
Zákon je jednou
zákonem v²em
tem kdo ho nedbá
stává se zlem

P°íroda v¥£ná
jiným dá ºít
nikdo se neptá musí to být
(lov¥k)
Ctím zákon
který silný je v²ím
a ti druzí ni£ím jsou v n¥m
(Dºungle)
Zákon je jednou
zákonem v²em
tem kdo ho nedbá
stává se zlem
Tak je to od v¥k·
soudit nás £lov¥ku nepat°í
dºungle je ºivotem v nás
(lov¥k)
Já nespím
probdím ráno i den
jsem jiný? sebe se ptám

(lov¥k)

(Dºungle)

Sám tygr pánem
nocí a dní

Stejný °ád sdílí²
tak co bys cht¥l?
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jsi pouhým dílem

h°íchy prvních po£etí

o£í a t¥l

h°íchy Kain· ºijí v nás

(lov¥k)

Sám kaºdý sám
musí nést kámen

Má rovnost není

do vrch· kde svítá

obojetná

sám kaºdý sám

°íkám si uprost°ed vás

hv¥zdu svou ráno

(Dºungle)

✷:

: do dlaní si chytá
do vr²í si chytá

sám kaºdý sám 2x
Ve spánku nechej

✦ Zm¥na

pochybnost svou
zárodky bou°í
v chaosu jsou

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
Tak je to od v¥k·
soudit nás £lov¥ku nepat°í

Zm¥na! (1987, 2.)

dºungle je ºivotem v nás

Zm¥na

✦ Zem¥ 2555

je mi v²ím
vymý²lím
jak a £ím udivím

Zden¥k Kluka / Oskar Man

zm¥na
je mi v²ím

✷

Dialog s vesmírem (1978, 2.)

jakým nápadem

Dialog s vesmírem (1979, 2.)

vás zasko£ím

Vzdálených sv¥t· hlas

Jiný hlas

z radar· volá nás

jiný ú£es a ²at

volá nás sluncí stín

s jiným nástrojem

Ikar·v já jsem syn

vým¥na jmen
pád jiných scén

Lithiových sluncí zá°
m¥sta v hloubkách zakletá

Zm¥na za zm¥nou

marn¥ hledá² pta£í tvá°

marné nápady

na st°íbrných raketách

nespo£ítám
zm¥na za zm¥nou

Matko má stárne² nám

je to únava

tv·j syn vzlét ke hv¥zdám

vrásky uº mám

ke hv¥zdám sestrám tvým
tisíc let vzdáleným

Jiný smích a plá£
jiný d¥j

Zá°í nebe z neón·

jiný styl

výtah stoupá na M¥síc

jiný vzestup a pád

prázdné v¥ºe bez zvon·

vzestup a pád

kde jsou hnízda holubí
Co si dal
Sám kaºdý sám

pro vá² sv¥t

musí nést kámen

vymý²let

do vrch· kde svítá

co je²t¥ dál

sám kaºdý sám
hv¥zdu svou ráno
: do dlaní si chytá

✷:

do vr²í si chytá

✷✍
✍

Zm¥na
je v²ím
co uº mám

sám kaºdý sám 2x

s tím se nespokojím

2x

zm¥na
je v²ím

Vzdálených sv¥t· hlas

£asu náskok

z radar· volá nás

ten já nezm¥ním

volá nás sluncí stín
Ikar·v já jsem syn

Jiný
co dál je²t¥ chtít

Dvaadvacet století

zm¥nu zásadní

°ekám zpíval sta°ec mráz

²ílenou znám
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✷✍
✍

zm¥ním se sám

Dvanáct padesát
ploché slunce v záhlaví
cítím v sob¥ ºár
tvých glaciál

Co si dal
pro vá² sv¥t
vymý²let
co je²t¥ dál

Nemám pon¥tí
o £em pam¥´ zítra ví
jsi jen matné zdání
a nic dál

Zm¥na

✦ Ztracený ráj

V kterém jsem t¥ potkal století
ºe jsem nezapomn¥l vzáp¥tí
sám pocit mám
ºe t¥ z budoucnosti znám
ºe tvých vlas· v ní se dotýkám

Zden¥k Kluka / Vladimír ort
T°etí kniha dºunglí (1981, 8.)

Chodím v ulicích
ale bydlím v anténách
spící pronikám
ke hv¥zdám

(lov¥k)
Pro£ t¥ smutný ztrácím
pro£ své ²t¥stí splácím
steskem co m¥ svírá
sladký ráji poslední?

Tu²ím pozít°í
kde m¥ £eká² kovová
nealternativní
jediná

Letmé p°ímky k°ídel
chladné hloubky z°ídel
vzdalují se dálkou
sladký ráji poslední

V kterém jsem t¥ potkal století
ºe jsem nezapomn¥l vzáp¥tí
sám pocit mám
ºe t¥ z budoucnosti znám
ºe tvých vlas· v ní se dotýkám

Z·sta¬ z·sta¬
srdce popla²en¥ zvoní
ale rozum osud m·j uº kývá
z·sta¬ z·sta¬
sly²ím steny hlas· tichých
°ekni zem¥ má kam se to dívám
dál jsem tvému ráji
dál?

Hv¥zdolety tvé
na mém srdci parkují
dávno my dva dávno
je²t¥ d°ív
ekám okolo tvých
kam jen za mnou poplují
kolem vzduch a tání
kv¥ty jív

Z ko°en· své touhy
vyr·stám sten pouhý
nejsi v pra²ných brázdách
sladký ráji poslední

V kterém jsem t¥ potkal století
ºe jsem nezapomn¥l vzáp¥tí
sám pocit mám
ºe t¥ z budoucnosti znám
ºe tvých vlas· v ní se dotýkám

Vytrºen a smýkán
sebe sám se z°íkám
mám t¥ ve svých vráskách
sladký ráji poslední
Z·sta¬ z·sta¬
srdce popla²en¥ zvoní
ale rozum osud m·j uº kývá
z·sta¬ z·sta¬
sly²ím steny hlas· tichých
°ekni zem¥ má kam se to dívám
dál jsem tvému ráji
z·sta¬?

Progres-Pokrok
16 písní
Botostroj
(Milan Nytra / -)
Budeme se mít
(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)

✦ e tvých vlas· v ní se dotýkám
Roman Dragoun / Vladimír ort
lov¥k stroj / e tvých vlas· v ní se dotýkám
(1981, 2.)

♠
2 ♠

Dilema Viléma
(Milan Nytra / Zden¥k Kluka)

♠

Dneska v²ichni tan£í
(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)

♠

Hyena
(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)

♠
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Komár aneb hromadn¥ vysávat

2

♠

2

♠

Lavina

(Milan Nytra / Milan Nytra, Vladimír ort)

♠

Moja najzlatej²ia lýra

(Milan Nytra / Milan Nytra, Pavla Dvo°á£-

♠

Na²e srdce ohnivé jsou buchary
(Milan Nytra / Milan Nytra)

♠

2

♠

2

♠

2

♠

(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)
Poºár v¥ºní t¥ºe

V²ichni budem jenom zpívat
hrát a zpívat a nic víc
nic d¥lat d¥lat v·bec nic

jenom hraje
3x
Nemusí nic d¥lat
jenom hrát

(Zden¥k Kluka / Milan Nytra)
Pochod plá²´· ve v¥tru

to bude vytouºená chvíle

Ten se má 3x
2

(Milan Nytra / Milan Nytra, Vladimír ort)
Otrava krve

ozve se trubky hlas 2x

a nebudeme muset nebudeme muset

ková)

Nejlíp je doma

Aº jednou p°ijde £as 2x
aº jednou nastane ta chvíle

(Milan Nytra / Milan Nytra)

Je²t¥ já 3x
ºe jsem tady

(Milan Nytra / Milan Nytra)

♠

Takové oby£ejné ²t¥stí

3x
Chci se taky mít
a jenom hrát

(Milan Nytra / Milan Nytra)
T°i dny boje

2

♠

(Milan Nytra, Zden¥k Kluka / Milan Nytra,
Zden¥k Kluka)
Za vozem!

Aº jednou p°ijde £as 2x
aº jednou nastane ta chvíle
ozve se trubky hlas 2x
to bude vytouºená chvíle

♠

(Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka)

V²ichni budem jenom zpívat

✦ Botostroj

hrát a zpívat a nic víc

Milan Nytra / -

a nebudeme muset nebudeme muset
nic d¥lat d¥lat v·bec nic...
2x

✦ Dilema Viléma

Otrava krve (1988, 1.)

Milan Nytra / Zden¥k Kluka

(instrumentální)

✦ Budeme se mít
Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka

✷

Otrava krve (1988, 13.)
Otrava krve (1990, 2.)

Otrava krve (1988, 11.)
Vid¥t a nevid¥t
p°iznat se a lhát
rozhodnout pak
to je dilema Viléma
Bloudit nebo nalézt
zapomenout a vzpomínat

Ten se má 3x

skon£it a za£ínat

jenom hraje

to je dilema Viléma

3x
Pochybovat £i uv¥°it
Nemusí nic d¥lat

uºasnout p°ehlíºet

jenom hrát

nenávid¥t a milovat
to je dilema Viléma

2x
Slouºit vládnout
Je²t¥ já 3x

vstávat nebo hrát

ºe jsem tady

získat £i ztratit

3x

to je dilema Viléma

Chci se taky mít

D¥lat nebo leniv¥t

a jenom hrát

prodat a koupit
mít £i nemít

2x

to je dilema Viléma
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Vzdát se vyhrát
z·stat nebo utéct
být £i nebýt
to je dilema Viléma

Dneska v²ichni tan£í hop
mladí i ti star²í hop
s úsm¥vem dokola
dokola hudbo hrej

Být £i nebýt
to je dilema Viléma
3x

Nest·j v kout¥ sám
stejn¥ pat°í² k nám
mávají ti známí
známí

✦ Dneska v²ichni tan£í

Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka
Otrava krve (1988, 5.)

Vítej a poj¤ dál
dnes je velký bál
hudbu máme krásnou
°íznou
Chlapci usmátí
rádi zaplatí
v²ichni honem tan£í
kdyº za£nou hrát
Nest·j v kout¥ sám
stejn¥ pat°í² k nám
mávají ti známí
známí

Stejný rytmus t¥l
sál te¤ rozezn¥l
dech se krátí
cítí² tu sílu v nás
Dneska v²ichni tan£í hop
mladí i ti star²í hop
rádi v²ichni tan£í hop
i ty se tan£it nau£í²
Dneska v²ichni tan£í hop
mladí i ti star²í hop
s úsm¥vem dokola
dokola hudbo hrej
Jak nám ruku dá²
rázem uº jsi ná²
sv¥t se to£í vítej
tan£í² jsi ná²

✦ Hyena

Stejný rytmus t¥l
sál te¤ rozezn¥l
dech se krátí
cítí² tu sílu v nás

Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka
Otrava krve (1988, 12.)

Dneska v²ichni tan£í hop
mladí i ti star²í hop
rádi v²ichni tan£í hop
i ty se tan£it nau£í²

Dáme to dohromady jako d°ív
zaloºíme kapelu
dáme to dohromady jako d°ív
kapelu veselú

Dneska v²ichni tan£í hop
mladí i ti star²í hop
s úsm¥vem dokola
dokola hudbo hrej

Dáme to dohromady kdo má £as
vytvo°íme t¥leso
dáme to dohromady kdo má £as
t¥leso Progreso

Jak nám ruku dá²
rázem uº jsi ná²
sv¥t se to£í vítej
tan£í² jsi ná²

?? dárky do klubu
poh°by svatby £est
okamºit¥ p°istavíme
na²i techniku

Dnes je velký bál
zas je plný sál
hudbu máme krásnou
°íznou

V£era jste zavolali
p°ijedeme dnes
v domluvenou hodinu há
vezmem za kliku

P°esn¥ v rytmu jen
kaºdý spokojen
hned je plno smíchu
kdyº za£nou hrát

Na²e písn¥ nesmí
nikoho urazit
hodí se v²ude
jako paklí£e

Dneska v²ichni tan£í hop
mladí i ti star²í hop
rádi v²ichni tan£í hop
i ty se tan£it nau£í²

Jenom tak se nám poda°í
rychle prorazit
jsou to písn¥ do t°í minut
hlavn¥ o ni£em
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✦ Komár aneb hromadn¥ vysávat

Dáme to dohromady jako d°ív
zaloºíme kapelu
dáme to dohromady jako d°ív
kapelu veselú
Dáme to dohromady kdo má £as
vytvo°íme t¥leso
dáme to dohromady kdo má £as
t¥leso Progreso
Kdyº nám p°edem vyloºíte
o £em máme hrát
co se t°eba n¥kde da°í
nebo neda°í
Úsp¥ch je zaru£en
a net°eba se bát
kaºdé téma zvládnou
na²i texta°i
Ptáte se na plakáty
a to je ta v¥c
z na²í strany
je²t¥ trochu opomíjená
Do p°í²t¥ ji vy°e²íme
a není to kec
zatím vemte á jedni£ku
pi²te Hyena

Milan Nytra / Milan Nytra
Otrava krve (1988, 7.)

✷ Otrava krve (1990, 6.)
Letím si no£ním letem
malátný a slabý
z denního hladov¥ní
kruhy pod o£ima
M·j zrak se napíná
aº ob¥´ v lamp¥ bledé
zjeví se u okna 2x
Dychtím po hebké k·ºi
v teple rozvalené
milenci v objetí
to cíl je báje£ný
Sm¥le vyráºím
neviditelný a v ²eru
ti²e úto£ím 2x

Dáme to dohromady...

V o£ích mám podivný lesk
z p°ísunu nových £erstvých sil
²t¥stím se rád zalykám
za£nu vysávat
krev vysávat...

Dáme to dohromady jako d°ív
zaloºíme kapelu
dáme to dohromady jako d°ív
kapelu veselú

Lé£ím svým zásahem
neduhy doby
novodobý inkvizitor
bezplatn¥

Dáme to dohromady kdo má £as
vytvo°íme t¥leso
dáme to dohromady kdo má £as
t¥leso Progreso

Nikdo nás nevyhubí
semkneme své °ady
a budem hromadn¥ 2x

Kdyº nám p°edem vyloºíte
o £em máme hrát
co se t°eba n¥kde da°í
nebo neda°í
Úsp¥ch je zaru£en
a net°eba se bát
kaºdé téma zvládnou
na²i texta°i
Ptáte se na plakáty
a to je ta v¥c
z na²í strany
je²t¥ trochu opomíjená
Do p°í²t¥ ji vy°e²íme
a není to kec
zatím vemte á jedni£ku
pi²te Hyena

V o£ích mám podivný lesk
z p°ísunu nových £erstvých sil
²t¥stím se rád zalykám
kdyº za£nu vysávat
krev vysávat...
2x

✦ Lavina

Milan Nytra / Milan Nytra, Vladimír ort
Otrava krve (1988, 14.)

✷ Otrava krve (1990, 8.)

havé a drsné ticho p°ed bou°í
oceán rovný jako st·l
ústa se do písku zoufale bo°í
pod k·ºí £as je jenom m·j
Ví£ka mám za²itá reºnou nití
stejn¥ svým o£ím nev¥°ím
kamen· slizkých dotknout se ²títím
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kráter jen doutná neho°í
Hrobka se chv¥je svíjí a hroutí
zkusím se je²t¥ nadechnout
tisíce let starýho vzduchu co dusí
sví£ku se chystá uhasnout
Kdyº se zrnka písku pohnou
pohyb za£íná
kdyº se zrnka písku pohnou
je to lavina
2x
elezné okovy záp¥stí drtí
st¥ny se tíhou rozpuknou
a vyschlé mumie o£i t°e²tí
kdyº temné dun¥ní zaslechnou
Kdyº se zrnka písku pohnou
pohyb za£íná
kdyº se zrnka písku pohnou
je to lavina...

s láskou chrupom fazule
chýrny úsmev na perách
urobím zázraky
premením vodu na boºolé
?? rudy
ty si hrbatý
chudý bohatý
oblienkuty bez gatí
??
Tan£it budú 4x
?? rudy
ty si hrbatý
chudý bohatý
oblienkuty bez gatí
??
Tan£it budú
3x

✦ Na²e srdce ohnivé jsou buchary

✦ Moja najzlatej²ia lýra

Milan Nytra / Milan Nytra

Milan Nytra / Milan Nytra, Pavla Dvo°á£ková
Moja najzlatej²ia lýra (1989, 1.)
Rokmi ni£ená utlá£aná
a zra¬ovaná pod kopytami stád
spútaná putami oce©ovými
ml£ala si ??
teraz zdvíha² hlavu do oblohy
sníma² ´aºkú ?? poroby
a v zúfalých k¯£och ?? zdvíha²
odvrhni svoje prepiate
horia sa lúcajú
a nová piese¬ zaradí
arovná som zakliata
zúfale kr£i´
zúfale ??
dýcham na ´a m¯tvy dych
slávou celá zodratá
po parketách vlá£ená
je schopná mi dát milostný vzdych
viem o zvlá²tnych tajomstvách
prí²erné scény prí²erné
ºmíchaly ma ruky dravé
klátili ma po strunách
?? do vreciek
sypú zla´a£ky ??
?? rudy
ty si hrbatý
chudý bohatý
obliekatý bez gatí
??
Tan£it budú 4x
Brúsim ²able pri dverách
v zúfalé kre£i zúfalé

Otrava krve (1988, 8.)
Na²e srdce ohnivé jsou buchary
Ukovou d¥jiny
ve tvrdou ocel
ukovou lásku 3x
neskute£nou
Na²e srdce ohnivé jsou buchary
Fale²né pochyby
rozdrtí strach
vytvo°í £istý 3x
harmonický
e jsi má
ºe jsem tvá 2x
to my oba
dob°e víme
e jsi má
ºe jsem tvá
ºe jsem tv·j
ºe jsem tvá
rádi sv¥tu
vyjevíme vyjevíme
Láskou omámená
chci ti dopis psát
n¥ºná roztouºená
v¥rn¥ milovat
v¥rn¥ a nezm¥rn¥
hlavn¥ zodpov¥dn¥
Louka kv¥t· láká
ke kolektivním hrám
co to má² za ptáka
co letí k vý²inám
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voní² kolomazí
tvá°e má² od sazí

v²echno tu spo£ívá
k studánce lan¥ jdou pít

Na²e srdce ohnivé jsou buchary

Ob£as i zapr²í
bou°e k nám zavítá
vítr se uti²í
v²echno zas procitá
a v zemi z·stali
brouci a ºíºaly

Fale²né pochyby
rozdrtí v prach
vytvo°í £istý 3x
harmonický
e jsi má
ºe jsem tvá 2x
to my oba
dob°e víme
e jsi má
ºe jsem tvá
ºe jsem tv·j
ºe jsem tvá
rádi sv¥tu
vyjevíme vyjevíme

Nejlíp je doma
co kdo chce to má
moudrý a laskavý kraj
nejlíp je doma
co kdo chce to má
kouzelná étno jen hraj
Zhluboka nadechnout
vysko£it z postelí
v o£ích se zalesknou
jásavé obzory

Múzy s námi plují
potem zbrocené
láskou zúrod¬ují
zemi z kamene
rozkvetlá do krásy
vydá zlaté vlasy

A chromý pavou£ek
po zemi cupitá
berunko líbezná
vzh·ru le´
v úºasu n¥mém
skví se kv¥t

e jsi má
ºe jsem tvá 2x
to my oba
dob°e víme

Nejlíp je doma
co kdo chce to má...

Skálopevn¥ p°esv¥d£eni
o tom na²em zasnoubení
nedáme si vyrvat
lásky klí£...

Zden¥k Kluka / Milan Nytra

✷

Otrava krve (1988, 15.)
Otrava krve (1990, 7.)

✦ Nejlíp je doma

Zdá se ºe vyprchal tenhleten hn¥v
a banda zas klidn¥ zpívá
nemoc v úkrytu ²et°í si dech
pomstychtivá

Otrava krve (1988, 3.)
Otrava krve (1990, 3.)

Píchnout si st°íka£ku dokonale
r·ºový opar se vyno°í
kultura kamení vytrvale
p°esto hrozí

Milan Nytra / Milan Nytra, Vladimír ort

✷

✦ Otrava krve

Vyhlíºím za humna
krajinka rozumná
plná je klidu jak d°ív
to je ta jistota
jistota ºivota
vonící pupence jív
Vzít hlínu do dlaní
n¥hou nám zavoní
lehnout si do trávy
pohodu v záhlaví
a v hebkém náru£í
zem¥ jít spát
M¥síc je nad °ekou
na cestu dalekou
volá a pobízí snít
ve vroucím objetí

Otrava krve
v²echno ochromuje
Zr·da si úlisn¥ nalí£í pysk
a je z ní nev¥stka h°í²ná
sv·dná a opojná jde jí o zisk
mrcha py²ná
Svlíká se vá²niv¥ vrhá se vp°ed
ºízní po zu°ivém líbání
kdy z jejích úst vyst°íkne jed
hnisavý v°ed
Otrava krve
v²echno ochromuje

1677

Uº se roztahuje uº se naparuje
medov¥ slibuje nedoporu£uje
jen se obhajuje cévy umrtvuje
zb¥sile pendrekem mlátí
Zr·da si úlisn¥ nalí£í pysk
a je z ní nev¥stka h°í²ná
sv·dná a opojná jde jí o zisk
mrcha py²ná
Svlíká se vá²niv¥ vrhá se vp°ed
ºízní po zu°ivém líbání
kdy z jejích úst vyst°íkne jed
hnisavý v°ed

z £erné klidn¥
hned je bílá
a co dál?
ºe se ptáte
ºádný problém
ºádný stres
Jen dál ²iky veselé
slunce máme na dosah
roztavíme hv¥zdný prach
jen dál a lokty z ocele
hlavn¥ nesmí² se dát
3x

✦ Poºár v¥ºní t¥ºe

Otrava krve
v²echno ochromuje
V²echno zachvacuje
otrava krve...

✦ Pochod plá²´· ve v¥tru
Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka
Otrava krve (1988, 9.)

✷ Otrava krve (1990, 1.)

Jen dál ²iky veselé
slunce máme na dosah
roztavíme hv¥zdný prach
jen dál a lokty z ocele
Jdem
stále jdem
jen jdem
vítr napíná plachty
Jdem
stále jdem
jen jdem
vítr ur£uje sm¥r
A co dál?
máme výdrº
hnáni v¥trem
k cíli sp¥jem
a co dál?
ºe se ptáte
ºádný problém
ºádný stres

Milan Nytra / Milan Nytra
Otrava krve (1988, 2.)

✷ Otrava krve (1990, 5.)
To je ale horko
v²ichni vysvle£eni
a karty maºeme
4x
Pro£ je tu ten dým
a podivný hluk
pro£ se kácí sloup
pro£ se °ítí strop
kde vzal se tenhle neklid
a v podlaze je díra
Co se to tu d¥je
pro£ se v²echno chv¥je
2x
To je ale horko
v²ichni vysvle£eni
a karty maºeme
2x
Náhle lidí houf
zoufale k°i£í
vysko£ z okna blázne
nevidíme pro tmu
a po hmatu hrajem
zneklidn¥ni v²ak jsme
Co se to tu d¥je
pro£ se v²echno chv¥je
2x

Jdem
stále jdem
jen jdem
v p°edklonu je na²e síla

To je ale horko
v²ichni vysvle£eni
a karty maºeme
2x

Jdem
stále jdem
jen jdem
p°edklon základní stav

Panika a zmatek
na to ka²leme
te¤ je °ada na m¥
v²ichni p·jdou ke dnu
já mám v ruce sedmu
pak se n¥kam °ítím

A co dál?
zm¥níme barvu
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Co se to tu d¥je
pro£ se v²echno chv¥je
4x
Dneska uº víme jist¥ºe
to byl poºár v¥ºní t¥ºe...

✦ Takové oby£ejné ²t¥stí
Milan Nytra / Milan Nytra
Otrava krve (1988, 10.)
Jak je to dnes krásné
slunce uº vy²lo
na krátko
Ach jaké to probuzení
vstává nový den
slunce h°eje
sk°ivan p¥je
rychle rychle ven
D¥ti probudit
v kamnech zatopit
prádlo pov¥sit
slípky nakrmit
a ty £uníku jen se prob¥hni

Zoufalé ºivo°ení
neklidný spánek a plá£
od rána do setm¥ní
práskal karabá£
Tajné sch·zky v chatr£ích
tichý vzdor rozho°£ení
dusno aº k zalehnutí
drastické vyhrocení
Ozvala se nade v²e jasná
znamení co musí se stát
zlomit k°ídla jest°áb·m
rozdrtit chamtivý pa°át
Bou°e se p°ehnala krajem
nový se staví d·m
mohutný hlásek zvon·
tryskem let¥l k oblak·m
Celý ºivot ná² jedno velké ²t¥stí 2x
Takové oby£ejné 2x
²t¥stí
3x
Takové oby£ejné ²t¥stí

✦ T°i dny boje

Louka kvete
m·j ty sv¥te
krásný je to sen

Milan Nytra, Zden¥k Kluka / Milan Nytra,
Zden¥k Kluka
Otrava krve (1988, 4.)

Sm¥le vykro£it
tvá°e rozjasnit
je tu snídan¥
£erstvé mléko
vo¬avý chléb

✷ Otrava krve (1990, 4.)

V²echno vzkvétá
práce °eka
sílí mohutní
na nikoho se ne£eká
sirény uº zní

Oddíl travi£·
lapají po dechu
z v¥£né touhy po moci

A s láskou s odhodláním
kola se vºdy to£í
asi vidí rachot stroj·
?? jedem dol·
jeden vzkaz
Celý ºivot ná² jedno velké ²t¥stí 2x
2x
Celý ºivot ná² jedno velké ²t¥stí 2x
Takové oby£ejné 2x
²t¥stí
2x
Ale d°ív to tak nebylo

Kam se to jen valí
ta nenasytná sme£ka
2x

Vidina vzpoury
vyvolává paniku
2x
Tak nasadit sílu
ve správnou chvíli
Kdo je tu pán
a komu pat°í potlesk
2x
To pocítit se má 2x
Vidina vzpoury
vyvolává paniku
2x
Tak nasadit sílu
ve správnou chvíli
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Smetí se netrpí
a trosky odklidit
2x

za vozem
2x

A zase zá°í me£
kovaný z úsp¥ch·

Chvíli b¥ºel pak se skr£il
na stupa£ku Jirka sko£il
koník táhne káru dál
nikdo by nic nepoznal

Kdo je tu pán
a komu pat°í potlesk
2x

Za vozem

To pocítit se má 2x
Máme sílu
ruce k dílu
víme v²ude
dob°e bude 2x
aº se jednou rozmáchneme p¥stí
v²e co máme uhlídáme
v krutém boji
nep°ítel uº neobstojí
nás £eká pak nevýslovné ²t¥stí...
Kam se to jen valí
ta nenasytná sme£ka
2x
Oddíl travi£·
lapají po dechu
z v¥£né touhy po moci
Smetí se netrpí
a trosky odklidit
2x
A zase zá°í me£
kovaný z úsp¥ch·
Kdo je tu pán
a komu pat°í potlesk
2x
To pocítit se má 2x
Máme sílu
ruce k dílu
víme v²ude
dob°e bude 2x
aº se jednou rozmáchneme p¥stí
v²e co máme uhlídáme
v krutém boji
nep°ítel uº neobstojí
nás £eká pak nevýslovné ²t¥stí...

Za vozem
my volali jsme
za vozem
Vozka ²vihá bi£em vzad
Jirka málem z káry spad
rány on se nebojí
jelito se brzy zahojí
2x
Za vozem
Za vozem
my volali jsme
za vozem
V²ichni jsme si nasko£ili
pod nohama cesta plyne
stará herka t¥ºko zvládne
mírné stoupání
v·z se naklání
vozka zpíváním
kon¥ pohání
Sedíme te¤ jako p¥ny
ko£í nepoznal té zm¥ny
kdyº se v²ichni vezem dál
není kdo by zavolal...
Za vozem
Není kdo by zavolal...
Lulat

Progress organization
24 písní
A lovely day
(Zden¥k Kluka / René Trejtnar)
Argonaut
(Pavel Ván¥ / Petr Ulrych)

♠

Bezedná t·¬
(Zden¥k Kluka / Pavel Kopta)

♠

Zden¥k Kluka / Zden¥k Kluka
Otrava krve (1988, 6.)

Dopis v láhvi
(Pavel Ván¥ / Pavel Kopta)

♠

Za vozem 4x

Dºungle
(Zden¥k Kluka / -)

♠

Za vozem
my volali jsme

Fortune teller
(Emanuel Sideridis / René Trejtnar)

✦

Za vozem!
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co klí£í v t¥le chorém

Good bye
(Zden¥k Kluka / -)

♠

I feel free
(Jack Bruce / Pete Brown)

♠

Ikaros
(Jan Sochor / Petr Ulrych)

♠

Introdukce
(Jan Sochor / -)

♠

Jako Hélios
(Jan Sochor / Petr Ulrych)

♠

Hloubka láká a lí£í
a vábí poj¤ blíº

Kamarád gramofon
(Zden¥k Kluka / Pavel Kopta)

♠

Klí£ k poznání
(Jan Sochor / Franti²ek Jemelka)

♠

Teplý proud
ten bludný proud
nosí vláhu
zbaví sv¥tských pout

Mauglí
(Pavel Ván¥ / Pavel Kopta)

♠

Osud
(Pavel Ván¥ / Pavel Kopta)

♠

Prám z trám·
(Jan Sochor / Pavel Kopta)

♠

2x
Z·stal na lodi sám
a £eká aº p°ijde dé²´
Mlé£nou dráhou
spásnou dráhou
mlé£nou dráhou

Ten v¥£ný proud
zbaví pout
k modrým dálkám
bude v¥£n¥ plout
2x

✦ Bezedná t·¬

Ptá£ník
(Zden¥k Kluka / Hynek al£ík)

Zden¥k Kluka / Pavel Kopta

Snow in my shoes
(Zden¥k Kluka / René Trejtnar)

Mauglí (1977, 5.)

Strach
(Pavel Ván¥ / Pavel Kopta)

♠

Strom
(Zden¥k Kluka / Petr Ulrych)

♠

t¥stí
(Pavel Ván¥ / Pavel Kopta)

♠

Time
(Zden¥k Kluka / René Trejtnar)
Tutový typ
(Zden¥k Kluka / Pavel Kopta)

♠

We can work it out
♠
(John Lennon, Paul McCartney / John Lennon,
Paul McCartney)

✦ Argonaut
Pavel Ván¥ / Petr Ulrych
Barnodaj (1971, 5.)
Stra²nou ºíze¬ uº neuhasí
k b°eh·m k dálkám uº nedoplují
Sto hodin sto nocí sto rok·
klid úl·m nedop°ejí
sto hodin sto nocí sto rok·
se vlá£í za nad¥jí
A v¥°í v tu zá°i co zlátne
pár sáh· nad obzorem
ten obraz je ni£í jak nemoc

Bezedná t·¬ zelená t·¬
M¥síc uº stoupá
Balú drºí stráº
bezedná t·¬ zelená t·¬
Mauglí se koupá
v·bec nepostrádá pláº
Prohání se no£ní t·ní
jako bystrý lín
ve v¥tvích pak lín¥ tr·ní
nabídly mu klín
V rákosí kde Balú hlídá
zaznívá hluboký bas
ozv¥na se k n¥mu p°idá
zpívá druhý hlas
Bezedná t·¬ zelená t·¬
mrtvá i ºivá voda
o b°eh za²plouchá
bezedná t·¬ zelená t·¬
Balú si zpívá
celá dºungle naslouchá
Vypráví v té písní prosté
co to je mít rád
vypráví to snad uº po sté
snad uº tisíckrát
Mauglí spí je je²t¥ malý
celý den na nohou stál
ºák· svých je Balú znalý
zpívá proto dál
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✦ Dopis v láhvi

✦ I feel free

Mauglí (1977, 6.)

Barnodaj (1971, 9.)

Jack Bruce / Pete Brown

Pavel Ván¥ / Pavel Kopta

Lodní kufr v kout¥ leºí
kdo by o n¥j stál
jeho pán se najde st¥ºí
plav£ík nebo admirál
Láká k otev°ení
zámek na n¥m není
uº víko zívá
v·n¥ mo°ských solí
jméno staré joly
se v kufru skrývá
Je v n¥m taky láhev ²edá
a v ní ºlutý cár
£íst se ale celý nedá
nejvý² sem tam °ádk· pár
Lásko na shledanou
mírné brízy vanou
uº nemám stání
rád bych byl uº zpátky
dál ty matné °ádky
se £tení brání

Feel when I dance with you
we move like the sea
you you're all I want to know
I feel free...
Dance oor is like the sea
ceiling is the sky
you're the sun
and as you shine on me
I feel free...
I can walk down the street
there's no one there
though the pavements are
one huge crowd
I can drive down the road
my eyes don't see
Though my mind
wants to cry out loud
2x

Hodím láhev do pe°ejí
i ten dopis v ní
námo°níci prý si p°ejí
splnit p°ání poslední

Dance oor is like the sea
ceiling is the sky
you're the sun
and as you shine on me

Vím ºe psaní jednou
dív£í ruce zvednou
se slovy dík·
z láhve zazní asi
dávno ztichlé hlasy
v²ech námo°ník·...

I feel free...

✦ Dºungle

Zden¥k Kluka / Mauglí (1977, 1.)

(instrumentální)

✦ Good bye

Zden¥k Kluka / Barnodaj (1971, 11.)

(instrumentální)

✦ Ikaros

Jan Sochor / Petr Ulrych
Barnodaj (1971, 3.)

Letí ²edou a prázdnou plání
kroky krátký cesta daleká
a dotyky múz
mu pohání v·z jen vý²
Letí s vidinou krásných p°ání
a kdyº na n¥j nikdo ne£eká
snad nemine cíl
snad doletí zdráv jen vý²
Nevnímá kotou£ vzdálený
vý² mí°í nap·l spálený
stoupá
jak snadné létat se zdá
2x
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✦ Introdukce
Jan Sochor / -

Barnodaj (1971, 1.)
(instrumentální)

✦ Jako Hélios

Jan Sochor / Petr Ulrych

Ten veterán te¤ ²anci nemá
je jak spálený háj
jak rozbitý dºbán troska n¥má
a já °íkám hraj
koda písní ²koda song·
které odnesl si v dál
sly²ím v podv¥domí
v²echny písn¥ co mi
kdysi ve den v noci hrál
v¥rn¥ hrál
2x

✦ Klí£ k poznání

Barnodaj (1971, 2.)
K°ídla tak mít
a um¥t létat vý²
neº koule slune£ní
být jako Hélios

Jan Sochor / Franti²ek Jemelka
Klí£ k poznání (1970, 1.)

Poutníkem být
mít z pírek pr·zra£ných
pár k°ídel zázra£ných
tak jako Hélios

Jdu na p°edm¥stí
prázdné nám¥stí
plá£ malých d¥tí
se vzná²í k nebes·m

I sílu mít jak on
a nebát se ztrát morových
jako Hélios
a létat jako pták
v²em stín·m se smát tajemným
jako Hélios

Dávám ti klí£ k poznání

2x

Dávám ti klí£ k poznání

Jako Hélios
vstávat do svých sn· jak v ráji
jako Hélios
zpívat tisíc slov
o bájích zázra£ných
zázra£ných

K·l osam¥lý
tápá² v temnotách
s·l v jejích o£í
rozsvítí svatozá°

Ráj bez nádraºí
úzké zápraºí
stáj plná starc·
uhýbá z kolejí

Dávám ti klí£ k poznání

✦ Kamarád gramofon

✦ Mauglí

Zden¥k Kluka / Pavel Kopta

Pavel Ván¥ / Pavel Kopta

Mauglí (1977, 3.)
M·j kamarád uº nechal hraní
chce v d·chodu být
v²ak na kaºdý pád nemá zdání
jak prázdný mám byt
M·j gramofón je polámaný
a dál nechce hrát
za jediný tón obehraný
já dám rád sv·j plat
koda písní ²koda song·
které odnesl si v dál
sly²ím v podv¥domí
v²echny písn¥ co mi
kdysi ve den v noci hrál
v¥rn¥ hrál

Mauglí (1977, 9.)
Mauglí se toulá
a soumrak mu nevadí
hlídá ho Bal· a Káj
chvíli se koupá
a chvíli spí v kapradí
má sv·j d¥tský zemský ráj 2x
Mauglí se toulá
a místo jen do listí
dívá se víc ke hv¥zdám
bloumá a ztrácí
tak ²lép¥je ko°istí
£ím dál tím víc je rád sám
Spat°il v louºi
svoji vlastní tvá°
kdyº tam jednou zrána stál
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✦ Prám z trám·

proto stal se z n¥ho samotá°
to uº je úd¥l d¥tí
to zná nádeník i král
ºe hlavou náhle letí
co dál
Mauglí se toulá
a láká ho údolí
bílý d·m buvol a stáj
Mauglí se toulá
a snad ho to nebolí
ºe ztrácí ten sv·j d¥tský ráj 2x
Spat°il v louºi
svoji vlastní tvá°
kdyº tam jednou zrána stál
proto stal se z n¥ho samotá°
to uº je úd¥l d¥tí
to zná nádeník i král
ºe hlavou náhle letí
co dál

Jan Sochor / Pavel Kopta
Mauglí (1977, 7.)

Prý sta£í mít pár silných trám·
pár pevných lan a pruºných klád
mám ºluté plány starých prám·
já bych jeden postavil si rád
Dám na n¥j soudek nutných krám·
proudem dol· m·ºu se pak dát
mám s sebou bláhové p°ání
pár d¥tských sn· tu s sebou mám
Má prudká touha bez ustání
proudem °eky ºene z trám· prám
tvá láska prý není k mání
práv¥ proto já se plavím sám

✦ Strach

✦ Osud

Pavel Ván¥ / Pavel Kopta

Pavel Ván¥ / Pavel Kopta
Mauglí (1977, 10.)

Hore£ným jarem strán¥ voní
p°íroda touºí r·st
milenc·m kon£í dlouhý p·st
dny letí jako stádo koní
motýl motýla loukou honí
píse¬ dere se z úst
Osud má ale sílu sloní
mám se ho právo bát
záke°nou ránu umí dát
tomu kdo hlavu k r·ºi skloní
nebo rukou si o£i cloní
nemám nemám ho rád
Proklínám chladný sníh a mráz
proklínám paní s bílou kosou
obchází po°ád kolem nás
obchází jarní ranní rosou
Hore£ným jarem strán¥ voní
p°íroda láme m°íº
opou²tí kdekdo zimní skrý²
modravé zvonky v tráv¥ zvoní
b°íza lé£ivou mízu roní
poj¤me k ºivotu blíº
Proklínám chladný sníh a mráz
proklínám paní s bílou kosou
obchází po°ád kolem nás
obchází jarní ranní rosou
3x

Mauglí (1977, 2.)
Tichý jako netopýr
a silný jako býk
úto£ný jak dravý výr
a kluzký jako mník
P°ítel noci
kamarád d¥su
vstoupil na m·j práh
má m¥ v moci
uprost°ed les·
°íká se mu Strach
Strach má o£i ko£i£í
a zuby hyení
zv¥davost má opi£í
a hlas má jelení
Rád m¥ vidí
jak se t°esu
k·ºi bych z n¥j stáh
p°ítmím slídí
kamarád d¥su
°íká se mu Strach
Dlouho hledám zbran¥
které strach jak dým zaºenou
²edý dým
lesy vody strán¥
radí abych ²el za ºenou
já to vím
Tichý jako netopýr
a silný jako býk
úto£ný jak dravý výr
a kluzký jako mník
Král v²ech strach·
postrachem býval
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byl to Kazimír
strach je v prachu
smetl ho p°íval
láskyplný vír
Z tvá°e padá maska
tomu kdo se ºít p°estal bát
p°estal bát
°íká se ºe láska
je jen v·le mít druhé rád
mít je rád
Král v²ech strach·
postrachem býval
byl to kazimír
strach je v prachu
smetl ho p°íval
láskyplný vír...

✦ Strom

hada na prsou h°ál
t¥stí nav²tívilo d·m sousední
v zámku tam v¥zel klí£
byl to v ulici v²ak d·m poslední
²t¥stí ²lo od n¥j pry£
Dívám se na n¥ skryt záclonami
z·stává ti²e stát
p°ístupné jako ti co jsou sami
d°ív neº se za£nou bát
t¥stí nav²tívilo d·m sousední
v zámku tam v¥zel klí£
byl to v ulici v²ak d·m poslední
²t¥stí ²lo od n¥j pry£
Náhodou kolem pár malých d¥tí
za m¥sto jde si hrát
zoufalé ²t¥stí vst°íc jim hned letí
sám není nikdo rád

Zden¥k Kluka / Petr Ulrych

✦ Tutový typ

Barnodaj (1971, 4.)
Lé£il k°ídla pták·m ran¥ným
a hlídal teplo k°ehkých hnízd
k°íºil cestu laním zasn¥ným
pak slýchal ticho známých míst
Písmo les· um¥l £íst
a písn¥ hrát
ty co m¥l rád
Vstával d°ív neº v£ely v údolí
a hlídal hv¥zdy co ²ly spát
°íkal sl·vka která nebolí
a víc neº mohl um¥l dát
A písn¥ hrát
ty co m¥l rád
Zoufalý byl jeho pád
skácený nemohl vstát
spálený ohn¥m se h°ál
vzdáleným blesk·m se smál
2x

Zden¥k Kluka / Pavel Kopta
Mauglí (1977, 8.)

Tutový tip
mám na kon¥ jménem Faun
má málo chyb
a p°edev²ím je klaun
S radostí uhání
podleze startovní sí´
a p°itom nepostoupí
z místa ani pí¤
Tutový tip
vám s ochotou m·ºu dát
k tomu i slib
ºe budete se smát
P°esko£í do d¥tství
jako by p°esko£il t·¬
protoºe Faun uº léta
houpací je k·¬

✦ t¥stí

Houpy hou
se houpá jako klaun
houpy hou houpy hou se houpá
k·¬ Faun

Mauglí (1977, 4.)

Tutový tip
mám na kon¥ jménem Faun
poslouºí líp
neº tucet nských saun

Pavel Ván¥ / Pavel Kopta

t¥stí °eklo musím jít o d·m dál
opou²t¥lo m·j d·m
nejd°ív jsem se tomu jen ti²e smál
p°ál jsem to soused·m
Já uº m¥l ²t¥stí víc neº se pat°í
víc neº kdy jsem si p°ál
slýchám ºe ten kdo se s ním brat°í

Houpáním zahání
másla sádlo i l·j
a navíc Faun poslechne
kdyº mu °eknu st·j
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Synkopy

Houpy hou
se houpá jako klaun
houpy hou houpy hou se houpá
k·¬ Faun

✦ We can work it out

John Lennon, Paul McCartney / John Lennon, Paul McCartney
Barnodaj (1971, 7.)

We can work it out 8x
Try to see it my way
do I have to keep on talking
till I can't go on?
while you see it your way
run the risk of knowing
that our love may soon be gone
We can work it out 2x
Think of what you're saying
you can get it wrong
and still you think
that it's all right
think of what I'm saying
We can work it out
and get it straight
or say good night
We can work it out 2x
Life is very short
and there's no time
for fussing and ghting my friend
I have always thought
that it's a crime
so I will ask you once again

49 písní

Afrika
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Automat Strach
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Blues o vý£epu
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Blues pro m·j den
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Co po tob¥ zbylo
(Milo² Makovský / Pavel Vrba)

♠

erný racek
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Dlouhá noc
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Dýchám - rostu
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Homo sapiens
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Hra s pam¥tí
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

H·l v slune£ních hodinách
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Chytal bych v ºit¥
♠
(Milo² Makovský, Vilém Majtner / Pavel Vrba)
Intermezzo
(Old°ich Veselý / -)

♠

Introdukce
(Old°ich Veselý / -)

♠

Jsi nádhern¥ prav¥ká
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Try to see it my way
only time will tell
if I am right or I am wrong
while you see it your way
there's a chance
that we might fall apart
before too long

Jsi sám, kdyº spí²
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Klávesové extempore
(Old°ich Veselý / -)

♠

Krát kolikrát
(Vratislav Luká² / Pavel Vrba)

♠

We can work it out 2x

Kr·p¥j
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

Life is very short
and there's no time
for fussing and ghting my friend
I have always thought
that it's a crime
so I will ask you once again...

K°ídlení - epilog
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

K°ídlení - prolog
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

♠

K²íry
(Milo² Makovský / Pavel Vrba)

♠

Kytarové extempore
(Milo² Makovský / -)

♠

Kyvadlo
(Vratislav Luká² / -)

♠
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♠
Láskovej mu£edník
(Milo² Makovský / Pavel Vrba)
♠
Le£o
(Old°ich Veselý / -)
♠
Loutka na setrva£ník
(Old°ich Veselý / Ivan Huvar)
Malá dívka s £elenkou
♠
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Masox
♠
(Old°ich Veselý / -)
Mlad²í sestry vzpomínek
♠
(Old°ich Veselý / So¬a Smetanová)
♠
Mod°inná soustava
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
♠
Nová my²lenka
(Old°ich Veselý / Old°ich Veselý)
♠
Poznám
(Milo² Makovský, Vilém Majtner / Pavel Vrba)
♠
Pr·m¥rný
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Román
♠
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Souzn¥ní
♠
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
Spor
♠
(Vratislav Luká² / Pavel Vrba)
Srdce
♠
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
♠
Ten m·j sv¥t se m¥ní
(Vilém Majtner / Pavel Vrba)
♠
Toulka je oblá
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
♠
Uspávanka
(Old°ich Veselý / -)
Uº se perem
♠
(Vilém Majtner / Pavel Vrba)
V p°í²tím století
♠
(Old°ich Veselý / Ivan Huvar)
Válka je v·l
♠
(Old°ich Veselý / Franti²ek Jemelka)
Vodopád
♠
(Old°ich Veselý / -)
♠
Vstávej
(Old°ich Veselý / Old°ich Veselý)
♠
Zrcadla
(Milo² Makovský, Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
♠
Ztráty a nálezy
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)
ena - sen
(Old°ich Veselý / Pavel Vrba)

✦ Blues o vý£epu

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
K°ídlení (1983, 8.)

Vý£ep má jméno koly
je tu noc od rána
po stý £te Alkoholy
servírka vzd¥laná
Guillaume psal jí Pásmo
s Pastý°kou Eielkou
kdyº nás má kone£n¥ zkásnout
d¥lá to pastelkou
Vý£ep má otisk prst·
dºíns· modrák·
i já tam párkrát báse¬ chrstnul
slítlou z oblak·
Vím není to Pásmo
pí²u na tácek
tak uº poj¤ servírko zhasnout
a do sn· se mi nevracej

✦ Blues pro m·j den

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 6.)

Blues pro m·j den
to je zmrzlej obraz tv·j
tv·j co v hlav¥ mám
blues pro m·j den
to je holub kulhavej
s tím se belhávám
e jsi star²í co je na tom
já t¥ vidím b¥lozlatou dál
já znal z tebe kaºdej atom
te¤ jsi moudrá kdo ti vo to stál?
Blues pro m·j den
to jsou láhve s pam¥tí
zlou a ke mn¥ zavilou
blues pro m·j den
je tvý matný pon¥tí
vo tom co bylo ºe nebylo
Ty jsi byla kytarová
neunylá krásn¥ svítivá
já má milá tak na to mít
dávno se tam zpátky nedívám
Blues pro m·j den
to je ²edej holub m·j
co se mnou kulhá kdyº se couráme
blues pro m·j den

1687

to je zmrzlej obraz tv·j
na jinej s holubem nemáme
e jsi star²í co je na tom
já t¥ vidím b¥lozlatou dál
já znal z tebe kaºdej atom
te¤ jsi moudrá kdo ti vo to stál?

✦

Co po tob¥ zbylo

Milo² Makovský / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 9.)
Co po tob¥ zbylo
od mo°e pár lastur
tvojí zubní pastu
v prázdné koupeln¥ dál tu mám
Dlouhých dn· zástup
tvá°í se skeln¥
£tu tvou starou Vlastu
jako blázen si p°ipadám
Málo mám informací
v sob¥ sám te¤ se ztrácím
kdyº p°echázím na £ervenou
pokuty pak platím na tvé jméno já sám
Co po tob¥ zbylo
v gau£i pár sponek
já jsem vypnul zvonek
zn¥l tvým tónem kdo má to snýst
Ná² vztah dost váºil
°ádn¥ se prones
já se aº moc snaºil
já byl t¥sto cos mohla hníst
Málo mám informací
v sob¥ sám te¤ se ztrácím
kdyº p°echázím na £ervenou
pokuty pak platím na tvé jméno já sám

✦

létá kam sta£í
k £emu vý²ka beznad¥jná
vý²ka k°ídla unaví
Díky fá£·m chaluhám
k°ídlo sr·stá
racek £erný
dál sní o duhách
Dávná chvíle líhnutí
úd¥l dává
mlád¥ £erné
málem uklovou
ºít na hrazdách visutých
k°ídly mávat
mlád¥ musí
tím se brání
Pustí se k vý²kám
tam kde v bájích ptáci hynou
kdyº duhu touºí sezobnout
a kdyº se z°ítí
hejno odm¥ní ho slinou
hejno líné k°ídlem hnout
2x
erná k°ídla prokvetlá
vý²kou sílí
racek £erný
zas byl kousek blíº
létá i kdyº nelétá
vý²ka mýlí
málem zobá
mlé£nou dráhu
Pou²tí se k vý²kám
tam kde v ságách ptáci hynou
uº málem na svou duhu sáh
posté se z°ítil
jak se mohli s duhou minout
k°ídlo lé£í v chaluhách
Díky fá£·m chaluhám
k°ídlo sr·stá
racek £erný
dál sní o duhách

✦

erný racek

Old°ich Veselý / Pavel Vrba

Dýchám - rostu

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Slune£ní hodiny (1981, 5.)
Díky fá£·m chaluhám
k°ídlo hojí
racek £erný
sám a v ústraní
není ºádná zásluha
ºít a pojít
racek £erný
síly sbírá
Mívá to leh£í
racek stejnostejný z hejna
²edý jak druzí chechtavý

Dlouhá noc (1989, 2.)
ekám co dny p°inesou
jestli se na svou horu vydrápu
£ekám s marnou noblesou
a nic jak na potvoru nechápu
Dýchám rostu
moºná holou kostru
na ten sv·j
vrchol hory dosmýkám
stoupám s Lipem
m·j ºivot se klipem zdá
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pou²t¥j ho ti
co se jich netýká
Já stále doufám mám touhu v¥ci m¥nit
já si troufám na horu vzh·ru lézt
já si troufám lézt t°eba se zpoºd¥ním
nedám se nedám se od slepých vést
Já chci znát zít°ek budoucnost
otázky p°ipravený dávno mám
nechci to vzdát a´ jsem k·ºe kost
v¥domí vlastní ceny neprodám
Dýchám rostu
i kdyº nekvetu
své srdce
nem¥ním v kámen
po°ád mi bouchá
uvnit° skeletu
jdem spolu na kóty
neznámé
Já stále doufám mám touhu v¥ci m¥nit
já si troufám na horu vzh·ru lézt
já si troufám lézt t°eba se zpoºd¥ním
nedám se nedám se od slepých vést

v c dur i v cis
já moºná £lov¥k
jist¥ i snad
kam jsem to dovlek
kdy jsem byl rád?
Tuºkou na v¥trné mlýny
s láskou v tichu kocoviny
já ²el zhasínal i ho°el
s pýchou v¥£n¥ nedotvo°en
Kdo p°ece já já já já já 2x
Já s v¥£nou skepsí
co vede dál
kdyº byl sv¥t vepsí
já vºdycky vstal
co jsi mi nedal
nem·ºe² vzít
já zmá£knu pedál
a p·jdu ºít
ºe nejsem první
to dává klid
nohou si trhni

✦ Hra s pam¥tí

Lez dál
£ekej sám
Já stále doufám
mám touhu v¥ci m¥nit
já si troufám
na svou horu vzh·ru lézt
já si troufám
lézt t°eba se zpoºd¥ním
já si troufám
nedám se nedám se
od slepých vést

✦ Homo sapiens
Old°ich Veselý / Pavel Vrba
K°ídlení (1983, 3.)
K°ídlení
je v nás v hloubkách
k°ídlení
je sráz louka
k°ídlení
k°ídla dává nám
i st°íhá
Co s tím n¥co ve m¥ vrtá
uº vím nesmrtelnej smr´ák
já byl sem tam dovesela
já ºil s tím nic nenad¥lá²
Kdo p°ece já já já já já 2x
Já jeden z plod·
co ma£ká lis
sloºený z kód·

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 13.)
Odváºná je hra s pam¥tí
je to mºík a trvá staletí
s vírou
letím £ernou dírou
M¥°ím svou hru po£tem parsek·
po£tem sn· i po£tem nevd¥k·
splývaj
kdyº se zpátky dívám
Tak hraju a letím
sám vlastní pam¥tí
má hlava n¥kdy pocit má
ºe se rozletí
V zrcadlech dutých vypuklých
vidím své sny co v£as ucukly
dávno
zbývá rukou mávnout
V zrcadlech jiných benátských
hraju dál s krásou nadsázky
s vírou
ale nikdy s mírou
V zrcadlech dutých vypuklých
vidím své sny co v£as ucukly
dávno
zbývá rukou mávnout
Má hlava...
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✦ H·l v slune£ních hodinách
Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Slune£ní hodiny (1981, 2.)
To d¥lá velké ticho
chvíli p°ed svítáním
ºe v²echno známé
kolem znehybní
mráz co letí míchou
z·stane stát v dlaních
Te¤ je°áb vidím v nebi
který slunce zdvihá
ten obraz brání
plicím vydechnout
vím i co je nebýt
i co není v knihách
Já svítáním
sv·j úd¥l cítím
jsem h·l
v slune£ních hodinách
Uº ost°í horizont·
krásné barvy m¥ní
ty ºhavé dýky
rosou kalené
slunce narozené
cítí p°í²tí zenit
Já v so²ném velkém
tichu mám te¤ úd¥l h·lky
co p°es den zm¥°í
dráhu slune£ní
jsem v¥£nou nehybností
stvo°en pro potulky

aby nespad z vý²ky srázu
coº m·ºe se klidn¥ stát
Mám chu´ stát se chyta£em
tuhle zm¥nu má £epice se mnou d¥lá
tohle dluºím svý p°í²tí generaci
chytit ji v ºit¥ dokud je celá
Jak rád bych chytal v ºit¥
sv¥t d¥tí zbloudilých
bez k°iku krásn¥ s citem
neº se rozptýlí v obilí
Mám na hlav¥ £epici
a pod ní vzpomínky hnízd¥j
hodinky mý pozpátku
n¥kdy jdou
Zrychlení m¥ní mi tvá°
díky mý zp¥tný jízd¥
kde p°i tý silnici
patníky zlom¥ný jsou

✦ Intermezzo

Old°ich Veselý / Slune£ní hodiny (1981, 4.)

(instrumentální)

✦ Introdukce

Old°ich Veselý / Slune£ní hodiny (1981, 1.)

(instrumentální)

Já svítáním
sv·j úd¥l cítím
jsem h·l
v slune£ních hodinách

✦ Jsi nádhern¥ prav¥ká

2x

Slune£ní hodiny (1981, 3.)

✦ Chytal bych v ºit¥

Milo² Makovský, Vilém Majtner / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 12.)

Mám na hlav¥ £epici
a pod ní vzpomínky hnízd¥j
hodinky bez rak
co n¥kdy pozpátku jdou
Zrychlení m¥ní mi tvá°
díky mý zp¥tný jízd¥
kde p°i tý silnici
patníky p°íb¥h· jsou
Zas bych v ºit¥ chytal rád
sv¥t d¥tí co náhle zabloudil

Old°ich Veselý / Pavel Vrba

Vnímám dotyky i st°ety
tmu co d¥lá z postav siluety
vnímám plody v jabloních
kdyº se ke mn¥ nakloní²
Já vnímám v dne²ním p°í²tí
moºná dít¥ po£íná²
jít z dálky k propadli²tím
smí² v¥£ná jediná
Jsi nádhern¥ prav¥ká
Cítím ²t¥stí bez odvety
£as co d¥lá z postav siluety
vnímám hudbu v dýchání
kdyº se ke mn¥ naklání²
Já vnímám v dne²ním p°í²tí
moºná dít¥ po£íná²
jít z dálky k propadli²tím
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smí² v¥£ná jediná
Jsi nádhern¥ prav¥ká
Vnímám ho°ící strom s kv¥ty
£as co d¥lá z postav siluety
cítím mandle s vanilkou
jsi to ty ta p°ed chvilkou?
Já vnímám v dne²ním p°í²tí
moºná dít¥ po£íná²
jít z dálky k propadli²tím
smí² v¥£ná jediná
Jsi nádhern¥ prav¥ká

✦

Klávesové extempore

Old°ich Veselý / Slune£ní hodiny (1981, 6.)
(instrumentální)

✦

Krát kolikrát

Vratislav Luká² / Pavel Vrba

Kr·p¥j za kapkou tu slétá
úto£í na kostku ºulovou
kapky po kapkách celá léta
sm¥²n¥ zápasí
aº kámen proklovou
Dál kr·p¥j na kr·p¥j se skládá
dírku má po létech dláºd¥ní
co tak najednou kdekdo hádá
kdyº kostka ºulová
se kvítkem odm¥ní
Já rád v de²ti stávám
v kapkách stálých otazník·
2x
Kr·p¥j za kapkou tu slétá
úto£í na kostku ºulovou
kapky po kapkách celá léta
sm¥²n¥ zápasí
aº kámen proklovou
Kr·p¥j za kapkou kdyº slétá
úto£í na k·ru mozkovou
v kapkách otázek jsem léta
v slunném po£así
uº mám ºíze¬ na novou
Já rád v de²ti stávám
v kapkách stálých otazník·

✦

K°ídlení (1983, 5.)
Krát kolikrát
strom si za²umí
neº se od listí oprostí
krát kolikrát
p°ijdou útlumy
po dnech nejistých
radostí
Dív£í tvá°í pás
herbá° nález·
kde v·n¥ uº schází
snad m¥ls je rád
£í a kde jsou
krát a kolikrát
v²echno je²t¥ pokazí²
Sv¥telnou dívku
útrpnost soucitem chráním
sv¥telnou dívkou
°ídne vzduch víc a víc
není to náhoda
kdyº se jí za£íná² bát
krát a kolikrát
krát kolikrát

✦

Kr·p¥j

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
K°ídlení (1983, 4.)

K°ídlení - epilog

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
K°ídlení (1983, 14.)
Souzn¥ní
ºár mráz i chlad
k°ídlení
vírník v nás
je v nás
k°ídlení
je v nás
rozblázn¥né i zp·sobné
k°ídlení
je v nás
d¥litelné i násobné

✦

K°ídlení - prolog

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
K°ídlení (1983, 1.)
K°ídlení je v nás
rozblázn¥né i zp·sobné
k°ídlení je v nás
d¥litelné i násobné
Ucítí² k°ídlení
kdyº sní²
utichá k°ídlení
kdyº ví²
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✦ K²íry

Milo² Makovský / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 2.)

Z ko£árku troufá² si
a k²íry tu jsou
tak s nima zápasí²
svou °e£í záhadnou
dál vede² tu svou
a touºí² vypadnout
S k²írami zápasí²
pak za£ne² °vát
plá£ touhu uhasí
p·jde² spát
Ko£árku rozhoupá² pérování
na sv¥t se nestoupá nezvaný

mám z mindrák· tvá° somrák·
já láskovej mu£edník
Koupím magazín v n¥m dívky chtivý
jména s adresou m¥li by tam dát
sám se potloukám ºenský m¥ míjejí
nebejt línej psát
váºn¥ dám si dám si inzerát
e mám svatozá° to zázrak není
mám ji za ºenský který potkávám
lehám na pol²tá° pubertou zválenej
já mám svatozá° a lm stejnej
co je nej nej
Ú jak já trpím
já trable mám nev²ední
mám z mindrák· tvá° somrák·
já láskovej mu£edník

Ty k²íry jsou te¤ úd¥l tv·j
bezpe£í co ti brání jít

✦ Le£o

Má² v sob¥ p°í²tí pou´ i úprky
k²íry je typ d¥tských pout
pro£ °ve² a touºí² vzít £as do ruky
neboj jednou bude² plout

K°ídlení (1983, 7.)

Old°ich Veselý / -

(instrumentální)

✦ Kytarové extempore

✦ Loutka na setrva£ník

Milo² Makovský / K°ídlení (1983, 9.)

(instrumentální)

✦ Kyvadlo

Vratislav Luká² / K°ídlení (1983, 2.)

(instrumentální)

✦ Láskovej mu£edník

Milo² Makovský / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 5.)

e mám svatozá° to zázrak není
mám ji za ºenský který potkávám
lehám na pol²tá° pubertou zválenej
já mám svatozá° a lm stejnej
pod ní v hlav¥ mám

Old°ich Veselý / Ivan Huvar

Loutka na setrva£ník / V p°í²tím století (1987,
1.)
Ráno vstává automat
bílá káva a jízdní °ád
s klí£kem v zádech vyjde ven
výdech nádech vºdy s úsm¥vem
je to loutka na setrva£ník
Má strach z dálek a náhlých zm¥n
z dív£ích válek a karantén
mistr nýmand pr·hledný
ºádný názor ºádné sny
jenom loutka na setrva£ník
To znám to mám na o£ích
denn¥ v ulicích
Krátká zpráva zazn¥la
z technickýho muzea
prý slévá² sádru v nervech drát
v nóbl kvádru jako exponát
stojí loutka na setrva£ník

Film krásnej a já v n¥m válím
pak ráno kráska se vzdálí
Ú jak já trpím
jó takhle bejt nev²ední
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✦ Malá dívka s £elenkou

svou °e£í
jsem o dva kroky dál

Old°ich Veselý / Pavel Vrba

Kdo nás zastaví
kdo ode£te ná² v¥k
unaví nás proud¥ní
pekla discoték

Zrcadla (1985, 3.)
Mlí£ná dívko s £elenkou
cítí² v hloubce úd¥l ºen
tv·j sv¥t nar·stá
o trochu víc kaºdý den
co má záhad a co má jmen

Bu²í bolí
jak namoºený sval
jméno Janis
a kytarový král

Ty malá dívko s £elenkou
má² svoje tajné úkryty
jak ºena plá£e² umí² se bát
jak ºena plá£e² pak si jde² hrát

✦ Mod°inná soustava

Old°ich Veselý / Pavel Vrba

Ty malá dívko s £elenkou
malá dámo s £elenkou
sv¥t je tv·j areál
uº chce² být dosp¥lá

K°ídlení (1983, 10.)
Svítá práv¥ den vstal
z mod°in k·ºe skládá se £as
mod°in r·zných láskových obtisk·
ptá² se co zbývá z nás

Rt¥nka mámina
p°íchu´ má p°íslib·
líbání
tvým tvým d¥tským pohyb·m
odzvání

S válkou já si noc splet
te¤ má² v k·ºi pár modrých st°el
za£nou ºloutnout týden je vyb¥lí
ptá² se co z nás kdo cht¥l

Malá dívko s £elenkou
malá dívko s bílou £elenkou

Svítá s p°íslibem zim
je £as plá£· cíd¥ní vin
te¤ své k·ºe s mod°inou soustavou
ptá² se kde jsi a s kým

✦ Masox

Old°ich Veselý / -

V drahách mod°in a hv¥zd
platí zákon z·stává °ád
dík tvé k·ºi s mod°inou soustavou
m·ºem zpátky £as dát

K°ídlení (1983, 12.)
(instrumentální)

Svítá práv¥ den vstal
z mod°in k·ºe skládá se £as
mod°in r·zných láskových obtisk·
ptá² se co zbývá z nás

✦ Mlad²í sestry vzpomínek
Old°ich Veselý / So¬a Smetanová

✦ Nová my²lenka

Mlad²í sestry vzpomínek / Válka je v·l (1982,
1.)
ádnou nepoznávám
z t¥ch písních které zní
stále víc mi uniká
let hit· posledních

Old°ich Veselý / Old°ich Veselý
Dlouhá noc (1989, 9.)
Bla bla...
hurá hurá hurá...

✦ Poznám

Názvy písní
co pro nás m¥ly rým
jsou dnes v mlhách
jak starov¥ký ím
ádnou nepoznávám
z t¥ch dívek kolem nás
mlad²í sestry vzpomínek
a k tanci zvou m¥ zas
Jsem náhle n¥mý
a kde bych slova bral

Milo² Makovský, Vilém Majtner / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 7.)

Poznám po hmatu
na látce p°í²tí záplatu
poznám kousnutím
tvrdý kov tvrdý kov od rtuti
poznám v kráse
£ichem fale² 2x
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poznám v smíchu
talent na leº 2x
Poznám dotykem
kámen co bude pomníkem
poznám mrknutím
kdo v sob¥ dít¥ usmrtil
poznám z ch·ze
trest i zlo£in 2x
poznám závist
v lidských o£ích 2x
Jak se zdá tak v²echno
znám v²echno chápu
jenom sám sebe v·bec nepoznám
Poznám po dechu
kdo práv¥ shání út¥chu
poznám na pleti
kdo je svou kdo je svou ob¥tí
poznám výk°ik
utajený 2x
poznám zmatek
cizí ºeny

✦ Pr·m¥rný

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 8.)

Nemám se rád
kdyº z·stanu sám
a svítá najednou
nem·ºu vstát
a strach náhle mám
ºe m¥l bych prohlédnout
tak plán· dál
sp°ádám pátý díl
jak rád bych já je splnil
rád m¥l jasný cíl
V p°edstavách já stokrát vzlít
k souhv¥zdím
k souhv¥zdím snad Býka nebo Vah
jsem pr·m¥rný
a mám strach
svítáním jsem vºdycky nahraný
jdu do vany
V¥k mám
tak já si moºná zítra
svoji parketu najdu sám
sn¥ní to m¥ doni£í
skoro tak jako velkej ám
pr·m¥rný
prý já mám být
mám strach na svý tri£ko ºít
jak mám potom rád se mít
Nevinn¥ a necht¥n¥
pr·m¥rný
pr·m¥rný jak kostka v dláºd¥ní
to nezm¥ním

kvílením
pr·m¥rným se asi narodí²
tím ne²kodí²
Nemám se rád
kdyº z·stanu sám
a svítá najednou
nem·ºu vstát
a strach náhle mám
ºe m¥l bych prohlédnout
tak plán· dál
sp°ádám pátý díl
jak rád bych já je splnil
rád m¥l jasný cíl

✦ Román

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Dlouhá noc (1989, 3.)

Román cht¥l bych psát
sv·j nejeden kiks
svá neznámá iks
m¥l bych tam dát
Sv·j kaºdý den
i kaºdou noc svou
hluboký sten
i celu svých st¥n
zam£enou
Román co nemá d¥j
v n¥m boj co st°ídá beznad¥j
v n¥m cht¥l bych ctít
ob¥´ v²edních dn·
jak ºít
to m¥l by mít
m·j román
Neklid mých niterných °ád·
nádechy uprost°ed záduch
má mít
Román dál v sob¥ mám
vºdy´ kaºdý m·j risk
hned stránku mu vtisk
já konec znám
jednou já z n¥j
jist¥ uho°ím
pro£ román chce ven
vºdy´ ºiju ho jen
a netvo°ím
A sv¥t nedá mi spát
zas v£era i dnes
kdejaký stres ve m¥ ryl
za£átky v¥t
Román mám psát
a p°itom ºít
není to málo
lásku a stálost kde vzít
a k tomu mít taky cit
ó prokletý román
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Román dál v sob¥ mám
kaºdý m·j risk
stránku mu vtisk
já konec znám
jednou já z n¥j snad uho°ím
román chce ven
já ºiju ho jen
a netvo°ím
Román chce ven
jak ho mám psát
kdyº ztrácím dál
sv·j vnit°ní °ád
román chce ven
a já chci ºít
dál touºím téma znát
téma znát
Neklid mých niterných °ád·
nádechy uprost°ed záduch
mám

Ku°e uº je dozlatova
krásné málem k seºrání
uº zná pravdu k £emu slova
o etice poslání

✦ Srdce

Old°ich Veselý / Pavel Vrba
K°ídlení (1983, 11.)

Cítím v sob¥ nával utajení
navenek ºádná sláva z toho není
jeºatý úchytkami na kabát¥
nabitý nevydaným vrchovat¥
P°i²el jsem na to v p·lce Nerudovky
za okny modrá slunce obrazovky
cítil jsem uvnit° t¥la výtvarný tlak
tak n¥jak sv¥t se d¥lal trilobit pták

✦ Souzn¥ní

Mé srdce náhle m¥lo hranatý tvar
a tempem uhán¥lo závodních kár dál
stalo se novým kvádrem tajemným
z rodu Masox· nových moºností

K°ídlení (1983, 13.)

Kdo Masox hodí
do vody va°ící
vesmírnou lodí
vydá se k M¥síci

Old°ich Veselý / Pavel Vrba

Je mi léta léta léta líto
v¥cí leda leda leda tu²ených
v lét¥ °eky ztrácí jméno kaºdý p°ítok
co na konci toku taky se jmény
lov¥k £asto £asto nevzpomíná
na to co ho cestou tvaruje
pam¥´ bývá bílé plátno kina
jména jsou jen chladné okuje
Proto jsem z rod· Masox·
ten z rodu nových moºností
jsem proto abych pohostil

✦ Spor
Vratislav Luká² / Pavel Vrba
K°ídlení (1983, 6.)
Hádala se trouba s grilem
kdo má vy²²í poslání
kdo má cíle u²lechtilé
a kdo jenom p°ehání

Jak Masox p°edur£ené k rozpu²t¥ní
mé srdce ras a plemen vyhubených
ten kvádr plný bylin bun¥k a vod
na vývar velké síly v²ak nezná kód
Znamením Skopce rodem pozna£ený
dál vcházím zadním vchodem
beze zm¥ny
já já
Kdo Masox hodí
do vody va°ící
vesmírnou lodí
vydá se k M¥síci
Já cítím v sob¥ nával utajení
navenek ºádná sláva z toho není
jeºatý úchytkami na kabát¥
nabitý nevydaným vrchovat¥
Se srdcem p°ipraveným k rozpu²t¥ní
tím skokem velké zm¥ny zasko£ený

Kdo má pravdu zkou²ka zjeví
zmrzlé ku°e v ko²ilce
o poslání t¥ch dvou neví
dozví se to ve chvilce

Kdo Masox hodí
do vody va°ící
vesmírnou lodí
vydá se k M¥síci

Jedna p·lka na peká£i
druhá p·lka na grilu
patnáct minut k boji sta£í
nesmí dojít k omylu

Ta voda musí mít jistou teplotu
srdce se dusí z výk°ik· k ²epot·m
srdce je z bylin z lásky a z bílkovin
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Kdo Masox hodí
do vody va°ící
vesmírnou lodí
vydá se k M¥síci

✦ Ten m·j sv¥t se m¥ní
Vilém Majtner / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 11.)
Ten m·j sv¥t se m¥ní
a já stárnu s ním
te¤ mám jiné úhly pohled·

Toulka je oblé krásné souso²í
touhou nám dlan¥ zak°iví
toulka je v muºích jako Jáno²ík
a záhadná z·stává
Cítím tu závra´ z dávných tane£ních
mám nohy z ol²í víc neº d°ív
toulkou se stávám víc neº skute£ný
a záhadná z·stává
Cítím tu sílu dávných svítání
kdy límec ko²il ²krtívá
toulka je grátis není k dostání
tím záhadná z·stává
2x

Ten m·j sv¥t se m¥ní
ºe moji vinou vím
dnes um°ít láskou st¥ºí dovedu

Já svítáním
sv·j úd¥l cítím
jsem h·l
v slune£ních hodinách

Dneska mí¬ uº sním
p°íli² toho vím

2x

✦ Uspávanka

Dál známé domy stojí
jen jsou trochu zvrásn¥né
mé kresby k°ídou zbledly v omítkách
Uº nových ran se bojím
denn¥ moud°ím necht¥n¥
prý kon£í tak £ást rvá£· nez°ídka

Old°ich Veselý / Dlouhá noc (1989, 1.)
(instrumentální)

Vím nic nezm¥ní
tohle zji²t¥ní

✦ Uº se perem

e jsem byl rvá£em
o tom uº málokdo ví
v mém srdci ptá£ek
zmrznul kdyº doufal ºe sní

Vilém Majtner / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 4.)

Ten zmrzlý ptá£ek
odmítnul jih
potkal mráz
jménem £as

Uº se perem na²e £tvrti válku maj
uº se perem jinej mrav a jinej kraj
uº se perem za£la válka klukovská
²utry hvízdaj krásná jízda

Kdyº známé domy prýskaj
ob£as fresku objevím
tu fresku d¥j· dávno zmizelých

e mi Véna urval rukáv
te¤ tu sténá jsem král
a´ si Véna klidn¥ sténá
spoluºáci jsme dál

A n¥kdy se mi stýská
asi nejvíc v ned¥li
v²ak na procházkách hý°ím úsm¥vy
Vím nic nezm¥ním
známým zji²t¥ním
dluhy ze sn¥ní vybral £as
cestou k dosp¥ní

✦ Toulka je oblá
Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Slune£ní hodiny (1981, 8.)

Uº se perem máme spory územní
uº se perem zrádce má se uzemnit
uº se perem to se ²ikne v ºivot¥
d°iv mu dejme neº nás sejme
Kaºdá síla ven chce páni
oko v lila uº mám
sv¥t je místo k radování
první ránu dám
Bez rukáv· p°ijdu dom·
pak m¥ táta zmlátí
dávám rány nevím komu
za nás za n¥
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✦ Válka je v·l

Válka zvadla rány líºem
co to bylo s námi?
z kamarád· ale vím ºe
uº mám jenom známý

Old°ich Veselý / Franti²ek Jemelka

Mlad²í sestry vzpomínek / Válka je v·l (1982,
2.)

✦ V p°í²tím století

Old°ich Veselý / Ivan Huvar

Loutka na setrva£ník / V p°í²tím století (1987,
2.)
Zas m¥ ºdímá²
jako pra£ka Tatramat
prý jen ²prýma°
bral by váºn¥ ten m·j plat
P°íval ná°k·
ve dve°ích m¥ denn¥ vítá
ale ²t¥stí sahá na kliku
my jednou budem v balíku
cítím to uº v ulicích
£ím dál víc
V p°í²tím století
uº vrátíme p·j£ky
v p°í²tím století
ú£ty p·jdou snáz

Napsal si n¥kdo
na starej k·l
prostinkej nápis
válka je v·l
P°ed k·lem stojím
£epici smekám
v o£ích mám slzy
a pak si klekám
Modlím se za ty kte°í ten k·l
nevidí a ne£tou ºe válka je v·l
2x

✦ Vodopád

Old°ich Veselý / Slune£ní hodiny (1981, 7.)

(instrumentální)

✦ Vstávej

Tenhle pátek
zas m¥ chytil v¥°itel
pro pár splátek
jako tajfun vyvád¥l
Dej si svátek
jdi si k°i£et k jiným dve°ím
a´ t¥ vezmou rohatí
vºdy´ chudoba cti netratí
v²echno se to oto£í
raz dva t°i £ty°i
V p°í²tím století
uº vrátíme p·j£ky
v p°í²tím století
ú£ty p·jdou snáz
Ví² má lásko
prachy ty jsou divná v¥c
bu¤ ti schází
a nebo jsi lakomec
Bídn¥ spává²
kdyº je jich moc nebo málo
ale my jsme n¥kde mezitím
tak spíme jako zabití
a místo lm· p°ed spaním
zdá se nám ºe
V p°í²tím století
uº vrátíme p·j£ky
v p°í²tím století
ú£ty p·jdou snáz

Old°ich Veselý / Old°ich Veselý
Dlouhá noc (1989, 10.)

Vstávej vstávej
haló
to se ti jen zdálo
byl to sen sen sen...
Probu¤ se

✦ Zrcadla

Milo² Makovský, Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 1.)

Jak tu tak stojím
zas dupa£ky mám
dudlík místo Sparty
a jsem na to sám
Na srdci Sunar
bílý mlé£ný prach
bílý jako luna
odhání m·j strach
Tak se n¥kdy vídám
v zp¥tných zrcátkách
v t¥ch zrcadlech zku²eností
do d¥tství se vracím
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Hra výhra zábava
krása pozlátka
jak dít¥ náhle prostý
vidím slony v mracích
Jsem krásn¥ hloupý zdravý rum¥ný
zrcadl·m loupím vlastní prom¥ny
Dík svým zrcadl·m
já já já
souºený sout¥ºí sním
dál dít¥tem jsem
a tak málo vím
Jak tu tak stojím
zas dupa£ky mám
i dudlík místo Sparty
a jsem na to sám
Mám na srdci Sunar
bílý mlé£ný prach
bílý jako luna
odhání m·j strach
Koukám jak se zrcadlím
m·ºe mít v·bec dít¥
pohled vychladlý?

✦ Ztráty a nálezy
Old°ich Veselý / Pavel Vrba
Zrcadla (1985, 10.)
Dál se lidi ²tvou
a stále sp¥chají
b¥ºí do ztrát a nález·
²ancí soudnost nemají
Nález·m ztrátám
sv·j b¥h zasv¥tí
srdce je to krutý srdce bouchá
v krku neº se rozletí
S vírou nález·
ztráty nezjistí
s vírou b¥ºí závod sv·j
dál ºe se umístí
A kdyº dob¥hnou
najdou zpustlý krám
zam£ené dve°e
sám £as je zape£etil
manko m¥li tam
Z nález· a ztrát
b¥ºci schvácení
m·ºou se prát
a hádat navzájem
stejn¥ prohru nezm¥ní
Aº si vydýchnou
ztráty vyblednou
s novou vírou
do závod· vlítnou najednou
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Kapely a nahrávky

+ Na²i
Admirál Bob
All Mikolas toys
Barel rock
Ciment
eské srdce
Jim ert
Kuli£kové loºisko
Mezanin
Nová r·ºe
Otcovy d¥ti
Petr Mach
Praºská ²unka
Prouza
P·vodní Bure²
ílená komtesa
Wanastowi vjecy
Zadní vchod

+ Na²i

1989? - 2004

❧❝

✦

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus
1992

✦

Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia BLA-BLA plus
Album, kompilace | 1992

Nahráno: 1992. Studio Avik.
Vydáno:
(MC) - Avik, 1992.
(CD) - Avik, 1992.

15. V bezv¥domí
16. V Jirkov¥ na nádraºí

Admirál Bob
▲

1982 - 1985

Live

✦

5:45
2:40

8:25

Jihlava

So¬a Nowaková  voc
Jan Valtr  g
Radim Kosarz  bg
Tomá² Vy²enka  ds
1.
2.

Mikolas toys
Destructive part I.

3.
4.
5.
6.
7.

Údolí smrti
Mo£álové kvítí
Destructive part II.
Labutí píse¬
?

Barel rock
▲▲
▲▲

Live

7.
8.
9.
10.
11.
12.

pagetová lady
Rogalo
Plastická vrtule
Sejdeme se v Brazílii
Kamenná hrobka
Lou£ení

Demo

✦

Brno
1984
1986
1986
?

Live Brno

Jan Bo°il  g, voc
Pavel Pe£inka  g, kl, pzn
Josef Ve£e°a  tb, bg, voc
Miloslav Nejedlý  ds, g, voc
Vít¥zslav Horák  vln, voc
Tomá² Krej£í  z
5:57
3:07
4:26
2:11
3:53
3:45
4:29
4:16
4:24
3:00
3:37
2:21

45:26

All Mikolas toys
1991 - 1992

Live Brno
Live
Live
Live Nové M¥sto na Morav¥

6:29
7:30
6:43
6:37
8:35

45:54

Nahráno: live 1984. Brno, Tauferovy koleje.

Bobo Vlach  g, voc
Miroslav Rojka  bg, voc
Petr t¥pán  ds, voc
Robot
Barevný televizor
Vlak do pekla
Rádio
Hej dupy dup
Poslední noc

1982 - 2016

3:39
6:21

Live | 1984

Nahráno: live asi 1984.

♠

Nahráno: b°ezen 1992.

1984

Live | 1984

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demo

Demo | 1992

Chomutov

Haví°ov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1992
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Prodaná nev¥sta
Píse¬ postpubescenta
Vojenský pochod
Potvora z Tábora
Ba°tipán
Hloupej Honza
Fedor ba£a zo Slia£a
Západo£eská lidová
Z Liberecka
Ani£ka sami£ka
Parta hic
Slune£ní reagee
Sandokan
Western
Stavba°ské blues
Hadzi Ben
Nebojte se zkou²ení
Jasná zpráva
Maracaibo

2:59
4:30
3:09
3:03
3:33
3:57
3:22
1:32
1:27
4:26
4:07
4:20
3:39
3:51
3:39
4:45
4:38
4:10
3:23

1:08:30

✦ Live

Live | 1986

Nahráno: live 1984 - 1986. Jedná se o výb¥r z r·zných nahrávek.
Jan Bo°il  g, voc
Pavel Pe£inka  g, kl, pzn
Josef Ve£e°a  tb, bg, voc
Miloslav Nejedlý  ds, g, voc
Vít¥zslav Horák  vln, voc
Tomá² Krej£í  z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Slepice
Jasná zpráva
Ba°tipán
Prá²ek na praní
Hadzi Ben
Nebojte se zkou²ení
Tu£ná holka
la Nanynka do zelí
Stavba°ské blues
P·lno£ní záletní dráma
Katapult
Jasná zpráva
Disko
Vojenský pochod
Western
Sandokan
Sandokan II

3:11
4:06
3:41
3:18
4:33
3:27
3:28
1:04
3:02
2:38
4:06
4:04
4:51
3:13
3:42
3:55
2:32

58:51

✦ Live

Live | 1986

16. Na tane£ní zábavy, chodím tla£it
do hlavy
17. Rock na vsi
18. Ba°tipán
19. Jasná zpráva
20. Barel disco
21. Slepice
22. Prá²ek na praní
23. Nebojte se zkou²ení
24. Katapult

✦ Live Nové M¥sto na Morav¥
Nahráno: live ?. Nové M¥sto na Morav¥.
Jan Bo°il  g, voc
Pavel Pe£inka  g, kl, pzn
Josef Ve£e°a  tb, bg, voc
Miloslav Nejedlý  ds, g, voc
Vít¥zslav Horák  vln, voc
Tomá² Krej£í  z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jan Bo°il  g, voc
Pavel Pe£inka  g, kl, pzn
Josef Ve£e°a  tb, bg, voc
Miloslav Nejedlý  ds, g, voc
Vít¥zslav Horák  vln, voc
Tomá² Krej£í  z

13.
14.
15.
16.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Paci, paci, paci£ky
Fedor ba£a zo Slia£a
Pásli ovce Vala²i
Západo£eská lidová
Jak v£ely z úlu vylet¥ly
Vojenský pochod
Sandokan
Parta hic
P°íb¥h £eských tremp· v jugoslávském kempu
Le²tím kliky
Sojuz - Apollo
Bendl versus Lendl
Prodaná nev¥sta
Andula z Komárna na hity továrna
Fréza, pilník, soustruzi, to jsou
moji soudruzi

2:28
3:10
1:17
1:22
2:20
2:45
2:16
4:02
3:53
1:56
1:43
3:04
2:33
2:12
3:05

3:00
3:52
4:15
4:10
4:30
3:19
4:25
3:46

1:11:42

Live | ?

Nahráno: live 1986.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2:19

17.
18.
19.
20.
21.

Hexun shues blues
Parní vál a ºenerál
Sandokan
Fedor ba£a zo Slia£a
Pásli ovce Vala²i
Kdyº ti spadne £epice, nachladí²
se velice
Jak v£ely z úlu vylet¥ly
Vojenský pochod
Studio B.A.R.
Fréza, pilník, soustruzi, to jsou
moji soudruzi
Kdyº je protekce, v²echno jde
lehce
P°íb¥h £eských tremp· v jugoslávském kempu
Sojuz - Apollo
Bendl versus Lendl
Prodaná nev¥sta
Andula z Komárna na hity továrna
Sch·z Blues
Na tane£ní zábavy, chodím tla£it
do hlavy
Rock na vsi
Ba°tipán
Paci, paci, paci£ky

Ciment
▲▲
▲▲
❧

1987 - *

3:16
3:03
2:40
4:00
1:06
3:10
2:37
7:36
6:28
4:04
3:46
3:40
3:32
3:36
4:03
2:53
3:10
3:31
3:39
4:20
2:48

1:16:58

Vala²ské mezi°í£í, Vsetín

Live Olomouc
1986
Live Brno
1987
Live Tova£ov
1989
Live Ostrava
1991
Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do
°e£i
1992
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✦

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Live Olomouc

Live | 1986

Nahráno: live 1986. Olomouc.
Petr Zezulka  voc
Mojmír Hurský  g
Pavel Hynek  bg
Zbyn¥k t¥pánský  ds
Ji°í Pavlis  vln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahradní
Zak°i£ál jsem z okna
erný Ambroz blues
Dacan Búbelú
Pobili sa v Be£v¥ oga°i
Namí²ál jsem z maltiska
Ostál enem ohryzek
Tereza z ValMeza

✦

5:36
3:34
2:14
4:02
2:18
5:04
4:55
3:45

31:28

Live Brno

Live | 1987

Nahráno: live 1987. Brno.
Petr Zezulka  voc
Mojmír Hurský  g
Pavel Hynek  bg
Zbyn¥k t¥pánský  ds
Ji°í Pavlis  vln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zaloºíl Francek bigbítovú kapelu
Popovídal jsem si s Valachem
ekni sudi£ko jací budem
Pojedeme na zem¬áky s na²ú t°ídú
Balada o Jeníkovi a Ma°ence
M¥l bys kamaráde / Ztratil sa mn¥
ruksak na Ironoch
Oga°i ze vsi pú²´ajú disco
Já i moji brat°i rozjedeme akci
Tereza z ValMeza
Honza a drak

✦

2:19
2:58
3:31
2:51
3:08
6:35
4:00
3:16
3:50
2:36

35:04

Takzvaná rána od ºivota
Pro£ nejsu máni£ka
V kerém sa zéjdem vagón¥
Svatý Mikulá²
Dacan Búbelú
Song o poºárnické kratochvíli
?
?
?
Mladé cérky ze severní moravy
Tereza z ValMeza

✦

Live Ostrava

Live | 1991

Nahráno: live 1991. Ostrava, klub Rock Hill.
Petr Zezulka  voc
Mojmír Hurský  g
Pavel Hynek  bg
Petr Basel  ds
1. P°ijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty
2. P°i²él za m¬ú Jozef z Oznice
3. Uº hraju na p°ání
4. Pijú be£ku v £érném lese
5. Nejtvrd²í kapela na sv¥t¥
6. Dacan Búbelú
7. Pobili sa v Be£v¥ oga°i
8. Pojedeme na zem¬áky s na²ú
t°ídú
9. Vala²ské hory moudré
10. Vasilisa
11. Zápas o cérku
12. Pro£ nejsu máni£ka
13. Popovídal jsem si s Valachem
14. Rána od ºivota
15. Mladé cérky ze severní moravy
16. Zaloºíl Francek bigbítovú kapelu
17. Oga°i ze vsi pú²´ajú disco
18. M¥l bys kamaráde / Ztratil sa mn¥
ruksak na Ironoch
19. Tereza z ValMeza
20. Ostál enem ohryzek
21. ajbu ²ajbu Canada
22. Mladé cérky ze severní moravy
23. Tereza z ValMeza

Live Tova£ov

✦

Live | 1989

Nahráno: live 28. ledna 1989. Tova£ov. Nahráno
v rámci festivalu Hudba správných hoch· - Velká
Morava.
Vydáno:
(*4CD) - Klikoto£ Records, 2004. Vydáno soukrom¥ v po£tu 40 kus· pro £leny spolku Hudba
správných hoch·.
1. Zápas o cérku
2. ?

6:51
4:38

2:18
3:51
2:02
3:36
4:04
2:57
2:41
3:10
1:54
2:33
3:33

44:08

2:50
2:38
3:07
2:10
2:34
3:30
2:38
3:30
2:37
3:22
5:57
3:44
2:45
1:50
2:03
2:29
3:46
6:07
3:56
2:48
4:37
2:37
3:47

1:15:22

Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do °e£i

Album | 1992
Nahráno: °íjen 1991 - b°ezen 1992. Ostrava, studio eskoslovenského rozhlasu.
Vydáno:
(LP) - Monitor, 1992.
(MC) - Monitor, 1992.
(CD) - Monitor, 1992.

1704

Petr Zezulka  accg, voc
Mojmír Hurský  g
Pavel Hynek  bg
Petr Basel  ds
1. P°ijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty
2. P°i²él za m¬ú Jozef z Oznice
3. Pijú be£ku v £érném lese
4. Mladé cérky ze severní moravy
5. Dacan Búbelú
6. Míro pora¤
7. Ostál enem ohryzek
8. Uº hraju na p°ání
9. Oga°i ze vsi pú²´ajú disco
10. V kerém sa zéjdem vagón¥
11. Pobili sa v Be£v¥ oga°i
12. M¥l bys kamaráde / Ztratil sa mn¥
ruksak na Ironoch
13. Tereza z ValMeza

eské srdce

❧

1989 - *

eské srdce

Jim ert
2:50
2:31
2:04
2:24
3:43
4:04
4:22
3:13
3:47
2:02
2:44
6:28
3:07

43:19

Praha
1990

✦ eské srdce
Album | 1990

Nahráno: £erven - zá°í 1990. Praha, studio Mozarteum.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1991.
(MC) - Supraphon, 1991.
Pavel Ku£era  g, bg, voc
Michal enbauer  g, voc
Karel Holas  ks, vln, voc
Ond°ej Mucha  ds, tamb, kng, tria
Michal Pavlí£ek  g (9)
Vladimír Merta  harm (9)
Jan Kalousek  g, voc (9)
Vít Popp  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

To nechce klid
eské srdce
Rytí°i z Blaníku
Dívka sn·
Iluze písní
Druhý dech
Z o£í do o£í
Vítr
Zaslíbenej kraj (Stonehenge)
Kdo jiný

♠♠
▲❧
▲

1979 - *

Demo
Demo
Live
Sv¥tlu vst°íc
Live

✦ Demo

Praha
1980
1985
?
1990
1991

Demo | 1980

Nahráno: live £ervenec 1980.
Jim ert  acc, voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Já ²el jsem cestou tesklivou
Hakeldama
Gumová krabice
ekn¥te mn¥ lidi
Pro£ nemáme ko°alku
Ru£i£ky nebojte se
Ten mistr z Transporty
Havran
lov¥k je dutina
Vlajka hv¥zdnatá
Stydím se za vás
Boty zlod¥jský
Marihuana
Karneval mrtvol
Vodka

✦ Demo

4:36
4:21
4:24
2:22
1:35
2:07
2:35
2:54
4:47
3:33
2:51
2:40
4:27
5:36
3:33

52:21

Demo | 1985

Nahráno: live 1980 - 1985. Písn¥ (4,9) pocházejí
z repertoáru skupiny Hever and Vazelína Band,
které Jim ert za°adil do svého repertoáru na
protest proti zákazu skupiny.
Jim ert  acc, voc

2:55
3:42
5:31
5:30
4:22
3:30
4:56
4:33
4:08
3:57

43:04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1705

Koloto£á°ská
Balada o kráv¥ a volovi
Zamávám ti zeleným tulipánem
Kombajné°i
Soustruh je moje láska
Francovka
Koleda koleda t¥páne
Gonzáles
Tesilová verbeº
Tesil
erný mág
Sv¥tla a stíny
Hakeldama
Seru na vás
Lovci
Smutky

1:54
3:23
2:17
3:15
1:44
0:25
0:20
1:39
4:50
2:14
5:29
3:43
5:23
2:38
4:29
2:10

45:53

✦

Kuli£kové loºisko

Live

Live | ?

Nahráno: live pravd¥podobn¥ v 80. letech.
Jim ert  acc, voc
1.
2.
3.
4.
5.

lov¥k je dutina
Havran
Já ²el jsem cestou tesklivou
Boty zlod¥jský
Karneval mrtvol

✦

4:51
2:45
3:11
2:35
5:17

18:39

Sv¥tlu vst°íc

Album | 1990

Nahráno: live 5. kv¥tna 1990. Dolní t¥pánovice,
hospoda pana mída.
Vydáno:
(LP) - Globus International, date.
(CD) - Globus International, date.
Jim ert  acc, voc
1.
2.
3.
4.
5.

Hakeldama
Osam¥lý poutník
Sv¥tla a stíny
Lothlórien
Balada o prasv¥tle

6.
7.
8.
9.
10.
11.

lov¥k je dutina
Marihuana
Já ²el jsem cestou tesklivou
Pocta Gandalfovi
K°i²´álová studánka
Havran

✦

5:03
3:35
3:31
3:46
4:48
3:20
2:54
4:00
3:16
3:48
4:09

42:10

♠♠
♠♠

1982 - 1984

Nemám auta rád!!!
Rocková doba
Folková doba
Kuli£kové loºisko - The b¥s of

✦

Nemám auta rád!!!

Nahráno: 1982.
Jaroslav Mat¥jovský  ds
Dolly  voc
Ze²neka  g, voc
Petr kabrada  g, voc
Martin Mat¥jovský  bg, voc
Tom  koo, g, , voc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dumbambády
B.A.M.
Továrna
Stimou fanky
Továrna
Slepec
Rocková doba
Reggae
Jednou sem se zamyslel
Já jsem cvok
Slepec
Blázen
Továrna
Nemám auta rád
Továrna
Rozlou£ení
Barvy
Není ti ²patn¥?
Fla²inetá°
Nepokoj

Live | 1991

✦

Nahráno: live 9. £ervna 1991. Nahráno v rámci
festivalu II. kultury.

Marihuana
Tesilová verbeº
Zelený vejloºky
?
?

1:22
2:25
1:21
1:39
0:28
5:59
2:16
2:24
6:45
4:42
1:29
4:06
0:36
3:41
2:09
0:43
2:52
4:06
4:58
4:40
2:00
1:17

1:01:58

Rocková doba

Demo | 1983

Jim ert  acc, voc
1.
2.
3.
4.
5.

1982
1983
1984
1984

Demo | 1982

21. amavé
22. Outro

Live

Plze¬

3:16
7:22
4:07
3:39
5:06

23:30

Nahráno: 1983.
Jaroslav Mat¥jovský  ds
Dolly  voc
Ze²neka  g, voc
Martin Mat¥jovský  bg, voc
Tom  koo, g, , voc
1.
2.
3.
4.

1706

Jako v kin¥
Kapky de²t¥
Rocková doba
Rock and roll

2:13
4:57
1:34
5:06

5.
6.

Prodám
Peníze

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ábel vstoupil do tvejch sn·
Ano
Slepec
Brzké jaro
Dolly!
Mirek
Den v ope°e

✦

3:58
3:22
2:30
1:59
10:53
4:39
2:12
1:58
1:49

47:10

Folková doba

Demo | 1984

Nahráno: 1984.
Jaroslav Mat¥jovský  ds
Dolly  voc
Ze²neka  g, voc
Martin Mat¥jovský  bg, voc
Tom  koo, g, , voc
1.
2.

Intro
Albatrosí let

2:37
3:10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ekání jara
Fouká si
Vlnky
Ubývá
Symphonický ve£erní£ek
Blázen
Kuchy¬ským noºem
Raky
Ven za m¥stem
To snad ne?!
Hudební slzy

3:09
5:06
3:11
2:55
6:04
3:55
1:03
2:18
2:57
2:05
1:15

14.
15.
16.
17.
18.
19.

luté listí
V£era i dnes
O£i
Louka
Narodit se na perli£kách
Váno£ní chvíle

2:47
3:53
2:50
3:29
2:10
5:52

1:00:46

✦

Kuli£kové loºisko - The b¥s of

Demo | 1984

Nahráno: 1984. Jedná se o výb¥r z dem (210,16,18) Nemám auta rád!!!, (1,11-15,19,20)
Rocková doba a (21-28) Folková doba sestavený
kapelou. Píse¬ (17) se neobjevila na ºádné p°edchozí nahrávce.
Jaroslav Mat¥jovský  ds
Dolly  voc
Ze²neka  g, voc
Petr kabrada  g, voc
Martin Mat¥jovský  bg, voc
Tom  koo, g, , voc
1.

Den v ope°e

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Stimou fanky
Rocková doba
Já jsem cvok
Slepec
Blázen
Nemám auta rád
Rozlou£ení
Fla²inetá°
Nepokoj
Rock and roll
Kapky de²t¥
Prodám
Peníze
Ano
B.A.M.
I & Joy

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

amavé
Slepec
Brzké jaro
Fouká si
Ubývá
Symphonický ve£erní£ek
Kuchy¬ským noºem
Hudební slzy
V£era i dnes
Váno£ní chvíle
Ven za m¥stem

Mezanin
❧

1978 - 1983

Pavilon £. 2

✦

1:43
2:04
4:33
1:28
3:40
3:38
0:44
3:30
2:57
3:55
2:39
3:16
3:16
1:47
2:24
2:59
1:54
10:05
4:31
4:50
2:52
5:57
2:56
1:14
3:45
5:32
1:44

1:31:04

Praha
1982

Pavilon £. 2

Album | 1982

Nahráno: 14. - 15. února 1981. Lu²t¥nice, fara.
Vydáno:
(CD) - Galén, 2012.
Jaroslav Neduha  g, voc
Karel Navrátil  g, voc
Tomá² Ku£a  ds, voc
Ji°í mejkal  vln, voc
Vasil najdr  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1:11

1707

?
?
?
?
Vejde² se mi
?
?
?
Mezanin
?
?

4:43
3:48
4:39
3:42
6:15
4:22
5:51
3:28
2:48
3:43
2:19

45:38

❙❙
❙❧
▲❧

Nová r·ºe
1988 - 1992

✦ Nová r·ºe
Album | 1990

Praha

Ten stroj se² ty / Nenapravitelný h°ích 1989
Zlý sv¥domí / Telecí léta
1989
Válka s láskou / And¥l fantazie
1989
Nová r·ºe
1990
Nová r·ºe 91
1991
Live Olomouc
?

Nahráno: leden - duben 1990. Praha, studio Mozarteum a Hrn£í°e.
Vydáno:
(LP) - Supraphon, 1990.
(MC) - Supraphon, 1990.
(CD) - Supraphon, 1990.

h°ích

Vilém ok  bg, voc
Ota Baláº  ks, voc
Petr Ro²ka¬uk  g
Franti²ek Hönig  ds

✦ Ten stroj se² ty / Nenapravitelný
Singl | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1989.
Vilém ok  bg, voc
Ota Baláº  ks, voc
Petr Ro²ka¬uk  g
Franti²ek Hönig  ds
1. Ten stroj se² Ty
2. Nenapravitelný h°ích

✦ Zlý sv¥domí / Telecí léta

3:09
3:31

6:40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Singl | 1989

✦ Nová r·ºe 91

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1989.

3:30
3:07

6:37

✦ Válka s láskou / And¥l fantazie
Singl | 1989

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(SP) - Supraphon, 1989.
Vilém ok  bg, voc
Ota Baláº  ks, voc
Petr Ro²ka¬uk  g
Franti²ek Hönig  ds
1. Válka s láskou
2. And¥l fantazie

3:18
3:06
4:02
2:58
3:53
4:04
0:07
3:18
3:07
3:56
3:15
4:59
3:30
3:07
2:53

49:33

Album | 1991

Vilém ok  bg, voc
Ota Baláº  ks, voc
Petr Ro²ka¬uk  g
Franti²ek Hönig  ds
1. Zlý sv¥domí
2. Telecí léta

Na kolenou
And¥l fantazie
Kariéra
Kazisv¥t
Giordano Bruno
Faux pas
Faux pas Part II.
Hrdinové z pláten
Milióntý p°ípad
Chvíle
Út¥ky do sn·
Tajemství
Zlý sv¥domí
Telecí léta
Výk°ik v dºungli

4:26
3:06

7:32

Nahráno: 9. - 19. £ervence 1991. Ostrava, studio
Citron.
Vydáno:
(LP) - Bonton, 1991.
(MC) - Bonton, 1991.
(CD) - Bonton, 1991.
Vilém ok  bg, voc
Ota Baláº  ks, voc
Petr Ro²ka¬uk  g
Franti²ek Hönig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1708

Rocková tráva
Tajnej plán
Rap'n'Roll
Príli² mnoho generál·
Vopi£ák (modroprdelatej)
Vzpomínám na Tvý kouzlo
Raketovej kosmonaut
Kebule
Antisov¥t
Dynamitová Má¬a
Sráºka s bídou
Nechcípnout v ba£korách
Sbohem

4:34
2:46
3:22
3:18
3:37
4:22
3:23
3:09
3:26
3:32
4:16
3:28
2:25

45:38

✦

✦

Live Olomouc

Live | ?

Singl | 1990

Nahráno: live ?. Olomouc.
Vilém ok  bg, voc
Ota Baláº  ks, voc
Petr Ro²ka¬uk  g
Franti²ek Hönig  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Na kolenou
Ten stroj se² Ty
P°edehra
And¥l fantazie
P°edehra
Nenapravitelný h°ích
Milióntý p°ípad
P°edehra
Út¥ky do sn·
Hudba v srdci
Chvíle
P°estávka
P°edehra
Kazisv¥t
Sólo na bicí
Faraon
P°edehra
Telecí léta
Giordano Bruno
P°edehra
Zlý sv¥domí
Válka s láskou
Faux pas
P°edehra
Kariéra
P°edehra
Hrdinové z pláten
P°edstavova£ka
Demonická show
P°edehra
Ten stroj se² Ty
Rozlou£ení
Ten stroj se² Ty
Telecí léta
Nenapravitelný h°ích

Otcovy d¥ti
1988 - 1993

❙❧
❧❝
❧

Já jsem s tebou / Procházím se

krajinou

Nahráno: 8. prosince 1990. Studio Jalovec.
Vydáno:
(SP) - Bestia, 1991.
(CD) - Rosa, 1999. Vydáno jako bonus k nahrávce Mezi nebem a zemí.
3:48
3:17
0:14
3:04
0:27
3:22
3:20
0:19
3:25
2:55
3:23
0:31
0:15
3:11
4:12
4:14
0:21
3:06
3:47
0:24
3:49
5:50
3:55
0:21
3:36
0:23
3:13
1:45
2:02
0:44
3:01
0:13
3:18
3:04
3:32

1:26:21

Praha

Jaroslav Svoboda  g, vln, voc
Jana Svobodová  ks
Bohumil Bulí°  kl
imon Kone£ný  bg
Petr Vizina  ds
1. Já jsem s tebou
2. Procházím se krajinou

✦

3:24
2:48

6:12

Mezi nebem a zemí

Album | 1991

Nahráno: £ervenec 1991. Studio Kokpit.
Vydáno:
(LP) - Rosa, 1991.
(MC) - Rosa, 1991.
(CD) - Rosa, 1999. Vydání obsahuje bonus
v podob¥ písní Já jsem s tebou a Procházím
se krajinou ze singlu z roku 1991.
Jaroslav Svoboda  g, harm, fuj, voc
Jana Svobodová  ks
imon Kone£ný  bg, ks
Petr Vizina  ds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Já jsem s tebou / Procházím se krajinou 1990
Mezi nebem a zemí
1991
Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus
1992
Noc a den
1993

Neº p°i²el On
Jsme tady jen na chvíli
Oblaka dabraka
Mezi nebem a zemí
Ohe¬
Po potop¥
Ptáci
Tráva
Stáda
Moje ºena
Strom
Jak to v²echno p¥kn¥ roste
eka

✦

5:43
2:26
2:29
3:30
3:44
3:06
4:03
1:05
2:41
1:51
5:30
4:07
3:40

43:55

Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia BLA-BLA plus

Album, kompilace | 1992
Nahráno: 1992. Studio Avik.

1709

Vydáno:
(MC) - Avik, 1992.
(CD) - Avik, 1992.
18. Tatínkovi
19. Mamince

✦

3. Pomalu sune se
20. Jeºí²ek
4:00
1:13

5:13

Noc a den

Album | 1993

Nahráno: b°ezen - zá°í 1993. Plze¬, studio Avik.
Vydáno:
(CD) - Sisyfos records, 2003. Vydání obsahuje
dva bonusy v podob¥ písní Tatínkovi a Mamince z alba Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia Bla bla plus.
Jaroslav Svoboda  g, man, harm, voc
Jakub Sejkora  vln, acc, man, voc
Jana Hyánková-Svobodová  ks
imon Kone£ný  bg
Petr Vizina  ds, per
Lud¥k Kr£má°  ds, per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kou°ové signály
And¥li!
Tane£ek
Svatební
Rozpo£ítadlo
Zpráva o zkáze Sodomy a Gomory
Já jsem s tebou
Noc a den
Kam se vejdem
Divný muº
Zav¥²en
Nezdárný syn
Kameny
Pral se Jákob s and¥lem
Ukolébavka

Petr Mach
1983 - *

❧❝

3:33
3:03
1:40
2:58
0:56
4:26
3:20
4:59
3:38
2:28
0:28
3:13
1:32
5:01
5:06

46:21

Plze¬

Znouzectnost uvádí své hosty na
vlnách rádia BLA-BLA plus

Album, kompilace | 1992
Nahráno: 1992. Studio Avik.
Vydáno:
(MC) - Avik, 1992.
(CD) - Avik, 1992.

❧❧

1991 - 1993

D¥lej mi to jako stroj
Miluj s nasazením

✦

Praha
1991
1993

D¥lej mi to jako stroj

Album | 1991

Nahráno: 1991.
Vydáno:
(MC) - Nei Record, 1991. Jména £len· kapely
jsou skryta pod pseudonymy.
(CD) - Nei Record, 1991. Jména £len· kapely
jsou skryta pod pseudonymy.
Lev Tygr  voc
And¥la Nebeská  voc
??  g, bg, ds

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus
1992

✦

Praºská ²unka

3:44
2:19

6:03

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D¥lej mi to jako stroj
Teplé boogie
Ledová holka
Krásná psycholoºka
Chci Vildu oka
Trapas na koupali²ti
Mo°ská píse¬
Zadrhlo se zdrhovadlo
Lord a med·za
Sejdeme se na Vlachovce
Big John
Se°eº m¥, lásko!

✦

3:00
3:44
4:06
4:00
2:43
2:19
2:53
2:36
4:20
2:50
2:45
2:44

38:00

Miluj s nasazením

Album | 1993

Nahráno: 22. dubna 1993 - 4. °ijna 1993. Studio
Happy.
Vydáno:
(MC) - Nei Record, 1993. Jména £len· kapely
jsou skryta pod pseudonymy.
(CD) - Nei Record, 1993. Jména £len· kapely
jsou skryta pod pseudonymy.
Lev Tygr  voc
Adéla Nebeská  voc
Ben Ma²t¥ný  g, sb
Mn¥torád Sexofuk  sax
Václav P°íkozný  dudy
Dan Hofrichter  p
Tony N¥mec  sb
Carmen Vlaºná  sb (7)
Kost¥j Jebakin  bg
Albín Játro  ds, ks

1710

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kondom
V Masáºním salónu
erná díra
Punková Aranka
Znásiln¥ná
Hezké chvíle
Lesbická píse¬
Orgie, orgie
Mám ho jako batole
Song ²lapky
Orgastická rallye
Chrápavá
Lesní úchyláci

Prouza

1989 - 1994, 2001 - 2017

❧❧

V otrhaném dom¥
Ve dne v noci

✦ V otrhaném dom¥

2:50
3:42
2:50
2:39
2:28
3:36
3:04
4:32
4:27
3:03
4:07
4:04
2:17

43:39

Tady je to místo
Schváln¥
Ve dne, v noci Part I
99
To nic
P°ed tebou
Chyby
Najednou
Ve dne, v noci Part II

P·vodní Bure²

1990
1992

Nahráno: srpen - zá°í 1990. Praha, studio Praha
8.
Vydáno:
(LP) - AG Kult, 1990.
(MC) - AG Kult, 1990.
(CD) - AG Kult, 1990.
Tomá² Hampel  voc
Vladimír Franek  g
Du²an Hel²týn  g
Bronislav Svoboda  bg
Boris Závada  ds
Záda
Lá¤ova nuda
íkala
K tanci
V²echno jen jako
Jéé
Na venku
elem vzad
Rádio Bar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Frýdek-Místek

Album | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tomá² Hampel  voc
Vladimír Franek  g
Du²an Hel²týn  g
Bronislav Svoboda  bg
Ji°í Málek  ds

4:33
3:47
2:54
3:21
5:35
3:35
4:32
7:45
3:57

39:59

✦ Ve dne v noci
Album | 1992

Nahráno: £ervenec 1992. Ostrava, studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Legend, 1992.
(MC) - Legend, 1992.
(CD) - Legend, 1992.

❧❧
♠❧

1987 - *

Co to sem jede
P°epadli vás indiáni
Demo
Too young to kozí dech too old to y
Hladolet

✦ Co to sem jede

5:16
5:42
5:23
3:14
2:33
4:16
4:24
6:00
2:07

38:55

Praha
1986
1989
1990
1992
1995

Album | 1986

Nahráno: 1986.
Vydáno:
(*MC) - P·vodní Bure², vlastní náklad, 1986.
(CD) - Widlaphon, 1999.
Jaromír Franti²ek Palme  voc, g
Ivan Malý  voc, acc
Petr Hernych  bg, g
Kate°ina Suchlová  vln, voc
Ludvík Kandl  ds, ks
Michala Suchlová  p
Barbora Hrzánová  sb
Jaroslava Mou£ková  sb
Kate°ina Kandlová  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Co to sem jede
Modrej slon
Alºb¥ta a havran
Rtu´ový muº
Mahulena
Pes je p°ítel £lov¥ka
V baru
Du²evní potrava
Uhlí
Poustevník
Mluvím do v¥tru
Slizz
Procházka po hlavní

3:32
3:19
4:36
4:12
2:37
1:24
1:07
1:35
1:57
0:30
3:01
2:05
5:20

35:15

✦ P°epadli vás indiáni

16. Vypil jsem mo°e piva

Album | 1989

✦y Too young to kozí dech too old to

Nahráno: live 1989. Praha, Junior klub na
Chmelnici.
Vydáno:
(CD) - Widlaphon, 1999.
Jaromír Franti²ek Palme  voc, g
Franti²ek Jan£e  g, voc
Petr Hernych  bg, man
Lud¥k ipla  ds
Pavla P°erovská  vla, voc
Filip Marek  acc, dudy
Kate°ina Tejmlová  voc, tamb
Jaroslava Mou£ková  voc, tamb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Neviditelní
P·vodní Bure²
Marie a Marta
Golem
Mirjam
Hladolet
Maniak
Arie Marty
Pink Froyd
Muº na zadnici
Vypil jsem mo°e piva
V²ichni se divíme
Rtu´ový muº
P¥²inky
Strach
Na Klárov¥

Album | 1992
Nahráno: 1992.
Vydáno:
(*MC) - P·vodní Bure², vlastní náklad, 1992.
(CD) - Widlaphon, 1999.

2:07
1:58
2:32
2:52
2:27
2:10
2:42
2:30
2:47
1:55
2:19
2:02
3:41
1:33
1:34
2:45

37:54

Jaromír Franti²ek Palme  voc, g
Petr Hernych  bg
Adolf Vitá£ek  ds
Pavla P°erovská  vla, voc
Dana Palmeová  sb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

✦ Demo

1:46
2:11
2:30
1:37
2:04
0:51
2:15
2:24
2:01
1:34
1:23
2:00
2:42
2:32
2:05

29:55

Ostatní | 1995

Nahráno: 1990.
Jaromír Franti²ek Palme  voc, g
Petr Hernych  bg, man
Pavla P°erovská  vla, voc
Filip Marek  acc, dudy
Lud¥k ipla  ds
Madla
Praha není ºádnej New York
Modrý chrobáci
Dé²´
Arie Marty
Nultej den
Petrský nám¥stí
Otazníky vyk°i£níky
Golem
Maniak
Muº na zadnici
Pink Froyd
Hladolet
Pilát
Marie a Marta

Pilát
Modrý chrobáci
Marie a Marta
Bílej králík
Na vokn¥
Za sklem
My²lenky
Vypil jsem mo°e piva
Dé²´
Socha
Petrský nám¥stí
Aleluja
Ryba
Pavouci
Ko£i£í pakárna

✦ Hladolet

Demo | 1990

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2:19

35:00

Nahráno: 1995. Nato£eno jako profesionální videoklip.

2:06
2:43
2:02
1:43
2:06
2:11
1:23
1:44
2:50
2:34
1:52
2:52
2:18
1:54
2:23

Jaromír Franti²ek Palme  voc, g
Petr Hernych  bg
Pavla P°erovská  vla, voc
Petr Vitá£ek  ds
1. Hladolet

ílená komtesa

♠
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1990 - asi 1998

Pod°ezávání mladejch ºil

1:56

1:56

Rosice
1991

✦ Pod°ezávání mladejch ºil

✦ Epidemie

Demo | 1991

Album, kompilace | 1990

Nahráno: 1991. Studio Roberta Jan£íka Johnie
Wolker.
Crazy  voc
Holohlavej strejda  g, voc
Poup¥  bg
Motýl Ota  ds
1.
2.
3.
4.
5.

Vidím
Barová d¥vka
Chlast
Král v²ech kripl·
Elastik plastik

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ába na prameni
Jedem
Vo°í²ci
Podivný ráno
Na nám¥stí
HIV positiv
Kámo²
Dv¥ t¥la
Planeta sebevrah·
Pom¥r
Neprosili jsme
Neº odejdu
Outro

Wanastowi vjecy
1988 - *

♠❧❝
✦ Demo
Demo
Epidemie

3:07
2:17
2:41
1:56
2:19
3:27
2:11
2:26
3:11
1:37
1:33
1:11
2:02
2:59
2:54
2:29
5:28
0:38

44:26

Praha

1988
1990

Demo | 1988

Nahráno: 1988. Sm¥tanovo divadlo.
Robert Kodym  g, voc
B°etislav Chovanec  bg, voc
Adolf Vitá£ek  ds
1.
2.
3.
4.

Sajrajt
Vona je hotová
Tak mi to teda nandej
Problém

Nahráno: 28. kv¥tna - 8. £ervna 1990. Ostrava,
studio Citron.
Vydáno:
(LP) - Multisonic, 1990.
(MC) - Multisonic, 1990.
20. Tak mi to teda nandej
21. Vona je hotová
22. Oni

Zadní vchod
♠

kolem 1990

Demo

✦ Demo

2:46
1:19
4:34

8:39

Brno

1990

Demo | 1990

Nahráno: 21. - 24. dubna 1990. Brno, zku²ebna
kapely Franta Jetel.
Vydáno:
(*MC) - Barák Records, 1990.
Tomá² Frgala  bg, voc
Libor N¥mec  g, voc, per
Tomá² isárik  ds
Ji°í Salajka  vln, voc
Martin Slezák  sax
Petr iblík  vla, voc
Petr Ingerle  accg, per
Ruzbeh Oweyssi  sb
1.
2.
3.
4.

Kaºdý den
Za m¥sto
Manºelská
Má práce

5.
6.
7.
8.

eleznice jako ²vábi
Okolo okna
Starost
P°ed usnutím

2:01
1:22
3:07
2:58

9:28
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2:16
2:23
2:54
2:46
3:46
2:32
3:43
2:13

22:33

Textová kritika

+ Na²i
Admirál Bob
All Mikolas toys
Barel rock
Ciment
eské srdce
Jim ert
Kuli£kové loºisko
Mezanin
Nová r·ºe
Otcovy d¥ti
Petr Mach
Praºská ²unka
Prouza
P·vodní Bure²
ílená komtesa
Wanastowi vjecy
Zadní vchod

+ Na²i

a vedle n¥j d·chodce
tuhej jako ²palek

2 písní

V Jirkov¥ na nádraºí
chladná tma se vnucuje

V bezv¥domí
(+ Na²i / + Na²i)

♠

V Jirkov¥ na nádraºí
(+ Na²i / + Na²i)

♠

Barevný kvítí
ve tm¥ sv¥ta svítí
4x

✦ V bezv¥domí
+ Na²i / + Na²i

V Jirkov¥ na nádraºí 4x

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 15.)
Nevím 7x
co se d¥je
4x

Ptáci dávno nezpívaj
a mn¥ je to líto
2x

Nevím 7x
co se d¥je
4x

Barevný kvítí
ve tm¥ sv¥ta svítí
4x

Uº jsem zase zkou°enej 3x
Green grass
dlouhej kou°
4x

Admirál Bob

Nevím 7x
co se d¥je
4x

12 písní

Barevný televizor
(Admirál Bob / Admirál Bob)

Uº jsem zase zkou°enej 4x

Hej dupy dup
(Admirál Bob / Admirál Bob)

✦ V Jirkov¥ na nádraºí

Kamenná hrobka
(Admirál Bob / Admirál Bob)

+ Na²i / + Na²i

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 16.)

V Jirkov¥ na nádraºí
je pitomý ticho
Ptáci dávno nezpívaj
a mn¥ je to líto
2x
Barevný kvítí
ve tm¥ sv¥ta svítí
4x
V Jirkov¥ na nádraºí
leºí nedopalek

V Jirkov¥ na nádraºí
leºí nedopalek
a vedle n¥j d·chodce
tuhej jako ²palek
V Jirkov¥ na nádraºí
je pitomý ticho

Uº jsem zase zkou°enej 4x

V Jirkov¥ na nádraºí
leºí nedopalek
a vedle n¥j d·chodce
tuhej jako ²palek

A n¥co m¥ 2x
a n¥co m¥ burcuje
2x

Lou£ení
(Admirál Bob / Admirál Bob)
Plastická vrtule
(Admirál Bob / Admirál Bob)
Poslední noc
(Admirál Bob / Admirál Bob)
Rádio
(Admirál Bob / Admirál Bob)
Robot
(Admirál Bob / Admirál Bob)
Rogalo
(Admirál Bob / Admirál Bob)
Sejdeme se v Brazílii
(Admirál Bob / Admirál Bob)
pagetová lady
(Admirál Bob / Admirál Bob)
Vlak do pekla
(Admirál Bob / Admirál Bob)

1716

All Mikolas toys
7 písní
?

♠

Kdyº je protekce, v²echno jde lehce
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

Kdyº ti spadne £epice, nachladí² se velice
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

Le²tím kliky
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

(All Mikolas toys / All Mikolas toys)

♠

Destructive part I.
(All Mikolas toys / All Mikolas toys)

Maracaibo
(Jan Stan¥k / Jan Stan¥k)

Destructive part II.
(All Mikolas toys / All Mikolas toys)

Na tane£ní zábavy, chodím tla£it do hlavy
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

Nebojte se zkou²ení
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

3

❧

Paci, paci, paci£ky
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

Labutí píse¬
(All Mikolas toys / All Mikolas toys)
Mikolas toys
(All Mikolas toys / All Mikolas toys)

Údolí smrti
(All Mikolas toys / All Mikolas toys)

Barel rock

Parta hic
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

♠

Pásli ovce Vala²i
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

♠
♠

Píse¬ postpubescenta
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

45 písní

Andula z Komárna na hity továrna
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

Parní vál a ºenerál
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

Mo£álové kvítí
(All Mikolas toys / All Mikolas toys)

2

❧
♠

Ani£ka sami£ka
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

Barel disco
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
Ba°tipán
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

4

Bendl versus Lendl
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

♠

Potvora z Tábora
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
Prá²ek na praní
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

Prodaná nev¥sta
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

3

❧

P°íb¥h £eských tremp· v jugoslávském kempu 2

♠

(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

❧

P·lno£ní záletní dráma
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

Rock na vsi
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

❧

Sandokan
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

4

❧

Fréza, pilník, soustruzi, to jsou moji soudruzi 2

Sandokan II
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

Disko
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
Fedor ba£a zo Slia£a
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

❧

3

(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

Hadzi Ben
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

♠
♠

Hexun shues blues
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

Hloupej Honza
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
Jak v£ely z úlu vylet¥ly
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

Jasná zpráva
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

4

❧

Katapult
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

♠
♠

Sch·z Blues
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
Slepice
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

♠
♠

Slune£ní reagee
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
Sojuz - Apollo
(Jan Bo°il / -)

2

♠

Stavba°ské blues
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2

❧

Studio B.A.R.
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
la Nanynka do zelí
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
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♠
♠

Tu£ná holka
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

♠

Vojenský pochod
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

4 ❧

Western
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

2 ♠

Okresný bigbít
velmi pekn¥ hrál
kaºdý chlapec Ani£ku
rád by tancoval

2 ❧

A tak sa chlapci bili
pre Ani£ku
ti £o sa nebili
pili borovi£ku

Z Liberecka
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)
Západo£eská lidová
(Jan Bo°il / Jan Bo°il)

Ani£ka 2x
velmi pekná svin
tvoje ústa sla¤ou£ké
ako vela zim

✦

Andula z Komárna na hity továrna
Jan Bo°il / Jan Bo°il

Ani£ka je pekná
schudla tri kila
chlapcom pak dá vela
ke¤ je opilá

Live (1986, 14.)

✷ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 16.)
Andula 2x
ta tvoja papula
chcel by som takú ma´
slavný bych bol ak Na´

Ani£ka si bujná
ako kobyla
Ani£ka si známá
láskou ku sexe
okrem láskou chlac· ©ubí²
nákup v tuzexe

Ta na²a Andula
ta pekn¥ zpieva
ke¤ ovce vyhá¬a
z na²ieho chléva

Bony 3x
£uje² na tri hony
chlapca £o má bony
©ubi´ má² sklony

Andula An£i£ka
tie tvoja elpí£ka
tie idú na dra£ku
zlatú má² klapa£ku

Chlapci od dzediny
v²eci majú dºíny
£o mali dos´ bonou
²li s Ani£kú domov

Ta na²a Andula
bigbít má v krvi
rytmicky £istí chlév
od chlievkej m¯vy

Ani£ka 2x
a sedem galanov
boskava´ ´a na li£ká
pod ??

One two three £etý°e
Bohovská robota
lap²ie si od Gota
aj ke¤ si doji£ka
aj tak si jedni£ka
Andula papula
ke¤ ona zahýká
: isto vyhrát chce

✷ : isto chce vyhrát

zlatého slavíka

✦

Ani£ka sami£ka

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Brno (1984, 10.)

Aj bola Ani£ka
u muziky
bola o ¬ú zajem

preveliký

Pilas dobré vínko
aj borovi£ku
teraz má² okienko
peknú opi£ku

✷✎
✎

Anka bujná kobyla
£os to zrobila
Mami£ka mamka
ve©mi zlé je
tri mesiace £akám
ni£ sa ned¥je
Tak mami£ka mamka
bude² stará mama
do boha som netu²ila
takéto drama
Keby som sa nedala
??
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nemuselo som sa
s doktorom radi´
Aj doktor...
£o ja robi´ mám
chlapcov bolo niekolko
n¥viem s kým to mám
Ktorý bude platit
hen ty alimenty
to je problém ´aºký
aj pre docenty
Metod je vraj niekolko
v²ak to viete sam
Urobíme zkú²ku
v otcovskej krvi
tak sa skoro ukáºe
ktorý bol prví
Pak ti budú zvonit
svatobné zvony
a bude² ma´ muºa
a aj jeho bony
Tak Ani£ku teda
zachránila veda

✦ Barel disco

napí²eme dal²í hit pro vás
Stává se ºe dosp¥lí
ob£as radu ud¥lí
o £em máme hrát
£eho si nev²ímat
Nehaste to co vás nepálí
a za to vás kde kdo pochválí
kdybyste to totiº hasili
tak byste se moºná spálili
A to bysme neradi
to mi nechceme
spáleniny bolí
a dlouho se hojí
Kdyº za£al hrát barel rock
tak pro n¥koho byl to moºná ²ok
na²li jsme si vlastní styl
a hrajem spolu tro²ku dýl neº rok
Dosp¥lí nám ob£as volají
ke v²em £ert·m posílají nás
prý jsme n¥kdy trochu drzí
tenhle názor velmi mrzí nás
Chytré hlavy si omylem
pletou jeºka s dentracrylem
co víc k tomu °íct
rad¥ji uº nic

✦ Ba°tipán

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 20.)

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Barel disco...
Barelový kravál
to zas bude nával
na²e diskotéka
zhubne² o p¥t deka

Live Brno (1984, 5.)

✷ Live (1986, 3.)
✸ Live (1986, 18.)
✹ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 20.)

Ovlivn¥ní múzou
pod pr·svitnou blúzou
chceme hrát jenom pro vás

Byl vám jeden pán Ba°tipán
podle svého b°icha takto nazýván
ve svém okolí neblaze znám
a to se ví ºe byl po°ádn¥ zazobán

Ná² band dala dohromady vojna
co se °íká ºe prej není kojná
hrajeme muziku rockovou
ob£as písni£ku pokrokovou

ím mí¬ d¥lal tím líp si ºil
ve ²plhání vzh·ru mu b°ich nevadil
snaºil se stanout na p°í£ce nejvy²²í
a ve svém zájmu p°edstíral ºe nesly²í

Moºná ºe jsme divná sestava
za£li jsme kde jinej p°estává
s nástrojem se kaºdej potýká
pivní politika se nás netýká

Potrp¥l si na dobré pití a jídlo
v t¥hle jeho móresech se pár lidí zhlídlo
nejv¥rn¥j²í pozval si pak na své sídlo
a Ba°tipán byl za krále pak provolán

Kdyº za£al hrát barel rock
tak pro n¥koho byl to moºná ²ok
na²li jsme si vlastní styl
a hrajem spolu tro²ku dýl neº rok

❀✷ ❀✹ : Sláva a´ ºije Ba°tipán ná² pan král
lid ho zvolil lid ho na tr·n povolal
v²ichni spolu sledujeme jeden cíl
a´ nám Ba°tipán vydrºí co nejdýl

Díváme se kolem sebe
£asto nás to zebe jako mráz
pro sebe to nechcem mít

✸ : Sláva a´ ºije Ba°tipán ná² pan král
lid ho zvolil lid ho na tr·n povolal
a´ se jeho b°icho t¥²í zdraví a síle

1719

❬✸✎❪

❬ ✁✷✁✹✎❪

✦ Bendl versus Lendl

a´ úsp¥²n¥ pokra£uje ve svém díle

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Ale z jedný v¥ci Ba°tipán strach m¥l
co kdyby mu ten b°ich n¥kdo závid¥l
aby udrºel ten sv·j stát
vybudoval policejní aparát

✷

Live (1986, 12.)
Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 14.)

Zedník bendl kaºdodenn¥
pohán¥l se ºlicí
co mu dali v²echno zblajnul
neb m¥l tasemnici

V království to ²lo v²echno
od deseti k p¥ti
prázdný krámy a hladový d¥ti
ociáln¥ v²ak v²echno v po°ádku
i kdyº ten stát lezl vlastn¥ pozpátku

Jednu v b°i²e druhou doma
p°ed kterou se t°epal strachy
první °vala po°ád hladem
: druhá dej mi sem prachy
✷ : druhá dej sem prachy

Lidi pod sebou drºel Ba°tipán zkrátka
místo vlídnýho slova bi£ a oprátka
kriminály napln¥ný po okraj
kaºdý se bál proto rad£i zavolal
❀✷ ❀✹ : Sláva a´ ºije Ba°tipán ná² pan král
lid ho zvolil lid ho na tr·n povolal
v²ichni spolu sledujeme jeden cíl
a´ nám Ba°tipán vydrºí co nejdýl

❬✸✎❪

Jednou tak kdyº zase p°ebral
k°i£í Bendl vsa¤te se
tenista a mistr zedník
jsou p°íbuzný profese

Lidi tlustý m¥li Ba°tipána rádi
❀✷ : lidi hubený zas m¥li plný zuby vlády
✹ : lidi hubený m¥li plný zuby vlády
❀✷ ❀✹ : do £ela se pan Hube¬our postavil
a Ba°tipána svrhnul £ímº se proslavil

❬✸✎❪
✹✍
✁✷✍

Oni pak chodí celí v bílém
backhand forhand ovládaj
jediný snad v £em se li²í
je co za to dostávaj

✸:

Sláva a´ ºije Ba°tipán ná² pan král
lid ho zvolil lid ho na tr·n povolal
a´ se jeho b°icho t¥²í zdraví a síle
a´ úsp¥²n¥ pokra£uje ve svém díle

❬ ✁✷✁✹✎❪

Kdybych nebyl Bendl
ale t°eba Lendl
m¥l bych místo stovky denn¥
doláre£k· tisíce

...
lidi hubený zas m¥li plný zuby vlády
pan Hube¬our do £ela se postavil
a Ba°tipána svrhnul £ímº se proslavil

❬ ✁✷✁✹②❪

Kdybych nebyl Bendl
ale t°eba Lendl
m¥la by dost stará doma
i tasemnice
Malej £eskej £lov¥k dumal
jak by stal hv¥zdou mas
tak si koupil ºlici Puma
a mícha£ku Adidas

Lidi byly ²´astní a národ jásal
sláva a´ ºije Hube¬our na²e spása
v²ichni byly radostí jak opilí
ale p°itom stihli sklidit obilí

Maltu zna£ky Campagnola
a ba´ovy komis¬áky
na zednickým Davis capu
vyt°ískat cht¥l háky

Ale po £ase se divný v¥ci d¥ly
za£al tloustnout pan Hube¬our
kdysi skv¥lý
narostlo mu b°í²ko a pak druhá brada
no a lidi zas museli vohnout záda
❀✷ ❀✹ :

Sláva a´ ºije Hube¬our ná² pan král
lid ho zvolil lid ho na tr·n povolal
v²ichni spolu sledujeme jeden cíl
❀✷ : a´ nám Hube¬our vydrºí co nejdýl
✹ : a´ nám Ba°tipán vydrºí co nejdýl
✸ : Sláva a´ ºije Ba°tipán ná² pan král
lid ho zvolil lid ho na tr·n povolal
a´ se jeho b°icho t¥²í zdraví a síle
a´ úsp¥²n¥ pokra£uje ve svém díle

On se ten sv¥t zase tak moc nem¥ní
tloustnou lidi co byli d°ív hubený

✷✍
✍

❬✸✎❪
✹✍
✁✷✍

❬ ✁✷✁✹✎❪

Za£lo se a mistr Bendl
plácal maltu jako ¤as
: plácal skoro jako Lendl
✷ : plácal maltu jako Lendl
kdyº zakopnul o kalpas
Tak se nestal mistrem sv¥ta
neb m¥l ²patnou techniku
je v²ak vzorným pracovníkem
stavebního podniku
Jó nejse² Lendl
ale jenom Bendl
a tak místo statisíc·
má² jen tu tasemnici
Jó nejse² Lendl
ale jenom Bendl
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✷✎
✎

m·ºe t¥ v²ak t¥²it pocit
ºe jste oba profíci

✦ Disko

Jan Bo°il / Jan Bo°il

plují m¥stem ch·zí lehce houpavou
své sny ladí do bluesové ??
Potkávám je na ulicích den co den
toulají se bez síle a sní sv·j sen
výraz sv¥táka se tvá°i studené
jejich ?? jsou vesm¥s hubené
2x

Live (1986, 13.)

✦ Fedor ba£a zo Slia£a

To jsem jednou p°ed £asem ²el do kina
??
pane boºe to zas byla blbina
jedný v¥ci jsem si ale v²iml
Jak velice silný dojem zanechal
v srdcích na²í mládeºe ten disco král
stejn¥ jako on jsou py²ní na t°ídu
povídaj si o holkách a o pivu
Potkávám je na ulicích den co den
na u²ích maj sluchátka a sní sv·j sen
výraz sv¥táka se tvá°i studené
jejich ?? jsou vesm¥s hubené
Lehce elegantní bundu koºenou
poku°ujou Sparty kdyº je seºenou
?? jak °e²í
ale nezap°ou se ºe jsou £e²i
Anglicky umí tak how do you do
vole zejtra na dýzu zas pudu
portmonku a h°eben v kapse na zádi
jak ?? se parádí
Potkávám je na ulicích den co den
toulají se bez síle a sní sv·j sen
výraz sv¥táka se tvá°i studené
jejich ?? jsou vesm¥s hubené
Takºe uº poj¤ milí Johny na scénu
a ukaº nám svou doménu
dívek sis stovky ?? uºil
u m¥ ti to bude trval chvilku dýl
Tancuj vykrúcaj
len mi piecku nezrúcaj
ukaº nám sv·j disco styl
tancuj je²t¥ chvilku dýl
Nevim co t¥ popohání
ale je to k popukání
??
Nevnímá² uº co se d¥je
utápí se v beznad¥ji
se² disko král...
A kdyº nedávno dávali Pomádu
na to jít jsem psychicky uº nezvládl
sta£í kdyº si £lov¥k výjde do ulic
ºádný v kin¥ bych toho nevid¥l víc

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Brno (1984, 7.)

✷ Live (1986, 2.)
✸ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 4.)
Na sala²i
pri slia£i
mali schôdzu v²etci ba£i
Kefýr pili
brynzu jedli
odborové re£i vedli
e jim bolo trochu zima
dali si pálenky vína
Najviac vypil ba£a Fedor
od stolu sa zrazu zvedol
V bruchu £osi zahu£alo
boha to se stat nemalo
Fedor ba£a zo Slia£a
❀✸ : v gatiskách ho £osi tla£ia

✷ : v kalhotách ho £osi tla£ia

✷✍
✁✸✍

po ²tyroch sa domov tacká
a starká ho bi£om praská
Nohy krýºom Fedor stojí
domov íst sa ve©mi bojí
od ºeny vraj bude zbitý
ke¤ je ako prasca zpitý
e bol zpitý ako ´ava
neuvid¥l trabant z©ava
tu sa Fedor ve©mi z©akol
trabant do výlohy plachol
Zaplatí to pojistov¬a
vodi£ v ga´ách mal tieº

Fedor ba£a zo Slia£a
❀✸ : v gatiskách ho £osi tla£ia

✷ : v kalhotách ho £osi tla£ia

po ²tyroch sa domov tacká
a starká ho bi£om praská

Pro zm¥nu zas nosí zmoklou trvalou
ºije z mrkve a na krku korálky
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✷✍
✁✸✍

✦

Padla

Fréza, pilník, soustruzi, to jsou

moji soudruzi

✦

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Live Brno (1984, 16.)

✷ Live (1986, 5.)

Musím uº do haly
sm¥na uº za£íná
£ekaj m¥ úkoly
£eká m¥ ma²ina

Student jménem Hadzi Ben
spole£ensky unaven
rád by ¬ákou sle£nu m¥l
dolary jí nabízel

Ma²ina vyrobí
ºelezný tretky
a já pak pilníkem
spravuju ty zmetky

Salem aleikum
sláva v²em ²ejk·m
2x

Piluju pilníkem
°íkaj mi Fanda
v továrn¥ d¥lníkem
bejt není sranda

Hadzi Ben·v otec král
syna k nám studovat dal
u zkou²ek moc neumí
ºe prý ²patn¥ rozumí

Kdyº pilník zazpívá
ty svoje akordy
mistr se rozplívá
já trhám rekordy

Salem aleikum
sláva v²em ²ejk·m
2x

Já svou práci miluju
piluju a piluju
a kdyº Má¬u miluju
sem tam zase piluju
2x

V grandhotelu popíjí
Fordem jezdí do ²koly
v·bec nám to nevadí
máme je tu moc rádi
Salem aleikum
sláva v²em ²ejk·m
2x

V·bec nic m¥ nezajímá
ba ani po£así
a´ je léto nebo zima
piluju p°es£asy
Vod rána do noci
zb¥sile piluju
ºivotní úrove¬
: si stále zvy²uju

✷ : si po°ád zvy²uju

Salmonela aleikum
cholera v²em ²ejk·m
2x

✦

✷✍
✍

eká m¥ budoucnost
nikoliv ponurá
ºe budu pilovat
je²t¥ t°icet let hurá
Já svou práci miluju
piluju a piluju
a kdyº Má¬u miluju
sem tam zase piluju
2x
Fréza pilník soustruzi
to jsou moji soudruzi...

Hexun shues blues

Jan Bo°il / Jan Bo°il

ivotní úrove¬ se neustále zvy²uje 2x
Pro lidi z vesnice
jsou tohle horory
voni maj slepice
my zase odbory

Hadzi Ben

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Live (1986, 15.)
✷ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 10.)

Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 1.)
Míval jsem rovnou páte°
míval jsem taky rovný záda
2x
A unesl jsem kaºdou zát¥º
jak si to dne²ní doba ºádá
Bejval jsem rovnej jako jedle
rovnej jako sví£ka
2x
A v²echny maléry ²ly ve dne
míval jsem vlivného strý£ka
Býval jsem rovnej jako smr£ek
a nikdy jsem nezastonal
2x
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A pak m¥ zmlátil jeden skr£ek
von prej totiº
chudák strejda skonal
Nakopl m¥ na ??
aº m¥ zapra²t¥lo v k°íºi
2x

nemyslí² na návrat
Kdyº se pak p¥tkrát týdn¥
vracím ve£er ze sch·zí
p°e£tu si pohádku
zas usínám s iluzí

✦ Jak v£ely z úlu vylet¥ly

Od té doby mám se v²ím ²luz
a místo strejdovýho Forda
°ídím sv·j invalidní v·z
Bejby...
nebejt strejdy...
nemusel jsem zpívat
hexun shues blues

✦ Hloupej Honza
Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Brno (1984, 6.)
O£ to m¥l jednodu²²í
hloupej Honza z pohádky
po cest¥ likvidoval
loupeºnický posádky
Kalhoty krátký
nebyly dºíny
O£ to m¥l jednodu²²í
hloupej Honza z kníºek
za rva£ku se saní
princezna je k mání
Dostal p·l království
a na £elo k°íºek
nikdo se ho neptal
jaký má vzd¥lání

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 5.)

✷ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 7.)
Str£il jsem hlavu do úlu
bzu£ení v£eli£ek poslouchal
jenºe pak n¥jakej vtipálek
na ten úl zven£í zabouchal
V okamºení ve v£elín¥
byla mela jako ve mlýn¥
do hlavy pustil se v£elí roj
lidi£ky to byl boj ojojoj
V£ely 3x
ty to nev¥d¥ly
ºe jsem jím na úl nebouchal já
V£ely 3x
za zlý mi to m¥ly
takºe te¤ hydrocephalus mám
Na²li m¥ kdyº ve£er nade²el
do sanitky jsem se uº neve²el
doktor dal zavolat st¥hovák
a£ je to k neví°e je to tak
Píchali mi ¬áký patoky
na ty mí stra²livý otoky
stal jsem se senzací ²pitálu
: naplnil jsem pokoj na áru

✷ : zaplnil jsem pokoj na áru

Za devatero mo°í
²el pro vodu ºivou
omládnout cht¥l
starý panovník

Hlavu mám obrovskou velikou
a p°ipomínám sumce
velice chyt°e te¤ vypadám
takºe m¥ zvolili do funkce

Nemusel svád¥t bitvy
s administratívou
nikdo mu ne°íkal
vypl¬te dotazník

V£ely 3x
ty to nev¥d¥ly
ºe jsem jím na úl nebouchal já

O£ to m¥l jednodu²²í
chytrej hloupej Honza
za t°i zlatý vlasy
zm¥nil král·v rozsudek
Co z pekla vytáh du²í
chytej hloupej Honza
nikdo se ho neptal
jakej máte posudek
Dávno uº nejsem dít¥
ale pohádky mám rád
ten sv¥t co omámí t¥

V£ely 3x
za zlý mi to m¥ly
: takºe te¤ hydrocephalus mám

✷ : takºe te¤ v²echno obrovský mám

V£ely 3x
ty to nev¥d¥ly
ºe jsem jím na úl nebouchal já
V£ely 3x
zásluhu tak m¥ly
ºe nic moc ned¥lám
dob°e se mám
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✷✍
✍

✷✎
✎

✦ Jasná zpráva

p¥kná pálka

Jan Bo°il / Jan Bo°il

✷
✸
✹

Live Brno (1984, 18.)
Live (1986, 2.)
Live (1986, 12.)
Live (1986, 19.)

Sbalili jsme to jasný echo
uº k nám m·j kocóre necho¤ dál
❀✷ : ?? házím sám a sám
✸ ❀✹ : nemám £as abych se griloval

Bílé hrozny bílé mandl
dlabanec si nosím v gantlu m¬am
po kravínech trabó²em jezdím sám

❬ ✁✷②❪

Kráva hlásí hakl krém
m·ºe² mi vytáhnout drén
hodím £o£ku né to igna není

❬ ✁✷②❪

❬ ✁✷②❪

❬ ✁✷②❪

❀✷ : S jinó budu grilované
byl sem tenkrát nacamrané ví²
jiného si borca nabalí²

❬✸✁✹✎❪

Sekla sebó na káme¬
zkalila byl s ¬ou ámen
negomal jsem ºe mi zcepení
tak m¥ ²ópli do v¥zení

P¥no s rychno jate£nó
vyfókané sprej
telefon cos p°ekla mu ²¬·ru

❬✸✁✹✎❪

Jinýmu te¤ valí² klíny
prej s ním bude² v¥²et plíny ven
aº se vrátím budu staré k°en

Bichli krásn¥ zbyte£nó
má betelnej d¥j
pí²e se v ní
jak se lítá vzh·ru
lítá vzh·ru
ve dvou vzh·ru

❬✸✁✹✎❪

Z hocna tenkrát rumplovala
a ta koc se na m¥ smála hé
po pár ²kopkách byl sem nev¥rné

❬✸✁✹✎❪

P¥no s rychno jate£nó
vyfókané sprej
telefon cos p°ekla mu ²¬·ru

❬✸✁✹✎❪

Bichli krásn¥ zbyte£nó
má betelnej d¥j
pí²e se v ní
jak se lítá vzh·ru
lítá vzh·ru
ve dvou vzh·ru

❬✸✁✹✎❪

2x

❬✸✁✹✎❪

Sbalili jsme to mojí vinó
nep°ijedu víc ²alinó k vám
hodím si ma²lu na n¥jakej trám

❬✸✁✹✎❪

✸ ❀✹ : Ráno z betle ven vyhópnu
dlabanec si ²ópnu co má bét
hokna £eká uº mám na to glét

❬ ✁✷✎❪

St°eva se v n¥m
za£ínají klopit
jestli to p°eºiju
p·jdu zase dál

Nebalím uº kocóry
ºe prej nechcó doktory
co jsou cejtit rychno jate£no

❬ ✁✷②❪

Leºim a nade mnou
se n¥kdo cizí sklání
výloºky rudé
zelenou £epici

Nezoncním se na prýglu
kdyº mám dost love na krýgl
hokna je mý hoby
jasná válka
t¥ºký love

❬ ✁✷②❪

✸✁✹✎
✁✷✎

Uº ho tam vezó

✦ Katapult

Jan Bo°il / Jan Bo°il

✷

Live (1986, 11.)
Live (1986, 24.)

Leºim uº ani nevim
v kolikátý ²karp¥
na nebe hledim
²mátrám po £uto°e
V ústech ºmoulám Spartu
: co jsem koupil v ??
✷ : co jsem koupil v ...
naposled jsem se z°ídil
takhle loni na ja°e
Leºím a mám
ten divnej pocit
ten kdo nepil
ten ho nikdy nepoznal

Soudruhu vsta¬te
pojedete s námi
ukaºte ob£anku
dnes spíte v Bohnicích
Vstávám a mám
ten divnej pocit
jak jen tohle
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✷✍
✍

Kdyº je protekce
v²echno jde lehce
ba i v muzice
zlep²í² pozice
2x

v²echno dopadne
Je mi blb¥
a chce se mi mo£it
tu²ím ºe to bude
nan£n¥ nákladné

Kdyº je protekce
v²echno jde lehce
pak i kritika
nic nevytýká

Vysvobodí m¥ snad
jen út¥k do terénu
aº m¥ bude
orgán zatýkat

Kdyº je protekce
d¥lat se nechce
pak uº brzi£ko
vydám elpí£ko

Mé nohy ale ovládnul
démon alkoholu
chce se m¥ v²echno
jen ne utíkat

✦

Vysvobodí m¥ snad
jen zá°e reektoru
aº za£ne sálem
dun¥t muzika

Jan Bo°il / Jan Bo°il

P°i starém
dobrém rock'n'rolu
ozve se
aplaus publika

✦

Kdyº

je

protekce,

Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 6.)
Nedávno £epice mi upadla
má hlava ubohá mi nachladla
získal jsem tak psychickou poruchu
místo vzteku juchám ejchuchu
v²echno

lehce

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 11.)
Ty na²i m¥ po°ád ²tvou
po°ád vedou jen tu svou
abych prej víc ²tudoval
ºe dotáhnu to mnohem dál
Na²i dobu zaspali
pom¥r· jsou neznalí
jó mít strej£k· celej sbor
v tom je totiº hlavní fór
Kdyº je protekce
v²echno jde lehce
ba i v muzice
zlep²í² pozice
Kdyº je protekce
d¥lat se nechce
pak i v um¥ní
víc t¥ ocení
Na²i uº m¥ zase ²tvou
zase vedou jen tu svou
abych prej byl poctivej
sv¥domitej snaºivej

Kdyº ti spadne £epice, nachladí²

se velice

jde

Je mi fuk ºe je mi ºena nev¥rná
a proto mám dceru trochu do £erna
mám te¤ ?? stále stejnou náladu
nepodplácím ani nekradu
Je to zvlá²tní mít nastydlou hlavu
je to zvlá²tní bejt tak trochu jojo
to se² potom bílá vrána v davu
v²ichni °íkaj ten se má no jo
Kdyº si pustím televizi nezu°ím
jen si £u£te na blbosti já p°i tom spím
ani Sagvan To uº m¥ nevzru²í
sta£í si dát vatu do u²í
Nevadí mi akce co jsou povinný
nena²tvu se ani kdyº £tu noviny
dokonce jsem za£al s chutí sch·zovat
a hned se mi prudce zlep²il plat
Je to zvlá²tní mít nastydlou hlavu
je to zvlá²tní bejt tak trochu jojo
to se² potom bílá vrána v davu
v²ichni °íkaj ten se má no jo
N¥kdy pak na vánoce Jeºí²ek
p°ines mi ²álu £apku koºí²ek
mou hlavu uº zase h°eje £epice
a pokou²í se o m¥ mrtvice

Nejsem padlej na hlavu
já mám ra£i zábavu
to je lep²í ²uma°it
neº se n¥kdy v práci d°ít
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✦

Le²tím kliky

Jan Bo°il / Jan Bo°il

tak kotvy zvednem
Na²e lo¤ jméno Mary Anna má
Baltazar Chris je ná² kapitán

Live (1986, 10.)

te¤ práv¥ z Maracaiba vyplouvá
jiºní vítr ji plachty nadouvá

Le²tím kliky le²tím
u kancelá°í

Jsme tu jako brat°i

o£i z toho p°echází

tahle lo¤ nám pat°í

jak ty kliky zá°í

jestli chce² plout s námi

2x

tak poj¤ klidn¥ k nám

Scháním p°es rok povolení
k zahrani£ní dovolený
snad se mi to poda°í
T°e²tí o£i t°e²tí
na m¥ ú°ada
a významn¥ pomrkává
úplate£ek postrádá
2x
Pozdrav pámb·
dobrý den
zeptejte se za týden
komise uº zasedá
Kruci laudon himl
?? krajc
ten ú°ední ²iml
ten kdyº musí to je rajc
2x

Jsme chlapci ²t¥st¥ny
p°ed na²imi jmény
t°ese se guvernér
i markýz i král
Na²e lo¤ jméno Mary Anna má
Baltazar Chris je ná² kapitán
te¤ práv¥ z Maracaiba vyplouvá
jiºní vítr ji plachty nadouvá
Sandokan
Plujem po v²ech mo°ích
v bezv¥t°ích i bou°ích
plujem za svým ²t¥stím
a osudu vst°íc
Jsme tu svými pány
máme svoje plány
kdyº se to tak vezme
nic nám nechybí

Doma ºe ten taky jede
takºe je to se mnou bledé
namazal jsem ajnc cvaj drajc
I'm le²tím kliky 2x

Na²e lo¤ jméno Mary Anna má
Baltazar Chris je ná² kapitán
te¤ práv¥ z Maracaiba vyplouvá
jiºní vítr ji plachty nadouvá

every day...

✦

Hurá tak to p°i²lo
i kdyº koncem zá°í

Na tane£ní zábavy, chodím tla£it

do hlavy

kone£n¥ to p°i²lo
Jan Bo°il / Jan Bo°il

o£í£ka mi zá°í
2x
Trp¥livost r·ºe sklízí

Live (1986, 16.)

✷

Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 18.)

vyrazím si za devizi
do kempu u Prievidzi

✦

: P°i²el za mnou kámo² Tomy

✷:

P°i²el za mnou kámo² Johny

✷✍
✍

vole poj¤ na tancova£ku

Maracaibo

seznámím t¥ s na²í partou
m·ºe² sbalit ¬ákou ko£ku

Jan Stan¥k / Jan Stan¥k
Neº bych doma nudou zíval
Live Brno (1984, 19.)

ra£i zmizím do rána
dám si patnáct ²kopk· píva

Kdyº nás mo°e volá

a ¬ákýho fr´ana

opou²tíme mola
opou²tíme ºeny
uº je tu ten den

Hned u vchodu Johny p°edved
: ºe má sílu jako medko

✷:

ºe má sílu jako medv¥d

Ahoj námo°níci

vyvolal tam roztrºku

vzh·ru na palubu

a dal t°em borc·m p°es drºku

vane dobrej vítr
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✷✍
✍

V sále uº to d¥sn¥ ºilo
trsal jsem jen ze m¥ lilo
: lidi£ky p°inesli ºidle
✷ : brzo za£ly pra²t¥t ºidle
a já ji m¥l jako vidle

✷✎
✎

Pak p°i heavy metále
motal jsem se po sále
pod stolama i u stol·
hele vole to je vol·

Snaºil jsem se v²echno dohnat
na²prtal jsem se pár dogmat
nesmysly te¤ blábolím
co mi °ekne dob°e vím

Tak jsem ji hned vytáh ven
a byl jsem celkem spokojen
lidi£ky no to byl rajc
jen abysem nechyt aids

Nashledanou za m¥síc
nau£te se tro²ku víc

Pak p°i heavy metále
motal jsem se po sále
pod stolama i u stol·
hele vole to je vol·

Nebojte se 2x
nebojte se zkou²ení
2x
Nebojte se 2x
kdyº máte v kapse taháka
nemusíte se bát padáka

Jó to jsme se p¥kn¥ lízli
p°ijeli tam taky fízli
ºaludek mi elce pelce
d¥lá d¥sný kotrmelce
: Na intru u nás budu slavnej
Na intru zas budu slavnej
jako já se nestal ºádnej
a za tejden to se ví
: zas pudu tla£it do hlavy
✷ : pudu tla£it do hlavy

✦ Nebojte se zkou²ení
Jan Bo°il / Jan Bo°il

✷
✸

Live Brno (1984, 17.)
Live (1986, 6.)
Live (1986, 23.)

To se ob£as stává
ºe krize nastává
puká hlava puká
Náhle t°ese se mi brada i koleno
hr·zou d°ev¥ný jsem jako poleno
zejtra mám na zkou²ku jít
jenom abych nevylít
U£ení jsem p°íli² £asu nev¥noval
svírá hrdlo se svírá
v hosp·dce jsem dobré píve£ko pil
p°ed spaním o krásné dívence snil
A te¤ mám ²patnou náladu
tak vás tedy prosím o radu

Nebojte se 2x
snaºte se být zpocení
snad to kladn¥ ocení
P°ísná tvá° si m¥ prohlíºí
ale mn¥ se o£i klíºí
celou noc jsem studoval
to jsem tomu zase dal

K·stka p¥kn¥ stav¥ná
co byla d¥sn¥ spa°ená
°ekla já su Ma°ena
a nemám dneska ko°ena

✷:

Nebojte se 2x
nebojte se zkou²ení
2x

One two three £etýre...
✷✍
✍
✷✍
✍

Nebojte se 2x
nebojte se zkou²ení
❀✸ : 3x
✷ : 2x

✷✎
✁✸✎

Nebojte se 4x
: Tak vás tady máme. No, posa¤te se. Máte
sice trochu bled²í barvu, ale to nevadí, ºe, te¤
✷②✸✎
není £as na ??.
✸ : Tak vás tady máme. No, posa¤te se. Máte
✁✷✎
sice trochu bled²í barvu, ale to nevadí.
✷ : Tak vás tady zase máme. No, ukaºte index.
No vy jste se moc nevyvedl. Ale tak nic si z toho ned¥lejte. Vy jste p¥knej luta, vy jste o mn¥
prohlásil, ºe jsem pi¬us. To vám tak neprojde.
✁✸✎
❀✸ :

✷✎
Já se bojím.
: Nebojte se. Index. Á, to jste vy zas, no. Tak co
byste mi °ek o ¬ákejch t¥ch stavebních pojidlech.
Já vám poradím, nevíte? No, souvisí to trochu s
eckem, st°edomo°í. Ne. No Malta p°ece, Malta.
Soudruhu, no, tak je²t¥ jednu otázku, abyste
ne°íkal. N¥jaký významný muº této fakulty. ✸✍
✸ : Nebojte se. Index. Á, to jste vy zas, no.
Tak co byste mi °ek t°eba o t¥ch stavebních pojidlech. Já vám poradím, nevíte? No, souvisí to
tro²ku s eckem, st°edomo°í. Ne. No Malta p°ece, Malta. Soudruhu, no, tak je²t¥ jednu otázku,
abyste ne°íkal. N¥jaký významný muº této fa✍
kulty.
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✸✎
: Já se bojím.
✁✷✎
Bojim.
✷ : Podívejte se, no tak kondenzátor jste poznal,
sice jste si ho trochu spletl s radiátorem, ale to
není to nejhor²í. Ale to, ºe se tu u£íte s odporem p¥ti ohm·, to uº vám neprojde. Tady máte
✁✸✎
index a p°ij¤te za £trnáct dn·.
❀✸ : No, nebojte se a zkuste to. e, vºdy´ to tak
nebolí. Jeho jméno p°ipomíná jeden nástroj. S
✷✎
úderným motivem. Nebojte se toho.
✷ : A nebojte se, od toho jsme tady.
✁✸✎
✷✎
❀✸ : Bojim.
Nevíte? Ani trochu? Ne, palice to není. Je to
kladivo, kladivo. To byste m¥l v¥d¥t, je to tam
na nást¥nce, v síni tradic. To byste m¥l v¥d¥t,
no. Takºe dneska to za moc nestojí. Tady máte
index, nepla£te. No a jestli vám mohu poradit,
p°ij¤te zase. T°eba za £trnáct dn·.
Bojim.
A nebojte se. P°ij¤te mezi nás, vºdy´ od toho
✷②
jsme tady, ne?
✸:

✦

Paci, paci, paci£ky

My jsme mladá generace
£eká na nás spousta práce
n¥kte°í z nás velice
mají uº te¤ ambice

❬✷②❪

O Mildovi ²patná zpráva
prej se po°ád po£·rává
stíºnost je to stabilní
je psychicky labilní

Tuhle Tomá² nev¥°ící
cht¥l by nám v²em py²n¥ °íci
ºe uº brzo asi

✦

Parní vál a ºenerál

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 2.)

Dosáhl v²ak toho
ºe se parní válec hrozn¥ lek
a v d·sledku toho
z ºenerála zbyl jen mastnej ek
K soudu dali parního vála
ºe p°eváloval ºenerála
a tak do ²rotu se dostal parní vál
do £ítanek zase ºenerál

✦

Parta hic

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Paci paci paci£ky
my jsme malé d¥ti£ky
paci paci paci£ky
nav²t¥vujem jesli£ky
Zhýralému Pepí£kovi
na pátej rok táhne
na soudruºku u£itelku
kde m·ºe si ²áhne

Kaºdej z nás a£ malérov¥
zaujal sv·j postoj k nov¥
n¥kte°í z nás velice
mají uº te¤ ambice

enerál byl zvyklej
ºe p°ed ním stojí v²echno v pozoru
ºe byl trochu sk°íplej
°val i na tu parní potvoru

T°eba tudle Horák
cht¥l uº nosit dºíny
zatím mezi nohama
má pin¤u a plíny

✷:

Já prej pro kriminál zraju
protestsongy uº te¤ hraju
jenºe dneska kaºdej remcá
Tonda Vojta ba i Venca

Ty dv¥ silné osobnosti
kdyº se potom potkaly
jak to bylo chci vám °íci
vid¥l jsem to z povzdálí

Live (1986, 1.)
Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 21.)

: Pavel to je hodné dít¥
kaºdou chvíli p°ekvapí t¥
s muzikou chce dobýt sv¥t
uº te¤ ºuºlá klarinet

: Zhýralému Pepí£kovi
na pátej rok táhne
na soudruºku u£itelku
kde m·ºe si ²áhne

Na silnici za vesnicí
t¥ºce makal parní vál
proti n¥mu r·ºolící
ma²íroval ºenerál

Jan Bo°il / Jan Bo°il

✷

za£nou mu r·st vlasy

✷

❬ ✘❪

Live Brno (1984, 11.)
Live (1986, 8.)

Se²li jsme se se²li
d°í£i prací se²lí
ptali se nás e²li
by jsme ne²li na brigádu
Podnik v tom prej lítá
prej p°ijde vyzita
riaditel sa pýtá
ako to ºe jsme s plánom vzadu
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❬✷✘❪

Máme to vydrhnót
do práce se vrhnót
pro nás ale hlavní
problém je jak na tom trhnout
Tu m¥ bolí píchá
mn¥ se ²patn¥ dýchá
máme co dohán¥t
ale nesmí se to p°ehán¥t
Já ned¥lám
ty ned¥lá²
on ned¥lá
parta skv¥lá
Já nekradu
ty nekrade²
on nekrade
kdo to teda vlastn¥ krade
Já podplácím
ty podplácí²
on podplácí
honoraci
Korupce
poluce
pak interupce
M¥l jsem pracovní úraz
lebe£ní kosti pr·raz
od t¥ch dob mám tik tik
jsem v²ak skv¥lej pracovník

jedem do Bzence
A tak léta b¥ºí
a kdyº pod stolem leºím
ozývá se na uchov
t¥²íme se na d·chod

✦ Pásli ovce Vala²i
Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 3.)

✷ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 5.)
Pásli ovce vala²i
pri betlemskom sala²i
Ba£a stádo nehlídal
slivovi£ku posnídal
Ove£ky mé ove£ky
utekly za kope£ky
V²ichni jdeme sborem
za tím prvním bé
Kolo kolo mlýnský
za £ty°i rýnský
kolo se nám polámalo
a do vody popadalo
ud¥lalo bác

✦ Píse¬ postpubescenta

Já zas dostal ránu
p°ímo do orgánu
od t¥ch dob mám vy²²í hlas
na práci jsem ale jako ras
Jsme chlapi jak °ípy
hlavn¥ u pípy
pak ve stínu lípy
trháme na sukních zipy
My jsme parta hic hic
ned¥láme nic nic
£asto z plných plic plic
rádi si zazpíváme zas
Piju v práci
pije² v práci
pije v práci
na Pankráci
V práci chrápu
v práci chrápe²
v práci chrápe
ten tu práci správn¥ chápe
Pozd¥ chodím
to ne²kodí
ale brzo do hospody
Urgence
absence

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Brno (1984, 2.)
Jsem dít¥ ulic
hospod a bar·
v ºaludku varhany
tý muziky kdyº zadujou
Jsem dít¥ necht¥né
jednoho z t¥ch pár·
co si k ránu myslí
ºe se milujou
Nikdo m¥ neu£il
abych se st°íhal
nikdo m¥ neu£il
abych se myl
Nikdy jsem ve ²kole
moc neprospíval
vºdycky spí² na obtíº
jsem lidem byl
Nedostal jsem
to co jiní znají
nejkrásn¥j²í oslovení
spratku
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✦ Potvora z Tábora

Nem¥l jsem to
co jiní mají
místo dárk·
pár kopanc· k svátku
La£n¥ jsem prohlíºel
výklady obchod·
v bufetu drº´kovou
slitky piva k tomu
V chatrný dºíz bund¥
mrznout n¥kde v podchodu
bylo mi milej²í
neº-li jít dom·
??
a rozhlas po drátu
plechovej lavor
z n¥j jsem i pil
A kaºdý m¥síc
jinýho tátu
bu¤to byl namol
nebo m¥ sbil
Poznal jsem
co je to mít mámu
mámu co se z ámu
k ránu vrací
S cizím chlápkem
dá mu £i nedá mu
hodinovej hotel
na ²tíru s prací
Nedávno °ekla mi
má holka ºe je v tom
cht¥la ¬áký prachy
ºe pry£ to dá
Co na tom ºe jsem
zapomn¥l na kondom
jen a´ p°ijde na sv¥t
bude se mít jako já

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Brno (1984, 4.)

Moje milá Nanynka
h°eje jako kamínka
krev se hrne do hlavy
kdyº se Nany rozºhaví
Umí p¥kn¥ zah°ívat
skoro jako rum
brzy za£ne dospívat
to bude ²rum
Nany má dost p°edností
a túze p¥kné zadnosti
nutí m¥ v²ak ke zlosti
tím ºe shání známosti
tve m¥ ºe ji £asto vidím
chodit s cizinci
do bytu je k sob¥ vodí
za bankovku za minci
How do you do?
s tím pudu na p·du
Parlez-vous français?
kloa jsem samce
Pro Auf Wiederseheny
zvý²ila jsem ceny
kak vy ºivjot¥
mám souchot¥
Celkem jsem si zvyknul na to
ºe m¥ Nany uºiví
uº se mi neprotiví
tenhle zp·sob obºivy
Díky emancipaci
stal se z n¥ho p°íºivník
nebyl jsem uº rok v práci
poslal holky na chodník

ekám jen na ten den
aº mi bude osmnáct
dám sbohem m¥stu
tomuhle kraji

Zavedl jsem dív£í rmu
podnik u drei matrací
jak jsem to vid¥l ve lmu
celkem se to vyplácí

Za£nu n¥kde znovu
co bylo a´ vezme ¤as
za£nu n¥kde znovu
tam kde m¥ neznají

M·j podnik prosperuje
jenom kdyº gau£ péruje
v²ak stala se ta divná v¥c
p°ed níº léka° varuje

Pak budu mít
co ti lidi mají
bará£ek
autí£ko chatku

ím je vinna potvora
co p°i²la z Tábora
m·j podnik te¤ velice
decimuje p°íjice

Spoustu prach·
co i jiní mají
snad zbude
i pro svobodnou matku
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✦ Prá²ek na praní

co si te¤ po£ít mám
co pom·ºe

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Valchu si vzít
a ²atstvo d°ít
pak budu mít snad klid
a puchý°e

Live (1986, 4.)
✷ Live (1986, 22.)
To jsem zas jednou pobyl
pak jsem zaplatil
na zpáte£ní cest¥
jsem se zablátil

✦ Prodaná nev¥sta
Jan Bo°il / Jan Bo°il

V p°edtu²e ºe moje milá
bude trochu zlá
zkou²el jsem to vypucovat
snad nic nepozná

✷ Live (1986, 13.)
✸ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 15.)

V²ak co £ert necht¥l
já znovu zpad
te¤ uº mi nezbývá
neº to vyprat

hezká je hodná a bohatá
a jmenuje se B¥la

Zapni ten krám
co pere sám
: zdá se mn¥ to tak prosté

✷ : zdá se mn¥ to tak ...
: pro£ chce² m¥ bít

✷ : ... pro£ m¥ chce² bít
Slíknu se sám
²atstvo tam dám
za chvíli p°ijdou hosté
tak ukli¤ byt
Na tahle slova
moje milá pobledla
jako bych se snad zbláznil
na m¥ pohlédla
Sd¥lila mi ºe nemáme
prá²ek na praní
a´ se prý sám p°esv¥d£ím
ºe není k dostání
Tak ²el jsem do krámu
a frontu jsem stál
v²ak prá²ek na praní
jsem nedostal
Nemáme Sam
co pere sám
co si te¤ po£ít mám
co pom·ºe
Valchu si vzít
a ²atstvo d°ít
pak budu mít snad klid
a puchý°e
Vím ºe nejsem sám
kdo valchu válí
??
Nemáme Sam
co pere sám

Live Brno (1984, 1.)

❀✸ : Jak pravím
✷ : ... vím

✷✎
✁✸✎

Inu ale kdoº ví
bude-li m¥ chtít

✷✍
✍
✷✍
✍

To je má starost
jen °ekni
ºe se Ma°enky od°íká²
Ne to nejde
srdce by mi p°i tom puklo
?? kordy m¥li
hlavní v¥cí jsou peníze
No a ta co mi dohazujete
ta má peníze?
Ov²em
Znám jednu dívku
je je²t¥ panna
a zazobaná
Jejím rodi£·m
záleºí na tom
a´ je vdaná
Je to skv¥lá partie
i kdyº se ráda napije
Tohle se mi celkem líbí
já téº nejsem bez chyby
Zámoºná dívka
a má rodi£e
z vlivných kruh·
Jé to je krása
zbaví m¥ dluh·
u soudruh·
Maminku má manekýnku
a má v²echno z dovozu
A tatínka vedoucího
: pracovníka provozu
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✷✁✸✍

✷ ❀✸ : pracovníka kolchozu

✍

Sex appeal má
a protekci dobrou
na vojnu nejde²
seºene ti modrou

V kempu 2x
nebylo moc tremp·
zato zápa¤áckejch snob·
bylo tam dost celou dobu

Garzonku má
a p¥knou almaru
co koupila si v bazaru
Má Forda v hangáru
: a tob¥ koupí novou kytaru...

✷ ❀✸ : a tob¥ koupí skv¥lou kytaru...

✷✁✸✍
✍

No to by bylo n¥co
??
seºene za n¥ kdeco
to by bylo n¥co ke staru
2x

❬ ✁✸②❪

P°íb¥h £eských tremp· v jugoslávském kempu

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 9.)

✷ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 12.)
Svolali jsme sch·zi se ºenou
plánovali jsme dovolenou
usnesení zn¥lo
pojedeme k mo°i
utáhli jsme opasek
za£ali jsme spo°it
ádost dali £ekali
p°íslib jsme dostali
hlavní cíl výpravy
zn¥l p¥kn¥ se opálit
S sebou metrák krému
na zhn¥dnutí pokoºky
sousedi nám závid¥li
jedeme do Jugo²ky
Zpo£átku mi lezly o£i z d·lku
holky nemaj plavek horní p·lku
£lov¥k si v²ak na to snadno zvyká
pak uº vám to nep°ijde jako erotika
A tak jsme se denodenn¥ pekli
z toho hicu uº nám mozky m¥kly

Mercedes a Volkswagen
samá auto móda
ale stejn¥ nejlep²í
je na²e stará koda

Ve£er kaºdej zalezl
do obytnýho p°ív¥su
popíjeli p°i videu
tohle bych já nesnesl

na místní národní výbor

✦

V kempu 2x
nebylo moc tremp·
ºivá music s kytarou
jsem byl já se starou

Mysleli si ºe jsem
si to auto postavil
zlatý £eský ru£i£ky
jsem tak proslavil

Kdyº se jedná o pannu
vezmi si ochranu
na pannu
ochranu
na pannu
a pak p·jdeme to zapít do baru
pak si ji odvede² na faru

✷ : Pak si ji odvedu

he°mánkem jsem obkládal svou Hanku
kdyº jsme ve£er uléhali k spánku

O£ je mi líp pod ²irákem
v nasoleným luftu
zelezlej ve spacáku
ºvejkám suchou buchtu
Jindy zase vlezli do hospody
já se ra£i napil £istý vody
voni m¥li diskotéku
nad mo°skou plání
s kytarou a cikádama
°val jsem do svítání
V kempu 2x
nebylo moc tremp·
zato zápa¤áckejch snob·
bylo tam dost celou dobu
V kempu 2x
nebylo moc tremp·
ºivá music s kytarou
jsem byl já se starou
A tak jsem rád
ºe jsem zase zpátky
dovolený jsou
na²t¥stí krátký
Tady v²echno kon£í
v²echno za£íná
ºijem si tu
jako jedna rodina
Mn¥ se u nás doma
prost¥ líbí
a moh by mi kdo cht¥l
co cht¥l slíbit
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2x

Nezm¥nil bych ani za nic
místa svejch klukovskech pranic
prokouknul jsem zakrátko
to jejich pozlátko

Kdyº spustili ty decibely
v²echno jsme jim rozmlátili
hnali jsme je svi¬ským krokem
i s tím jejich tvrdým rockem

✦ P·lno£ní záletní dráma

A tak zase vozím f·ry
nemíchám se do kultury
a´ si kdo chce co chce °íká
nejlep²í je harmonika

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 10.)

ákej bigbít
to sem netahej
na to není
: nikdo zv¥davej

la Nanynka
²la do zelí
m¥la tam rande
s jedním Pepkem z okolí

✷ : nikdo zv¥davej...

P°i²lo jich víc
°ekl bych moc
a s Nánou ²pásovali
celi£kou noc

: 4x

P·lno£ní záletní dráma
Nána je jako ¤as
p·lno£ní záletní dráma
s Nánou není ºádnej ²pás

Jan Bo°il / Jan Bo°il

✦ Sandokan

Live Brno (1984, 13.)

✷ Live (1986, 16.)
✸ Live (1986, 7.)
✹ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 3.)

K ránu se zdvih
smrtelnej k°ik
poslední z nápadník·
natáhl ba£kory

✸ ❀✹ : M¥l jsem hra£ku tygra

Italijáno seriálo
betelné borec Sandokano
v pátek ve£er v sobotu ráno
o zábavu postaráno má²

P·lno£ní záletní dráma
Nána je jako ¤as
p·lno£ní záletní dráma
s Nánou není ºádnej ²pás
2x

Na Montprá£em
doplul zmá£en
La Manche kanál
líp neº Venclovský by p°eplaval

✦ Rock na vsi

✸ ❀✹ : a kdo to byl?

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 17.)

✷ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 19.)

✷ : celej kravín potom smetal
s p°íznivcema dechovky
pral sem po nich plechovky

❬ ✁✷②❪

ply²ového tygra
on mi chcípnul te¤ jsem sám
rozpáral mi ho Sandokan

A Nanynka pak zlehýnka
ode²la do JZD sbírat brambory

Kdyº k nám p°ijel heavymetal
: kameny sem po nich metal

✷✍
✍
✷②

✷✎
✎

Sandokan 2x
superman páte£ních ve£er·
Sandokan 2x
❀✷ : stále nesmrtelný nepr·st°elný

✸ ❀✹ : Mariana byla panna
❀✷ : perle z Labuanu v¥rný byl
✸ ❀✹ : neº poznala Sandokana

Za£li loudit hrozný tóny
na ty svoje ampliony
vyhvízdali jsme je brzy
za ty elektrický vrzy

❀✷ : Sandokan 2x
vyvlíknul se ze v²ech malér·
Sandokan 2x
lep²í neº-li Old Shatterhand
nakonec to m¥lo happy end

ákej bigbít
to sem netahej
na to není
nikdo zv¥davej

Sandokan 2x
buldozer do srdcí na²ich dívek
Sandokan 2x
Mariana byla panna
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✁✷②

✸✁✹✎
✁✷✎
✸✁✹✎
✁✷✎
❬✸✁✹②❪ ❬✸✁✹✎❪

❬✸✁✹②❪ ❬✸✁✹✎❪

: chudým dával

neº poznala Sandokana

✷ ❀✸ ❀✹ : Sandokan 2x
✸ ❀✹ : vyvlíknul se ze v²ech malér·
✷ : nádherný romantický snílek

✷ ❀✸ ❀✹ : Sandokan 2x
✷ ❀✹ : míval nejd°ív plány velikánský
✸ : míval plány velikánský

❬ ✎❪
✷✎
✸✁✹✎
✸✍
✷✁✹✍

✷ ❀✸ ❀✹ : a pak vedl partizánský boj
: Sandokan 2x
nádherný romantický snílek
Sandokan 2x
s bílým rejºou na kopci
na hon¥nou s oblibou si hrál

Live (1986, 17.)

✹ : Sandokan 2x

❬ ✁✷✁✸✎❪

Jan Bo°il / Jan Bo°il

❬✸✁✹✎❪
✷✎
✎

pole rounem nakazí se

: Sandokan 4x

✷ : Sandokan 2x

cht¥l bych být jako on
jako král
Sandokan 2x
❀✷ : léka° operatér
kulku z jater vytáhnul
: a Janis ºije dál

✷ : a ?? ºije dál

Sandokan 2x
nádherný italský seriál
Sandokan 2x
❀✷ : s bílím ráºem Jamesem Brookem

✸ ❀✹ : doufám ºe koupíme dal²í díly
❀✷ : na hon¥nou s oblibou si hrál
✸ ❀✹ : na tu chvíli t¥²í se nás víc

❀✷ : Sandokan 2x
plá£u zoufám si ºe to uº kon£í
Sandokan 2x
: bohá£·m bral
✷ : chudák·m bral

Sandokan...

✦ Sch·z Blues

nádherný romantický snílek
Sandokan 2x

Ti²e zírá²
slzu stírá²
Mariana
b°icho d¥ravý má umírá

✦ Sandokan II

Jan Bo°il / Jan Bo°il

❬ ✁✷✁✹✎❪

✷ : v dºungli mizí jako pára
❀✷ : otráví se utopí se

Sandokan 2x
£eský divák jen nerad
se s ním lou£í
Sandokan 2x
doufám ºe koupíme dal²í díly
na tu chvíli t¥²í se nás víc

❬✷✁✸✁✹✎❪

✸ : Sandokan 2x
nádherný italský seriál
Sandokan 2x
bohá£·m bral
chudým dával
na Montprá£em m¥l pak nával víc

❀✷ : Tygr tygru b°icho párá
: perla z Labuanu hárá

✷ : bohá£·m dával
❀✷ : na Montprá£em m¥l pak nával víc

❬✸✁✹②❪

Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 17.)
Kdyº se sejde více lidí
vºdycky n¥co vy°e²í
2x
My²lenky se v hlav¥ rojí
a´ to stojí co to stojí
kdyº se sejde více lidí
v²echno se to vy°e²í
3x

✦ Slepice
❬✸✁✹②❪ ✷✍
✍
②
②
②
✷✍
✍

✸✁✹✎
✁✷✎
✸✁✹✎
✁✷✎
❬✸✁✹②❪
✷✍
✍

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 1.)

✷ Live (1986, 21.)
Slepice
ze v²ech zví°at líbí se mi nejvíce
nejrad¥ji mám kdyº je v polívce
o²kubaná slizká slepice
Kokodák vejce nedala
dostala p°ez zobák
dostala se aº na peká£ na houby
kurní£ek má te¤ z trouby
Prasátko
to je taky tuze milé zví°átko
jejich stavy sníºili jsme drobátko
ne to není pozlátko
Masí£ko
svoje ceny vylep²ilo mali£ko
hlavn¥ kdyº nám ale slouºí zdraví£ko
místo masa zelí£ko
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✷✎
✎
❬✸✁✹②❪

Kravi£ka
nevyma£kala ze sebe víc mlí£ka
za to ji v JZD nikdo nehý£ká
neplní plán na²e kravi£ka

✦ Slune£ní reagee
Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Brno (1984, 12.)

klí²´ata a vzteklina
Je tu jako v ráji
tranzistory hrají
táborá£ek plápolá
a rekreant tu vrávorá
A ºe se mi nelení
párky jsou zelený
maso je zkaºený
i kdyº bylo zmraºený

P°ije¤te k nám váºení
na rekreaci
uvidíte jak se u nás
krásn¥ utrácí

Pivo sice kvasí
ale ºíze¬ hasí
nikomu to nevadí
ºaludek si poradí

Je to tu ráj pro milence
p°ivezte si milou
va²i tu£né pen¥ºence
pustíme ºilou

Neº p·jdeme na kut¥
nakrmíme labut¥

Kantýnu mám plnou
rozli£nýho tovaru
turisti se hrnou
dávám p°ednost dolaru
A tak se tu ºivíme
turistickým ruchem
já a Margaréta
co je chudá duchem
Das ist schön
to zas bude den
nejedu do Ma¤aroj
to je svatej d·l
Je léto léto
ºeny víno slunce
milá Margaréto
je to krásná funkce
Jsem vedoucí kempu
a restaurace
ty prachy co vyt°ískám
cpu do matrace
Voda je tu £istá
minerální pro zdraví
st°evní ch°ipka jistá
£asem se to zastaví
Sociální za°ízení
nem·ºete minout
trefíte tam podle v·ní
co se z n¥ho linou
V p°ilehlém rybníce
koupat se m·ºe²
má to jedno riziko
ºe ti sleze k·ºe

P°epychové karti£ky
máme tady k mání
v ní svobodné mati£ky
co tatí£ka shání
P¥kný ºenský jako kvítka
jsou svobodný muttry
po°ídila si svá dítka
podle kamasutry
V²e co ºivot ºádá
najdete u nás
v na²em kempu sn·
rozko²í a krás
Splní se vám kaºdé p°ání
splníte pak plán
splníte pak v pravou chvíli
podnikový plán
Ach to byla krása
rekreant jásá
po zádech m¥ plácá
kaºdý sa rád vracá
Aº léto skon£í
novej k²eft si najdu
p·jdu d¥lat ²éfa
na horskou chajdu
To zas bude krása
to zas bude funkce
horskej vzduch a svi²ti
k tomu horský slunce
Uº je zase zima
uº to zase zebe
zatracený klima
dohráli jsme reagee

Za lesem je d¥dina
m·ºete jít do kina
po cest¥ jsou mo£ály
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✦

I like primabeton

Sojuz - Apollo

: I like ve²keré stavební materiály

Jan Bo°il / -

✷ : I like very ve²keré stavební materiály

Live (1986, 11.)

Na ten povel
ruce z kapes vytasí
neodradí je
ani zlé po£así

✷ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 13.)
(instrumentální)

✦

Do hosp·dky b¥ºí
ejhle jak jsou sv¥ºí
v²ichni si daj pivo
rum jen n¥kte°í

Stavba°ské blues

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Správná svá£a
trvá aº do ob¥da
k ob¥du si daj
zas rundu Prad¥da

Live Brno (1984, 15.)

✷ Live (1986, 9.)

Blues
heavy blues
very heavy blues

Pak parti£ku mariá²e
a´ je legrace
a kolem druhý
jdou zas do práce

Pracoval jsem kdysi
v nultém ro£níku
v létech kdy uº
odrostl jsem no£níku

O p·l t°etí padla
a kdyº beton zbyl
tak se prost¥ n¥kam
do výkopu vlil

No a kdyº jsem tla£il
blátem v·z
tak jsem si zpíval
stavba°ský blues

To zas byla d°ina
: svorn¥ povzdechnou

✷ : v²ichni povzdechnou

Na stavb¥ je n¥kdy líp
neº na svatb¥
sv¥d£í o tom fakta
v na²í výstavb¥

na melouch

Protoºe kdyº se n¥co staví
tak se v¥£n¥ slaví
zedníci se lihu
v krvi nezbaví

: Tak to chodí den za dnem
a je to znát
£ekáme kdy postav¥j
co m¥lo stát

Do prace p°íjdou
tak v sedm po ²esté
toho zpoºd¥ní
se prosím ned¥ste

Nikdo uº se nepodiví
vºdy´ jsme národ trp¥liví
a ve frontách
jsme uº zvyklí stát

Sv¥°ují se jaké m¥li
trable se spánkem
a u£edníka
po²lou se dºbánkem

A nevím pro£ by m¥ to
m¥lo vadit
a tak si budu pod le²ením
blues hrát

: a vodcházej v²ichni

✷ : a svorn¥ vodcházej

✷ : Tak to chodí den za dnem
a je to znát ...

A kdyº jsou v té
nejdruºn¥j²í debat¥
jeden náhle zbledn¥
zvolá proklat¥

✦

My se tady d°eme
jako v£elí rodina
a vona zatím
za£la sva£ina
I like cihla
I like beton
: I like traveza
✷ : I like d°evot°íska

②
✷✍
✍

Studio B.A.R.

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 9.)

✷✎
✎

Vºdycky ráno p°ed snídaní
naladím si zprávy ranní
poslechnu si co se stalo
a co se d¥je
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✷✍
✍
✷✎
✎
❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬✷✎❪

❬ ✎❪

Mám stanici oblíbenou
posleouchám ji se svou ºenou

✦ la Nanynka do zelí

Vysílání za£íná
vysílá studio B.A.R...

Live (1986, 8.)

Jan Bo°il / Jan Bo°il

Nám vysílá do éteru
je u rádio amatér·
ty ty tá ty ty tý
vy´ukávám po nocích

la Nanynka do zelí
v pond¥lí do zelí
natrhati lupení
lupení£ka

Já zas na svém p°ijíma£i
chytám zprávy a to mi sta£í
Vysílání za£íná
vysílá studio B.A.R...

P°i²el za ní Pepí£ek
ud¥lal jí cucí£ek
ty ty ty 2x
bude² alimenty platiti

Povídal mi tuhle vítr
ºe ho poslal svatej Pítr
mezi lidi na výzv¥dy
ºe prej je to s nima bledý

Pepí£ek to výºivné
neplatil 2x
Nanynka se na²tvala
a ºalobu podala

Vítr zkoumá...

Pozvali ho potom k soudu
on tam na n¥ u²il boudu

Nejd°ív byl lítat nad rovníkem
a pak nultým poledníkem
nad pólem si oblík koºich
nad¥lal ²mouhy nad v²ech mo°ích
A foukal
a broukal...
Vid¥l lidi oby£ejný
co nemají £as mít roupy
za svý platy sm¥²n¥ stejný
rádi jsou kdyº n¥co koupí
Vid¥l ty co ²plhaj vzh·ru
v mundúrech i bez mundúr·
jiní vládnou rukou pádnou
n¥kdy spadnou jindy zvadnou

Prý platil 2x
ale sloºenky ztratil
2x
Pan sudí ho
prokouknul 3x
napa°il mu rok a p·l
jó rok a p·l
Sousedi se mu sm¥jí
te¤ sedí ve v¥zení
Neplatil 2x
takhle na to doplatil
2x

✦ Tu£ná holka

V²ude dob°e doma nejlíp
°ekl si pr·zkumník vítr
stratosférou vzh·ru vzlítl
uº ho £ekal svatej Pítr
A poslouchal zprávy v¥trný
zprávy peprný...
Svatej Pet°e je mi líto
sv¥tem vládne nová víra
víra boj o koryto
víra která k·ºi zdírá
P°etopenej parní kotel
poblázn¥nej ma²infíra
kdyº to zmá£kne tak to za£ne
vznikne nová £erná díra
T¥sná
byla by nám t¥sná...
2x
Vysílá studio B.A.R...

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live (1986, 7.)

Jednou ráno dostal jsem chu´ na maso
tak sem si na to ²el vybrat inkaso
°ezník v krám¥ sví£kovou mi nabízel
ºe sem ²tudák nemám na to peníze
Jak se mi tak sliny v ústech sbíhaly
za£ínal jsem mít úmysly nekalý
za pultem se náhle mihla postava
a v mý hlav¥ vznikla náhle p°edstava
e chci ji mít
ºe chci s ní být
s tou tu£nou holkou
z °eznickýho krámu
Kdyº ²la z krámu
²el jsem za ní po ²pi£kách
provázel jsem ji

1737

Prezenci zahlásí²
kdyº k tob¥ p°ijde blíº
ta jeho tvá° rozesmátá

i v m¥stkých uli£kách
Svou kabelu m¥la vºdycky nacpanou
nosila v ní klobásky a sekanou
pak si jednou po°ídila Mercedes
lidi£ky jak já bych se v n¥m byl rád svez

Laskav¥ t¥ pokárá
kdyº se ti blúza párá
D·tku ud¥lí
p°í²tí pond¥lí
zmizí h°íva rozevlátá

Od p°irození mám plachou povahu
tak jsem v sob¥ nena²el tu odvahu
íct chci t¥ mít
chci s tebou být
ty tu£ná holko
z °eznickýho krámu

Vojenská katedra
prov¥°í t¥ v mraze i za vedra
správnej chlap m¥l by znát
£lánek t°icet a t°icet jedna

Kdyº jsem jednou
zase £ekal u dve°í
uvid¥l jsem VB
jak ji odváºí

✸ ❀✹ : A na B¥lehrad
e jsme správný khaky boys
p°ijede si pro nás khaky rolls royce
odveze nás do p°írody
ud¥lat st°elecké závody

Nakonec sem se tomu
moc smát za£al
byl jsem rád ºe jsem si
s ní nic neza£al

Vojenská st°elnice
krásná je velice
lítaj tam zd¥²ený
baºanti slepice

Te¤ uº to vím
jen mrkev jím
stal se ze m¥ vegetarián

Na²prtá² °ády
k nim taky sm¥rnice
a´ se² stoprocentní muº

✦ Vojenský pochod

V záv¥re£ném soust°ed¥ní
proºije² p¥t krásných týdn·
pronikne² do smyslu
ideje zámyslu
❀✸ ❀✹ : £ile se má² jenom k jídlu

Jan Bo°il / Jan Bo°il
Live Brno (1984, 3.)

✷ Live (1986, 14.)
✸ Live (1986, 6.)
✹ Live Nové M¥sto na Morav¥ (?, 8.)

✷ : skv¥le se má² jenom k jídlu

Kanady p°ele²tit
venku je po de²ti
takºe to má² stejn¥ marný

✸ ❀✹ : ne tohle není zlej sen

✷ : Tvá°i£ku vyholenou
samopal na ramenou
vzduchu se nadýchá²
ne tohle není zlej sen
Postaven v pozoru
❀✸ ❀✹ : kdyº se na obrazu

✷ : kdyº se na obzoru

objeví sv·j khaky táta

✷✍
✁✸✁✹✍

Vrátí² se zocelený
my²lení má² zelený
milá je nemilá
za jiným chodila
hraje² si na jeleny

Uº je tu zase ten den
²tudáky veleben
obléká² stejnokroj ²varný

❀✸ ❀✹ : Tvá°i£ku vyholenou
samopal na ramenou
na cvi£ák pospíchá²
do kufru se²it dá²
: ne tohle není zlý sen

❬ ✁✷②❪

❬✷✎❪

✸✁✹✍
✍
❬ ✁✸✁✹✎❪

Vojenská katedra
prov¥°í t¥ v mraze i za vedra
správnej chlap m¥l by znát
£lánek t°icet a t°icet jedna
Nezoufej ºe katedra kon£í
kaºdej z nás se tam vrátí
v onen slavný den
nebude² odvelen
jen kdyº t¥ zlá nemoc schvátí
Kdyº naru²itele zmlátí²
opu²´ák vojnu ti zkrátí
: kdo d¥lá trapasy

✷✍
✁✸✁✹✍

✷ ❀✸ ❀✹ : ale kdo d¥lá trapasy

✷✁✸✁✹✍
✍

✸ ❀✹ : Vztyk 2x

❬ ✁✷②❪

ten p·jde do basy
za dvacet p¥t let se vrátí
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✦ Western

Jan Bo°il / Jan Bo°il

✷

Live Brno (1984, 14.)
Live (1986, 15.)

Jo na divokým západ¥
tam v Karda²ový river
to£ili ten lm
co jsem si na n¥m tenkrát zd°íml
Na koních se tam prohán¥l
Gojko Miti¢ a Dean Reed
jo v k·ºích padouch·
bych necht¥l ani za nic být

chvástám se ob£as p°i vín¥
Vl£ák Pedro
zadrºel naru²itele Mé¤u Bé¤u
Limonádový Joe
pije pouze bruta kolu
Koman£ové op¥t cht¥li vytrhat koleje
a op¥t nesehnali krumpá£e

✦ Západo£eská lidová
Jan Bo°il / Jan Bo°il

✷

Live Brno (1984, 8.)
Live (1986, 4.)

✷:

Hy¬ sa ukáºe

Gojko a rudý brat°i
to uº k sob¥ pat°í
se svým kamarádem Deanem
ty dva vydaj aspo¬ za t°i

Cht¥l jet na dovolenou
na Bavory 2x

Na zákon si nedaj ºádnou
potírají bezpráví
jak to v²echno m·ºou zvládnout
to mi nejde do hlavy

Pot°eboval marky
ud¥lal dv¥ banky
chytili ho neº-li dojel
po Velvary 2x

Slavný Gojko velký Deane
vídávám vás ob£as v kin¥
v na²em kin¥ na d¥din¥
tvá°íte se vºdy hrdin¥

Soud m¥l jako z partesu
te¤ má novou adresu
má sv¥tnici ve v¥znici
Plze¬ Bory

Má¬a mi sedí na klín¥
ale touºí po vás Deane
já prodávám jen v kantýn¥
chvástám se ob£as p°i vín¥

Uº se asi nepodívá
na Bavory

Samoz°ejm¥ ve westernu
nesmí chyb¥t láska
jedna lehká plavovláska
pobláznila se do páska
Po noci s Gojkem a Deanem
poznala co je to muº
ºe se jí to líbilo
zahrála jim v baru Tuº
V²echno v tomhle lmu
byla svatá pravda
jednou na²e dva hrdiny
obklí£ila garda
Pak v bitevní v°av¥
obstáli v²ak hrav¥ co má být
jo ideál v²ech dívek
je Gojko Miti¢ a Dean Reed
Slavný Gojko velký Deane
vídávám vás ob£as v kin¥
v na²em kin¥ na d¥din¥
tvá°íte se vºdy hrdin¥
Má¬a mi sedí na klín¥
ale touºí po vás Deane
já prodávám jen v kantýn¥

❬ ②❪

Ó Velvary 2x
kde jsou mé marky
dolary

Ciment
38 písní

? (4x)
(Ciment / Ciment)
Balada o Jeníkovi a Ma°ence
(Ciment / Ciment)
erný Ambroz blues
(Ciment / Ciment)
Dacan Búbelú
4♠
(Ciment / Ciment)
Honza a drak
(Ciment / Ciment)
Já i moji brat°i rozjedeme akci
(Ciment / Ciment)
M¥l bys kamaráde / Ztratil sa mn¥ ruksak na
Ironoch
3♠
(Ciment / Ciment)
♠
Míro pora¤
(Ciment / Ciment)
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Mladé cérky ze severní moravy
(Ciment / Ciment)

4 ❧

Zaloºíl Francek bigbítovú kapelu
(Ciment / Ciment)
Zápas o cérku
(Ciment / Ciment)

Namí²ál jsem z maltiska
(Ciment / Ciment)

✦ Dacan Búbelú

Nejtvrd²í kapela na sv¥t¥
(Ciment / Ciment)
Oga°i ze vsi pú²´ajú disco
(Ciment / Ciment)

3 ♠

Ostál enem ohryzek
(Ciment / Ciment)

3 ♠

Pijú be£ku v £érném lese
(Ciment / Ciment)

2 ♠

Pobili sa v Be£v¥ oga°i
(Ciment / Ciment)

3 ♠

Live Olomouc (1986, 4.)

Pojedeme na zem¬áky s na²ú t°ídú
(Ciment / Ciment)

✷ Live Tova£ov (1989, 7.)
✸ Live Ostrava (1991, 6.)
✹ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do

°e£i (1992, 5.)

Gdo mn¥ tu osmi£ku vyslopál
ten chce abych mu vychlópal
°ek mn¥ to Lojzek Bargélú
ºe prý to byl dacan Búbelú
Gdyº sem na frézi fu²ovál
gdosi m¬a po°á¤ ²mirovál
°ek mn¥ to Lojzek Bargélú
ºe prý to byl dacan Búbelú

Popovídal jsem si s Valachem
(Ciment / Ciment)
Pro£ nejsu máni£ka
(Ciment / Ciment)
P°ijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty 2 ❧
(Ciment / Ciment)
P°i²él za m¬ú Jozef z Oznice
(Ciment / Ciment)

Ciment / Ciment

2 ♠

Rána od ºivota
(Ciment / Ciment)
ekni sudi£ko jací budem
(Ciment / Ciment)

A co v£il Bárglu znamená to
dáme mu zahuli´ máme na to
ºe chcem v poklidu osmi£ku pi´
mosíme teho Búbelu zbi´
Lojza sa d¥lá ºe nesly²í
ºe prý ten Búbela pový²íl
°ek mn¥ to anonym v ned¥lu
Bárgl ºe pový²il s Búbelú
A co v£il Bárglu znamená to
gdyº ste uº dva a nemám na to
od frézy mosím odejí´ pry£
nevadí moºná spasí m¬a rý£

Song o poºárnické kratochvíli
(Ciment / Ciment)
Svatý Mikulá²
(Ciment / Ciment)

A co v£il Bárglu znamená to
gdyº ste uº dva a nemám na to
moºete v poklidu osmi£ku pi´
nigdo uº Búbelu nebude bi´

ajbu ²ajbu Canada
(Ciment / Ciment)

✦ M¥l bys kamaráde / Ztratil sa

Takzvaná rána od ºivota
(Ciment / Ciment)
Tereza z ValMeza
(Ciment / Ciment)

6 ♠

Uº hraju na p°ání
(Ciment / Ciment)

2 ♠

V kerém sa zéjdem vagón¥
(Ciment / Ciment)

2 ♠

Vala²ské hory moudré
(Ciment / Ciment)
Vasilisa
(Ciment / Ciment)
Zahradní
(Ciment / Ciment)
Zak°i£ál jsem z okna
(Ciment / Ciment)

mn¥ ruksak na Ironoch

Ciment / Ciment
Live Brno (1987, 6.)

✷ Live Ostrava (1991, 18.)
✸ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do

°e£i (1992, 12.)

M¥l bys p°ijet kamaráde
po p·l roce zase k nám
díky za to ºe se známe
díky za to ºe t¥ mám
To vyznání myslím váºne
dopisem to nezpravím
proto p°ije¤ letos na ºne
tv·j p°íjezd se oslaví
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Joºo hle¤ doba sa m¥ní
vyka²li sa na um¥ní
te¤ gdyº z na²í republiky
móºeme do Ameriky

V Ma¤arsku je Iron Majden
ma na¬ s kamarády zajdem 2x
vyjedem sa podívati
jak sa to má správn¥ hráti 2x

Já sám z téjto nepohody
do ecka jdu sbíra´ plody
vyd¥lám si poutrácám
p°ivyknu tak na obchody

Iron Majden uº to va°í
aj to solo sa jim da°í
gde mám ruksak v£il byl tady
mám v n¥m v²ecky své doklady

Poje¤ se m¬ú Joºo milý
generace o tom snily
aº natrhá² kýble fíkú
zapomene² na muziku

Ej gdo mn¥ ruksak vzál
a´ mn¥ ho hned dá
ej gdo mn¥ ruksak vzál 2x
a´ mn¥ ho hned dá
co sem vám ud¥lál

Rozpadne sa tvoja grupa
£eká ju budúcnos´ hlúpá
poslucha´ jak hrajú iní
Zappa Orlík Zeppelíni

Mám v n¥m dokumenty v²ecky
spacák a aj nové desky
zpátky v£il do vlasti nesmím
navíc byl takový hezký

✦ Mladé cérky ze severní moravy

Ludé £ujte v²eci
mám tam cenné v¥ci
jak spa´ moºu v parku
£ím p°ikryju Jarku

Ciment / Ciment
Live Tova£ov (1989, 12.)

✷ Live Ostrava (1991, 15.)
✸ Live Ostrava (1991, 22.)
✹ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do

Ej gdo mn¥ ruksak vzál
a´ mn¥ ho hned dá
ej gdo mn¥ ruksak vzál 2x
a´ mn¥ ho hned dá
co sem vám ud¥lál

°e£i (1992, 4.)

Mladé cérky ze Severní Moravy
rozhodly sa ºe pojedú do Prahy
navlékly si dºisky
nalí£ily pysky
ºe prý jich to uº v Polánce nebaví

V²ade kolem ská£· davy
ruksak bude negde tady 2x
jak tak zohlý po n¥m pídím
spadlo na m¬a snad sto lidí
v£íl uº v²ecky svaté vidím

❀✸ ❀✹ : Kúpily si nové bíle tenisky
aby mohly v Praze chodi´ na dysky
na tých dyskách v Praze
budú sa mn¥´ blaze
nebudú uº jak svázané provazem

Vynaloºím v²echen sv·j um
podívu sa na pódijum
Iron Majdén t¥sn¥ p°ed tým
vysypal mn¥ dokumenty

✷ : Kúpily si nové bíle tenisky
aby mohly v Praze chodi´ na dysky
na tých dyskách v Praze
...

Nad hlavami ruksak letí
ke mn¥ uº v²ak nedolétí

✦ Míro pora¤
Ciment / Ciment
Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do
°e£i (1992, 6.)
Miro pora¤ zle sa máme
do dluhú sa propadáme
a´ d¥láme co d¥láme
muzikú nevyd¥láme
udé zrazu v²ecko vijá
na bigbíty nechodijá
z kopca to jde s nama p¥kn¥
²ak aj Vá²a ti to °ekne

Bez rodi£· do sv¥ta si vyjedú
ony spolem celé echy projedú
nakúpijá známky
a dom do Polánky
po²lú mam¥ s tatú ba¬u pohledú
Co vy ale cérky e²t¥ nevíte
rády sa dom do Polánky vrátíte
na ty praºské dysky
neho¤á sa dºisky
po²lapú tam va²e bílé tenisky
Doma na vás oga°iska £ekajú
na bigbíty s kým v£il chodi´ nemajú
nechajte si dºisky
aj bílé tenisky
enom pro vás na bigbít¥ zahrajú
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❬✷✎❪

❬ ✁✸✁✹✎❪

✦ Oga°i ze vsi pú²´ajú disco

V£il ´a ogar jist¥ stíská
v ºite£ku u Lide£ka
be£ím tu s ohryzkem v ruce
si nev¥rná cére£ka

Ciment / Ciment
Live Brno (1987, 7.)

✷ Live Ostrava (1991, 17.)
✸ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do

°e£i (1992, 9.)

Olin má nahrané z rádia hity
p¥kné p¥sni£ky aj správné bigbíty
v£il Joºka z Rozárkú za²li do chrásta
ej chaso neboj sa nic nevymas´á

Gdybych sa bi´ tro²ku um¥l
Ohrozil by dostískál
enomºe je z Lid£a rodák
hrav¥ by mn¥ vyliskál
Já sa liska´ nechcu necha´
ohryzek sem zahodíl
trhaj jabka z £istéj lásky
a´ ju pozná Ohrozil...

Oga°i ze vsi pú²´ajú disko
cérky z Jasénky majú to blízko
p·jdeme °ádit s ogary v kole
a obtúla´ sa budeme spolem

✦ Pijú be£ku v £érném lese
Ciment / Ciment

Dv¥ bedny jab£áka a slivovicu
Emil Provázkú uº chytíl opícu
Francek zas vytratíl h°ebe¬ s ob£ankú
co nosíl v kapsi u manºestrákú

Live Ostrava (1991, 4.)
✷ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do
°e£i (1992, 3.)

Oga°i ze vsi pú²´ajú disko
cérky z Jasénky majú to blízko
p·jdeme °ádit s ogary v kole
a obtúla´ sa budeme spolem

Pijú be£ku v £érném lese
p·jdeme sa podíva´
na du²i zas dob°e bude
dy´ pijú be£ku v £érném lese
pijú gdo co unese

Lojza uº nemóºe
v£íl v ²á²í stojí
doma to poznajú
taty sa bójí

Pijú be£ku v £érném lese
majú k temu d·vody
po¤me sná¤ nám dovolijá
upi´ z be£ky v £érném lese
pohárky si donesem

Oga°i ze vsi pú²´ajú disko
cérky z Jasénky majú to blízko
v²ecko je vypité oga°i spijá
uº cérky z Jasénky neobtúlijá

Metúd uº má správnú míru
sm¥je sa a vykládá
jak p°eºi´ tu ve vesmíru
u tej be£ky v £érném lese
zdálo sa n¥ o míru

✦ Ostál enem ohryzek
Ciment / Ciment
Live Olomouc (1986, 7.)

✷ Live Ostrava (1991, 20.)
✸ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do

Uº sa dal²í várka nese
pro ty jejich d·vody
jedenástku nakupili
v²ecko zpíve v £érném lese
neº otev°ú hospody

✦ Pobili sa v Be£v¥ oga°i

°e£i (1992, 7.)

Z jabka cos n¥ dala z lásky
z £istéj lásky nevinnéj
ohryzek mn¥ ostál v enem
a tob¥ je gdesi hej
Ve rºi sme sa zeznámili
v tem poli u Pote£a
dalas mn¥ tam jabko z lásky
²t¥stím sem aj zabe£ál
Potom v Prºn¥ na zábav¥
objevíl ´a Ohrozil
silný je to z Lid£a rodák
aj mn¥ rukú pohrozíl

Ciment / Ciment
Live Olomouc (1986, 5.)

✷ Live Ostrava (1991, 7.)
✸ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do

°e£i (1992, 11.)

V Be£v¥ na placi bijú sa chlapci
s pen¥zama v kapsi
sta°í aj mladí nekamarádi
drºá sa za vlasy
Gdo za to móºe
gdo jim pomóºe
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aº uº sa p·jde na noºe

klobáskama párkama
sladkýma pendrekama

Kerý kerému
mladý starému
kerý kerého
p°emoºe

A gdyby sná¤ lúza
po nás e²t¥ neco cht¥la
preventývn¥ zajistíme
sodovkové d¥la

Bijú sa v Be£v¥ oga°i
to sa negdy horkým hlavám poda°í
©udé sa bili co sv¥t sv¥tem stál
a tak to klidn¥ móºe jí´ dál...

A nakonec svazákom
v helmách a s plexisklama
pomocníkom ze psama
p°edákom s vázankama

✦

Pod¥kujem ud¥lali
pro v¥c práce f·ru
my uº enom vylepíme
p°i´te za kult·rú

P°ijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty
Ciment / Ciment

✦

Live Ostrava (1991, 1.)

✷ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do
°e£i (1992, 1.)

P°ijede k nám Metallica
do Francovéj Lhoty

✷ : 2x

hasi£i uº postavili
p°ed podiem ploty
Zítra ve£er p°ivítajú
d¥cka s lampióny
chlebem solú slivovicú
první kamióny
Na národním výbo°e
ustavili kontrolu
aby v²ecko prob¥hlo
vklidu bez alkoholu
Aj lidové milice
uº uvolnili z práce
gdyby ºivle páchaly
nejaké provokace
Neº jsme mohli Metallicu
pozva´ k nám do Lhoty
moseli sme si ov¥°i´
esli znajú noty
Z p°ehrávkových komisí
sa ze²li odborníci
aº na £estné výjimky
zku²ení hudebníci
P°ijede k nám Metallica
do Francovéj Lhoty
nechajú si ju podepsa´
na dºisky aj boty
Budú hopka´ p°ed plotem
a háza´ viktórije
celé si to nato£íja
chlapi z policije
Máme v²ecko pot°ebné
aj stánky z dobrotama

P°i²él za m¬ú Jozef z Oznice

Ciment / Ciment
Live Ostrava (1991, 2.)

②

✷ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do
°e£i (1992, 2.)

P°i²él za m¬ú Jozef z Oznice
ºe sa v ©u¤och zklamál velice
gdyº slivku pálil kaºdém dál
ºe mu ani decák nezostál
a ti ke°í svoju v£il majú
ºe mu ani do ²tamprlky nedajú
Taký dobrák Joºo nesmí² by´
mosí² jim tu £ertovinu oplati´
aº bude² páli´ nedaj nic
aspo¬ ti zostane slivky víc
aº budú cht¥´ tvoju slivku pi´
móºú ´a klidn¥ v °i´ ukúsi´
Dob°e praví² ²ak já takéj
uº tak hlúpý nebudu
a pomluvy v d¥din¥ si
dycky nejak p°ebudu
Hlúpé hlavy hlúpé huby
ty uº iné nebudú
a toº pijme kaºdý svoje
a v¥c nechme osudu

✦

Tereza z ValMeza

Ciment / Ciment

Live Olomouc (1986, 8.)
Live Brno (1987, 9.)
Live Tova£ov (1989, 13.)
Live Ostrava (1991, 19.)
Live Ostrava (1991, 23.)
Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do
°e£i (1992, 13.)

✷
✸
✹
✺
✻

Na zábavu do Choryn¥
chystáme sa ve Vsetín¥
jede nás tam celá parta
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a aj moja cérka Marta

na atec vyjedem s partyjú
dnes v pátek odpoled¬a

Nejsu tomu rád

Na chmeli já tam cérku mám
a tá je enom jedna
a já to pro lásku ud¥lám
ona je takej jedna

Tereza tam na m¬a £eká
do Choryn¥ je to ²treka
kdysi na intoleranci
tajn¥ sem ju vyzval k tanci

Inú uº milova´ nemóºu
to ra£i skon£ím ºivot
navíc to spójím s exkurzú
jaké tam majú pivo

A v£íl ju mám rád
Tereza z Valmeza m¥ u£arovala...
e sú v²eci Chory¬ani
do Térky zamilovaní
hnali m¬a aj celú partu
nic to v²ak mám e²te Martu

ak sa to cérka nedozví
v atci uº budu st°ízvý
mohla by m¬a pak nepusti´
po ve£érce do izby

Budu ju m¥t rád
Tereza z Valmeza m¥ u£arovala...

eské srdce

✦ Uº hraju na p°ání

10 písní

Ciment / Ciment
Live Ostrava (1991, 3.)
✷ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do
°e£i (1992, 8.)

eské srdce
(eské srdce / Pavel Ku£era)
Dívka sn·
(eské srdce / Pavel Ku£era)
Druhý dech
(eské srdce / Pavel Ku£era)

Uº hrajú na p°ání Rozá°e z Ba°in
s ¬ú v²eckým ostatním v okolí
lidoví um¥lci kéº sa jim da°í
²ak ono to za £as p°ebolí

Iluze písní
(eské srdce / Vladimír Merta)
Kdo jiný
(eské srdce / Pavel Ku£era)

E²t¥ sa naposled napijú vína
sná¤ aby kuráº dostali
aº p·jdú v noci dom ze Semetína
v²eci tí co sami ostali

Rytí°i z Blaníku
(eské srdce / Vladimír Merta)
To nechce klid
(eské srdce / Vladimír Merta)

Pohni si Franti²ku nebo ti zdrhnú
co si pak po£ne² na cest¥
z polí uº fu£í a v horách stra²í
toº honem a´ uº si ve m¥st¥

Vítr
(eské srdce / Pavel Ku£era)
Z o£í do o£í
(eské srdce / Vladimír Merta)

Zítra tam °e²ijá jakési spory
z tribuny budú vykláda´
lidový °e£níci tí znajú návod
jak by to m¥lo vypada´

Zaslíbenej kraj (Stonehenge)
(eské srdce / Pavel Ku£era)

✦ eské srdce

Zejdú sa Róza aj v²eci známí
z ulic a gdejaké hospody
s huslema v rukách uº nebudú sami
tam na nám¥stí Svobody

eské srdce / Pavel Ku£era
eské srdce (1990, 2.)

✦ V kerém sa zéjdem vagón¥

St·j se mnou
stejn¥ tak jak já s tebou
chci tu chvíli být

Ciment / Ciment
Live Tova£ov (1989, 5.)

♠

✷ Na srazu intelektuál· v pote£i nikomu není do

°e£i (1992, 10.)

as nám b¥ºí
my doháníme zt¥ºí
to co mohli jsme mít

V kerém sa zejdem vagón¥
dnes v pátek odpoled¬a

St·j se mnou
nenech se znovu zabít
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♠

strach uº nem¥l bys mít

neº ty sebe sám...

Co dnes ztratí²
to zítra se ti vrátí
aº za£nem zas ºít
Nesty¤ se ºe £eské srdce má²
já vím
snad jeho cenu asi uº zná²
Jen dvakrát se narodí² neº skon£í²
pak uº nejde to dál
v tvých ºilách te¤ proudí voda ºivá
co osud ti dal
Tak bu¤ se mnou
jen malá chvíle zbývá nám
je na prahu £as
jen spolu uº nespadneme dol·
ta víra je v nás
Nesty¤ se ºe £eské srdce má²
já vím
snad jeho cenu asi uº zná²
3x
Zastav se chvíli
neº p·jde² zas dál,
ty uº ví²
skon£il ten £as
kdy ses v²eho bál

✦ Iluze písní

Jim ert
38 písní

? (2x)
(Jim ert / Jim ert)
Balada o kráv¥ a volovi
(Jim ert / Jim ert)

♠

Balada o prasv¥tle
(Jim ert / Jim ert)

♠

Boty zlod¥jský
(Jim ert / Jim ert)

2 ❧

erný mág
(Jim ert / Jim ert)

♠

lov¥k je dutina
(Jim ert / Jim ert)

3 ❧

Francovka
(Jim ert / Egon Bondy)

♠

Gonzáles
(Jim ert / Jim ert)

♠

Gumová krabice
(Jim ert / Jim ert)

♠

Hakeldama
(Jim ert / Bohuslav Reynek)

3 ♠

eské srdce / Vladimír Merta

Havran
(Jim ert / Eduard torch)

3 ❧

eské srdce (1990, 5.)

Já ²el jsem cestou tesklivou
(Jim ert / Jim ert)

3 ❧

Karneval mrtvol
(Jim ert / Jim ert)

2 ❧

Koleda koleda t¥páne
(Jim ert / Jim ert)

♠

Koloto£á°ská
(Jim ert / -)

♠

Aº objeví² nové souostroví
bude se ti zdát
stokrát jsi na n¥m p°edtím stál
V hlav¥ ti ví°í jak hejno vran
jak uragán
iluze písní cos dávno hrál
Námahou zt¥ºí te¤ popadá² dech
po sté t¥ láká klid posvátných míst
nehedej uº dál a z·sta¬ tu stát
nenalezne² ráj
jsi v bludi²ti sám

Kombajné°i
♠
(Miroslav Skalický / Jim ert, Miroslav Skalický)

Uvidí² krásu i tam kde není
strach pozná² tam
kde v·bec nemá smysl se bát

Lothlórien
♠
(Jim ert / John R. R. Tolkien, p°eklad Stanislava Po²ustová)

Zradí² sám sebe i mne
£asy se m¥ní
zabloudí² i v místech cos d·v¥rn¥ znal

Lovci
(Jim ert / Jim ert)

♠

Marihuana
(Jim ert / Jim ert)

3 ❧

Bude² hodn¥² pít a lhát a málo spát
nekone£né tóny mizí b·h ví kam
iluze písní které jsi cht¥l hrát
neopustí t¥ víckrát

K°i²´álová studánka
(Jim ert / Andrej Stankovi£)

♠

♠
Osam¥lý poutník
(Jim ert / John R. R. Tolkien, p°eklad Stanislava Po²ustová)
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♠
Pocta Gandalfovi
(Jim ert / John R. R. Tolkien, p°eklad Stanislava Po²ustová)
Pro£ nemáme ko°alku
(Jim ert / Jim ert)

♠

Ru£i£ky nebojte se
(Jim ert / Jim ert)

♠

ekn¥te mn¥ lidi
(Jim ert / Jim ert)

♠

Seru na vás
(Jim ert / Jim ert)

♠

Smutky
(Jim ert / Jim ert)

♠

Soustruh je moje láska
(Jim ert / Jim ert)

♠

Stydím se za vás
(Jim ert / Jim ert)

♠

Sv¥tla a stíny
(Jim ert / Jim ert)

2 ♠

Ten mistr z Transporty
(Jim ert / Jim ert)

♠

Tesil
(Jim ert / Jim ert)

♠

Tesilová verbeº
(Jim ert / Jim ert)

2 ❧

Vlajka hv¥zdnatá
(Jim ert / Jim ert)

♠

Vodka
(Jim ert / Jim ert)

♠

Zamávám ti zeleným tulipánem
(Jim ert / Jim ert)

♠

Zelený vejloºky
(Jim ert / Jim ert)

✦ Balada o kráv¥ a volovi

kdyº tu náhle hele co se d¥je
uchází se o m¥ statnej v·l
Krávo nebu¤ smutná
nejsme uº tak sami
p°í²tí láska je jen ??
?? s námi
Aº nás jednou °ezník
povede na jatka
zavoláme na sv¥t bú
jak je ta láska sladká
Muºi vole v¥rná tob¥ budu
zato ty bu¤ ale jenom m·j
s tebou t°eba na kraj sv¥ta p·jdu
bok po boku budem tahat hn·j
Krávo nebu¤ smutná
nejsme uº tak sami
p°ístí láska je jen ??
?? s námi
Aº nás jednou °ezník
povede na jatka
zavoláme na sv¥t bú
jak je ta láska sladká
A sloºila ta láska brzo vola
podivný je jako tento sv¥t
zamiloval se von zase znova
do sousední krávy jako kv¥t
Ta kráva má ale svýho bejka
a ten bejt zas krávu p·vodní
kdyº tu náhle za nev¥ru pyká
pá£ si ?? vodved tu od ní
Zrádnej p°elétavej bídnej vole hele
já jsem slu²ná kráva ºádný blbý tele
aº nás jednou °ezník povede na jatka
zavoláme na sv¥t bú
jak je ta láska sladká

Jim ert / Jim ert

✦ Balada o prasv¥tle

Demo (1985, 2.)

Jim ert / Jim ert

Jednou v chlív¥ ºila ²tastná kráva
ºivot tam s ní trávil jeden v·l
a jak se to velký lásce stává
dal ji ten v·l svýho srdce p·l
Krávo nebu¤ smutná
nejsme uº tak sami
p°í²tí láska je jen ??
?? s námi
Aº nás jednou °ezník
povede na jatka
zavoláme na sv¥t bú
jak je ta láska sladká
A pro£ jsou ??
byla jsem tu jako v plot¥ k·l

Sv¥tlu vst°íc (1990, 5.)
Temný stín mne polapil
do hladového ticha
t¥ºko lze si p°edstavit
jak zvadlé kytce se dýchá
Pestré v²i se rozlezly
do celého sv¥ta
moloch krve ovlád sv¥t
a po nás zbude veta
V dálce nám zasvitne
sv¥tlo jediné
moºná ºe se s ním
n¥kdy ztotoºníme
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✦ erný mág

Je to prasv¥tlo
v²eho poznání
na²e nad¥je
bolest i zklamání

Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 11.)

Krok za krokem
neúprosn¥ smrt se ti²e blíºí
v²em vládc·m a zloduch·m
jejich plány zk°íºí

V horách modrého draka
ºil kdysi £erný mág
tam nikdy stromy nerostly
a nezazpíval pták

V údivu a zármutku
hledíme na ten sv¥t
co záhy hyne p°ed o£ima
jak bahenní kv¥t

Ten mág po celým sv¥t¥
lovil své otroky
a doufal ºe v²em lidem
bude vládnout na v¥ky

V dálce nám zasvitne
sv¥tlo jediné
moºná ºe se s ním
n¥kdy ztotoºníme

On ºil v p°ízra£n¥m sv¥t¥
který je pro nás záhadou
a kaºdou noc se procházel
pekelnou zahradou

Je to prasv¥tlo
v²eho poznání
na²e nad¥je
bolest i zklamání

O paralelních sv¥tech
zdá se nikdo nic neví
tajná mystérie
ti pravdu nezjeví

2x

Cht¥l spoutat sílu Nahash
aby mu slouºila
v²ak p°ecenil své síly
ona ho srazila

✦ Boty zlod¥jský
Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 12.)
✷ Live (?, 4.)
: Jdou boty ulicí
ulicí jdou boty 2x
zlod¥jský
kvakvakva...
2x

✷ : Ulicí jdou boty zlod¥jský
kvakvakva...
2x
Ulicí jdou boty
boty jdou ulicí
ulicí jdou boty
zlod¥jský
kvakvakva...
Jdou boty ulicí
ulicí jdou boty 2x
zlod¥jský
kvakvakva...

❬✷✎❪

❬ ✎❪

On zem°el hroznou smrtí
v²ak nebude to hned
vºdy´ £as má svoje váhy
naplní se hned
Nad horami se sná²í supi
a lid uº p°ichází
v magickém kruhu sedí on
jak by byl v extázi
V tvá°i vyh°ezlé zraky
hovo°í stra²nou °e£í
na krku je otisk dráp·
rysy strhané k°e£í
V horách modrého draka
te¤ nikdo neºije
a na £as se taky skryla
i £erná magie
Celým krajem duní
jeden mocný hlas
ºe zlo plodí jen zlo
ºe je v kaºdém z nás

✦ lov¥k je dutina

Stejn¥ vám tu ta²ku
paní ukradnem
a to v²echno
co tam máte seºerem
kvakvakva...

Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 9.)

✷ Live (?, 1.)
✸ Sv¥tlu vst°íc (1990, 6.)
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lov¥k je dutina
ko² plnej hniloby
umírá pro slávu
rodí se na doby

a doma plá£e má mati£ka
kam se s ní chudák pod¥je
Pak ale nade²el ten den krásný
kdyº do hrobu ho dávali
a já se tomu hrozn¥ tlemil
a lidi po mn¥ usali

Je vládcem kanál·
a vládcem bláta
na první tane£ní
rubá² si látá

?? Gonzáles
babi£ku p°ibil jsem na dve°e
sest°i£ku nacpal do kamen
brá²kovi u°íz noºi£ku
a vyhodil ho z okna ven

Umí se poloºit
umí se radovat
umí si p°ilepit
podkovu na kabát
Sám sebou zatracen
slepec bez hole
opi£í génius
p°estárlé batole
❀✷ :

2x

❬✸②❪

?? Gonzáles
v tom klika cvakla dve°e letí
a strý£ek vchází do dve°í
a moje ??
a hlavu jsem m¥l k ve£e°i
?? Gonzáles

✦ Gumová krabice

lov¥k je hrdina
román· do kapsy
£lov¥k je odborník
na náhlé kolapsy
Chytá se za srdce
které nebije
zaplatí za lep²í
z nov¥j²í série

✦ Francovka

Jim ert / Egon Bondy
Demo (1985, 6.)

Koupit jsem si Francovku
dal jsem za ni asi t°icet korun
je to lep²í neºli rum
t°icet procent mentolu
sedmdesát procent lihu
skládá na m¥ svojí tíhu

✦ Gonzáles

Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 8.)

Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 3.)

Jsme lidé ºijící
v gumové krabici
která si pluje
v neznámém prostoru
Jak tupej dobytek
ºijeme v ohrad¥
pár mozk· sní
o rajské zahrad¥
V²ak mohou jenom snít
v spole£ném bahn¥ hnít
zkusit se ke stá°í
o n¥co pokusit
Pak dohnaný k ²ílenství
vrhá se proti zdi
st¥na se vyboulí
z plastické soustrasti
Vtom pozná na chvíli
kousí£ek krásna
st¥na se narovná
a on zas padá

Nevracej se ?? Gonzáles
nebo t¥ synu vyd¥dím
°íká mn¥ otec neustále
a já to opakoval s ním

Padá do ráje
hrabivých zr·d
za to mu rozervou
kaºdi£kej úd

Kdyº jsem se vracel dom· z ámu
ot¥cko £eká za rohem
já neº jsem se obrátil ránu
tak jsem ho p°etáh °et¥zem

Tak skon£í kaºdý kdo
by cht¥l u nás ºít
zkusit prorazit
a od nich odejít

et¥zem zabil jsem tatí£ka
co si te¤ po£nu jéjéjé
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✦ Hakeldama

umí se rvát

Jim ert / Bohuslav Reynek

Havran 3x
krá...

Demo (1980, 2.)

✷ Demo (1985, 13.)
✸ Sv¥tlu vst°íc (1990, 1.)

✦ Já ²el jsem cestou tesklivou

Pro syny na°íká
Ráchel v Rama
zem¥ je veliká
Hakeldama

Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 1.)

✷ Live (?, 3.)
✸ Sv¥tlu vst°íc (1990, 8.)

Ztichla nevi¬átka
m°e nevinný
kvete jinovatka
zrají stíny

Já ²el jsem cestou tesklivou
a vítr se mi smál
já p°emej²lel jsem vo stát¥
co bude jako dál?

Vydal Ezechiá²
bílé hroby
peklu zlo nevydá²
a útroby?

✸ : A tak se plouºím tímhle tím

Hroby místo sad·
z pen¥z kv¥ty
provazy za zradu
len zakletý

Já doufal jsem ºe z°ítí se
❀✸ : tenhle proklatej °ád

✷ : tenhle prokletej °ád

Slétají se supi
k Hakeldama
ó jak v Rama úpí
Ráchel sama

: A tak se plouºím tímhle tím
slzavým údolím
a t¥²ím se aº lidi m¥
jednou pochopí

Jim ert / Eduard torch
Demo (1980, 8.)

V zam°íºovaným baráku
já jednou budu spát
a krásné sny o svobod¥
se mi mohou jen zdát

Havran letí nad hory
jen slunce je vý²
havran letí nad lesy
jen v¥try jdou dál

Lidský jepice
který se za mamonem honí
: ty dokud budou dejchat vzduch

Havran se nebojí
má silný dráp
havran se nebojí
umí se rvát

✷ ❀✸ : dokud budou dejchat vzduch
: tak nic se nezm¥ní

✷ ❀✸ : nic se nezm¥ní

Havran 3x
Krá...

jen v¥try jdou dál
havran letí nad hory
jen slunce je vý²

❬✷②❪ ❬✸✘❪

Do temnot svítím lucernou
paprskem poznání
aº p°ijde na m¥ StB
vynutí doznání

✷ Live (?, 2.)
✸ Sv¥tlu vst°íc (1990, 11.)

✷ : Havran letí nad lesy

✷✍
✁✸✍

a ºe budu mít svou zemi
snad je²t¥ n¥kdy rád

✦ Havran

❀✸ : 2x

❬ ✘❪ ❬✷②❪

slzavým údolím
a t¥²ím se aº lidi m¥
jednou pochopí

❬✷✎❪
❬ ✁✸✎❪

✷✁✸✍
✍
✷✁✸✍
✍

V²ak kdyº si tu uv¥domí²
stra²nou bezmocnost
nic jinýho ti nezbejvá
neº aby si m¥l zlost

❀✸ : United states of America
good morning how are you?

Havran se nebojí
má silný dráp
havran se nebojí
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❬✷②❪

✦ Karneval mrtvol

P°í²ernej hrobník
: tu rakev zavírá
✷ : rakev zavírá
to mocnej pa°át
lebku mu rozdírá

Jim ert / Jim ert

✷

Demo (1980, 14.)
Live (?, 5.)

Karneval mrtvol
pomalu zhasíná
: voºralej kostlivec
na zemi usíná
✷ : voºralej hrobník
v márnici zamyká
karneval kon£í
a hudba utichá

Karneval mrtvol
je práv¥ v za£átcích
oºralej hrobník
s a²kou se potácí
Tisíce sup·
se nad ním slétají
oºralej hrobník
trnem se ohání

: Voºralej hrobník
márnici zamyká
karneval kon£í
a hudba utichá

Karneval mrtvol
je práv¥ v za£átcích
oºralej barman
v baru se potácí

②
❬✷②❪

Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 7.)

Od baru k baru
kurva se potácí
kozy má zpocený
z kundy jí krvácí

Koleda koleda t¥pána
co to nese² ve dºbán¥
nesu nesu fermetrák
mám ho n¥co p°es metrák

Tisíce mrtvol
se nad ní naklání
a pak se v²echny
dali do mrdání

V blázinci se dob°e máme
fetujem a ned¥láme
máme tady fermetrák
jó n¥co p°es metrák

Motyka ²típala
dusot se ozýval
do hrobu starejch kurev
n¥kdo se dobejval

✦ Koloto£á°ská
Jim ert / -

Poslední prsten
z ruky ji stáhnout cht¥l
to temná ruka
chytla ho za prdel

Demo (1985, 1.)
(instrumenální)

Trouchnivé maso
na roºni opéká
a v rohu márnice
z prstu si navléká

✦ Kombajné°i

: Tisíce mrtvol
se nad ní naklání
a pak se v²echny
daly do mrdání

❬✷✎❪

✷:

❬ ✎❪

Karneval mrtvol
je práv¥ v za£átcích
olezlá mrtvola
v rakvi se potácí

✷②
✷✎
✎

✦ Koleda koleda t¥páne

Lebku má stra²nou
a na ní p¥t cihel
to temná ruka
chytla ho za prdel

... dohání
oºralej hrobník
trnem se ohání

✷✍
✍

Miroslav Skalický / Jim ert, Miroslav Skalický
Demo (1985, 4.)

Zastavil kombajn p°ed hospodou
a ²el se naºrat asi
tam uº sed¥li kombajné°i
nadávali na po£así
Nadávali na vedení
a na ²patný mejdlo po holení
Dv¥ piva si dají cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
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✦ Lothlórien

2x

Jim ert / John R. R. Tolkien, p°eklad Stanislava Po²ustová

Byli to slavní kombajné°i
svalnatí kluci z vesnice
ti p°i²li k nám do kolchozu
p°ivyd¥lat si peníze
Dv¥ piva si dají cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x
M¥li doma televizi
a v lednici ºrádlo
nadávali na vedení
a na ²pinavý prádlo
Dv¥ piva si dají cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x
Cht¥li u nás stav¥t byty
i s druºstevní výstavbou
v uniformách na kombajnech
na kombajnech pojedou
Dv¥ piva si dají cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x
M¥li doma televizi
a v lednici ºrádlo
nadávali na vedení
a na ²pinavý prádlo
nadávali na po£así
a na to ºe jim °ídnou vlasy
Dv¥ piva si dají cestou z kolchozu
maj kombajny z dovozu
2x

✦ K°i²´álová studánka

Jim ert / Andrej Stankovi£
Sv¥tlu vst°íc (1990, 10.)

Kaºdý den mezi ¤ábly vstávám
pomalu sám se ¤áblem stávám
2x
Znám k°i²´álovou studánku
kde nejhust²í je strach
tam roste tmavé kapradí
a v·kol rudý vrah
Tam taky chodí san¥ pít
a já tam musím jít
ve dne v noci ku pomoci
v háku v háku být
ve dne v noci ku pomoci
v háku v háku být
2x

Sv¥tlu vst°íc (1990, 4.)
Já o listech jsem zpívala
a zlaté listí bylo
já zpívala jsem o v¥tru
a lesem zabou°ilo
Tam za sluncem a m¥sícem
po mo°i p¥ny jdou
a na pob°eºí Ilmarion
kdys rostl zlatý strom
Ó Lórien Lothlórien
kouzelná Lothlórien
2x
Ve v¥£ném hv¥zdném soumraku
v Eldamar svítíval
v Eldamar kde Tirion
blaºených elf· král
Tam rostlo zlaté listoví
a ko²atil se v¥k
v²ak zde za mo°em D¥lícím
pro slzy není lék
Ó Lórien Lothlórien
kouzelná Lothlórien
2x
Ó Lórien jiº zima jde
den holý bez listí
do vody listy padají
°eka je odná²í
Jiº p°íli² dlouho
na tomto b°ehu já p°ebývám
a ve vadnoucí korunu
Elanor zlatý zaplétám
Chci-li v²ak zpívat o lodích
která mi p°ijde vst°íc
kde vzít tu jeº m¥ ponese
nazpátek po mo°ích?
Ó Lórien Lothlórien
kouzelná Lothlórien
2x

✦ Lovci

Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 15.)

V dávných dobách
ºivili se lidé lovem zv¥°e
ale potom u nich do²lo
k jisté ned·v¥°e
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Jedni loví jen
dvounohou zv¥°inu
a ti druzí chudáci
jen v krámech koninu
A jakmile ji uloví
hned do lágru padá
takto na²e justice
d¥lá velmi ráda

nej£ast¥ji prchaj do Vídn¥

✦ Marihuana

Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 13.)

✷ Sv¥tlu vst°íc (1990, 7.)
✸ Live (1991, 1.)

Protoºe se drºí hesla
pracovat se musí
tak nám to na°ídili
na²i brat°i Rusi

✸ : Everybody smoking vlastní prdel
Everybody smoking marijuana...

✁✷②
✸✎
✁✷✎

A tak se to po°ád kombinuje
ob£as náhle n¥kdo emigruje
vypadá to v²echno dost morbidn¥
nej£ast¥ji prchaj do Vídn¥

❀✷ : Everybody smoking vlastní prdel
✸ : Everybody smoking ha²i²

everybody smoking marijuana...

❀✷ : Everybody smoking ha²i²
✸ : Everybody smoking marijuana LSD
❀✷ : everybody smoking marijuana...
✸ : everybody smoking marijuana

✸✎
✁✷✎
✸✍
✁✷✍
✁✷②

A denn¥ tu stojíme jako ovce
a nevíme v £em to v¥zí
A postáváme ve frontách jak blbci
a opakujem soudruzi
pravda zvít¥zí
2x
A tak se to po°ád kombinuje
ob£as náhle n¥kdo emigruje
vypadá to v²echno dost morbidn¥
nej£ast¥ji prchaj do Vídn¥
A tohleto se v²echno lehce °ekne
ale s otázkou co bude dál

2x

❀✷ : Everybody smoking marijuana LSD
: everybody smoking marijuana

✷ : everybody smoking marijuana...
: 2x
Hou hou krávy jdou
vemena se jim lesknou
3x
Everybody smoking marijuana...

✦ Osam¥lý poutník

O tom vám nikdo ani necekne
jako by se snad
t¥ch lovc· bál
2x
No tak dáme rychle pry£
ruce od Koreje
nebo nás ti zrádní lovci
po²lou na galeje
Vºdy´ ºivot je tak krásný
ale bez m°íºí
no a tyhle názory
nám vºdycky p°itíºí
2x

❬✸②❪
✷✍
✍
✷②

Jim ert / John R. R. Tolkien, p°eklad Stanislava Po²ustová
Sv¥tlu vst°íc (1990, 2.)
U ohn¥ sedím p°emítám
o v²em co jsem kdy uvid¥l
o lu£ním kvítí motýlech
z letních dn· kterými jsem ²el
O ºlutém listí babím lét¥
v tolika p°e²lých podzimech
o mlze o st°íbrném slunci
svi²t¥ní v¥tru ve vlasech

No tak dáme rychle pry£
ruce od Koreje
nebo nás ti zrádní lovci
po²lou na galeje

U ohn¥ sedím p°emítám
jaký to bude asi sv¥t
aº budu muset zimu z°ít
a jaro tu uº nevid¥t

Vºdy´ ºivot je tak krásný
ale bez m°íºí
no a tyhle názory
nám vºdycky p°itíºí

Vºdy´ v²echno co jsem nevid¥l
je víc neºli to vid¥né
a kaºdé jaro v kaºdém háji
je vºdycky jinak zelené

A tak se to po°ád kobminuje
ob£as náhle n¥kdo emigruje
vypadá to v²echno dost morbidn¥

U ohn¥ sedím p°emítám
na lidi z dávno p°e²lých let
a o lidech jeº nepoznám
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a jaký bude jejich sv¥t
V²ak zatím co tak p°emítám
o £asech dávno minulých
zdaleka krok·m naslouchám
aº poutník stane u dve°í 2x
2x

✦ Pocta Gandalfovi

No tak vidí² vedení
jak jsme to dopadli
ákáme se Transportou
a jsme celí zvadlí
Asi ºe se na Transportu
rychle vyserem
vºdy´ je p°ece Silvestra
a tak se n¥kde voºerem

✦ Ru£i£ky nebojte se

Jim ert / John R. R. Tolkien, p°eklad Stanislava Po²ustová

Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 6.)

Sv¥tlu vst°íc (1990, 9.)
Kdyº ve£er v Kraji ²edý byl
slýchal jsem v kopci jeho krok
p°ed svítáním se vytratil
na dlouhou cestu beze slov
Od divo£iny k b°eh·m mo°e
do jiºních hor s pou²tí severních
tajnými dve°mi v dra£í ho°e
temnými hvozdy ²el svobodný
A´ to byl trpaslík £lov¥k £i hobit
anebo elf který neumírá
s ptáky i zví°aty dovedl mluvit
jazykem jenº srdce otevírá
Smrtící me£ a hojící ruka
záda jeº ohnulo t¥ºké b°ím¥
planoucí pochode¬ hlas jako trubka
znavený poutník na cest¥ v zim¥
Jako pán moudrosti na tr·nu sedal
rychle se hn¥val rychle se smál
od°ený klobouk a brada ²edá
o h·l se trnitou opíral
Na m·stku samoten vzdoroval
náporu ohn¥ a stínu zlého
o kámen h·l se zlomila
v Khazad-d·m zem°ela moudrost jeho
2x

✦ Pro£ nemáme ko°alku
Jim ert / Jim ert

Kdo se 3x
inká
dob°e 3x
spinká
nikam se 3x
neºene
Kdyº je 3x
t°eba
kousek 3x
chleba
vºdycky se3x
seºene
Práce ²piní
proto se jí vyhejbám
a svejm ru£kám
boubelatejm domlouvám
Ru£i£ky nebojte se
vy d¥lat nebudete
vºdy´ vy se práci 2x
vyhnout dovedete
Co byste z toho m¥li
i kdybyste se d°eli
nakonec byste nakonec byste
e²t¥ zd°ev¥n¥ly ba jó
Sta£í jenom podotknouti
a´ si maká kdo vás nutí
Ru£i£ky nebojte se
vy d¥lat nebudete
vºdy´ vy se práci 2x
vyhnout dovedete ba jó

Demo (1980, 5.)

✦ ekn¥te mn¥ lidi

Pro£ nemáme ko°alku
pro£ nepijem v práci
pro£ uº nejsme voºralí
to je to co m¥ trápí
Protoºe jsi v Transport¥
a málo vyd¥láme
ani na tu a²ti£ku
²i²á£ky nemáme

Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 4.)

ekn¥te m¥ lidi
pro£ tolik makáte
vºdy´ vy na ty lumpy
vyd¥láváte

1753

Tyhlety páni naho°e
ti mají prach· dost
voby£ejnýmu d¥lníkovy
hod¥j malou kost
V Transport¥ se plní
£ím dál tím více
a oni za to mají
ukrutný tisíce
A pak ud¥laj mejdan
a chlastaj ko°alku
nám nic jinýho nezbejvá
neº makat za babku
Jó takovej Sýkora
je zrádnej jako had
ten by nedal d¥lníkovi
nikdy vyd¥lat
Von za války byl blbej
m¥l °e£í jak pes blech
pak ud¥lal kariéru
a mistrem stal se hned
A nad nima v²ema
jako velkej král
pan inºenýr Bobek
no kaºdej se ho bál
Tenhle ten chlap by pot°eboval
na krk provaz
nebo srazit ho ze skály
a zlámat mu vaz

✦ Seru na vás

Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 14.)

Jedno mlhavý ráno
kopal jsem hluboký hrob
ne v²ak pro svoje t¥lo
pro svoje smý²lení
Protoºe lidská podlost
je bezb°ehá
já nikdy nechci poznat
jinýho £lov¥ka
Seru na vás 2x
rivalita debilita
£lov¥£enství spole£enství
nad to není dodrºení k bytí
Na £erný vysoký skále
tam je má spole£nost
supi ²tí°i a hyeny
to bude má radost
Jedno mlhavý ráno
kopal jsem hluboký hrob
ne v²ak pro svoje t¥lo

pro svoje smý²lení
Protoºe lidská podlost
je bezb°ehá
já nikdy nechci poznat
jinýho £lov¥ka
Seru na vás 2x
rivalita debilita
£lov¥£enství spole£enství
nad to není

✦ Smutky
Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 16.)
ádná prdel
smutky.

nenastává,

nastávaj

normáln¥

✦ Soustruh je moje láska
Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 5.)
Soustruh je moje láska
soustruh já miluju
kaºdej den u soustruhu
pár zmetk· zfu²uju
Kdyº p°íjdu ke soustruhu
tak mrknu na kulturu
a b¥ºím se vysrat 2x
p°i sraní mrknu na kulturu
Seºeru kus kabanosu
maºu ke soustruhu
vypiju £ty°i piva
aby se koule to£ila
mistr uº t¥ nadává
sva£ina dávno skon£ilo
Pak zasraný ruce vydrhnu Solenou
a jedu dom· první ²alinou
a vystoupím na sídli²ti naleju se pivem
a pobleju vejtah rodino tak m¥ vítej
Haranti b¥ºte si hrát
ty se stará slíká
já nesmím se s tím srát
protoºe ve £ty°i zvoní budík
Já musím brzo vstávat
abych v£asn¥ stihnul
??
v²echen ten nával protoºe
Soustruh je moje láska
soustruh já miluju
kaºdej den u soustruhu
pár zmetk· zfu²uju
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✦ Stydím se za vás
Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 11.)
Stydím se za vás
co zvete se lidi
vá² b·h je mamon
páte° je k°ivá
Stydím se za vás
co zvete se lidi
vá² b·h je mamon
vá² b·h je lichvá°
Bahno je stoleté
v²echny vás pohltí
mamon je pokrokem
a zhouba století

vºdy´ nás uº v·bec nevnímá
Kde je ta jeho
za²lá slává
pro£ se tady nic ned¥lá
Vzáp¥tí na to
vno°ím se do p°edstav
jeº by jeho du²i zranila
Nechte m¥ lidi
zabejvat se sv¥tem
který je pro vás pochybným
Uv¥°te v n¥ho
a nem¥jte pochyb
vá² ºivot bude poklidný
2x

✦ Ten mistr z Transporty

Stydím se za vás
co zvete se lidi
vá² b·h je mamon
páte° je k°ivá
Stydím se za vás
co zvete se lidi
vá² b·h je mamon
vá² b·h je lichvá°
Naºraný ve fraku
jak krysa z kanálu
opile leze² ven
silis vládne vám
je to král lokál·
Bahno je stoleté
v²echny vás pohltí
mamon je pokrokem
a zhouba století

✦ Sv¥tla a stíny
Jim ert / Jim ert

✷

Demo (1985, 12.)
Sv¥tlu vst°íc (1990, 3.)

Sv¥tla a stíny
podivnýho sv¥ta
úto£í na m¥ kaºdý den
A já se plouºím
tím zatraceným m¥stem
a nevím kde jsem a co jsem
Podivnej hlas
se rozezvu£í zdola
údivu ti²e naslouchám
Závisti °eknou
co je to za vola

Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 7.)

Ten mistr z Transporty
ten kouká jenom na práci
ten mistr z Transporty
ten nemá nikdy dost
ten mistr z Transporty
no to vám prazvlá²tní je chlap
P°ed ním se skloní i sám Capou²ek
korba je hrozná kaºdej ho pozná
bílý háro a kalhoty
to je ten mistr z Transporty
Ten kdyº vidí málo práce
tak za°ve jako tur
hned t¥ chytí za montérky
a d¥lá² jako v·l
A kdyº potom má² po práci
p°ib¥hne jako pes
litá z lidí po ??
neví kam by vlez
Ten mistr z Transporty
ten kouká jenom na práci
ten mistr z Transporty
ten nemá nikdy dost
ten mistr z Transporty
no to vám prazvlá²tní je chlap
p°ed ním se skloní i sám Capou²ek
korba je hrozná kaºdej ho pozná
bílý háro a kalhoty
to je ten Sou£ek z Transporty
Ale kdyº ud¥lá² zmetka
tak hned t¥ vyhání
po°ád °ve jen nevím nevím
a d¥lá kázání
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Potom d¥lá² jako mrcha
a hovno za to je
Sou£ek se ti za£ne ²klebit
jó ten se nasm¥je

pohazuje s ple²í

✷ : Ple²atej po°adatel stojí u bedny 2x
u bedny stojí 2x
pohazuje s ple²í

Ten mistr z Transporty
ten kouká jenom na práci
ten mistr z Transporty
ten nemá nikdy dost
ten mistr z Transporty
no to vám prazvlá²tní je chlap
p°ed ním se skloní i sám Capou²ek
korba je hrozná kaºdej ho pozná
bílý háro a kalhoty
to je ten mamut z Transporty

Naºehlený puky tla£ej se dovnit° 2x
dovnit° se tla£í 2x
tesilový srá£i
Po°adatel £umí £umí na kvádra
ple²atej po°adetel £umí na kvádra
na kvádra £umí 2x
pohazuje s ple²í
Ve vod°enejch dºínsách
p°ichází chuligán
2x

✦ Tesil

Chuligán vchází 2x
vlasama si hází

Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 10.)

: Po°adatel s ple²í na n¥j vysko£il
ple²atej po°adatel na n¥j vysko£il
vysko£il na n¥j 2x
tlu²´och vost°íhanej

?? kravata to £um¥j d¥v£ata
jakej jsem dneska kus jakej jsem blues
jó co bych nosil kdyº ne sv·j tesil
jó co bych nosil kdyº ne tesil

✷ : Ple²atej po°adatel na n¥j vysko£il 2x
vysko£il na n¥j 2x
tlu²´och vost°íhanej

Ten ?? bílej byl by mi milej
?? bílej byl by milej
?? kalhoty plan¤avky
polobotky lakovky
svi²tí mi podpadky ty já mám rád
jó co bych nosil kdyº ne sv·j tesil
jó co bych nosil kdyº ne tesil

Já na ten vá² bordel
klidn¥ m·ºu srát
2x

Ten ?? bílej byl by mi milej
?? bílej byl by milej

✷ : ...

❬✷✎❪

❬ ✎❪

M·ºu srát na n¥j 2x
skálou chcem se stát

Po devíti ka£kách nakoupili bony
vykoupili v²echny módní salóny
v²echny rajóny a v²echny salóny
vºdy´ m¥li bony

?? mozky maj sraºený temena ma²t¥ný
rádiovkou chlazený ty já mám rád
jó co bych nosil kdyº ne sv·j tesil
jó co bych nosil kdyº ne tesil

Te¤ stojí p°ed Tuzexem
frontu na dºínky
to jim poradily jejich obézní maminky
jejich maminky a pivní kvasinky
vºdy´ mají chu´ na dºínky

Ten ?? bílej byl by mi milej
?? bílej byl by milej

✦ Tesilová verbeº

Tesilová verbeº uº nosí dºíny
nesmíme je míti na manekýny
za harlekýny za manekýny
vºdy´ uº nosej dºíny

Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 9.)

✷ Live (1991, 2.)

Po°adatel v dºínsách s kravatou u krku
ple²í uº nehází uº nosí paruku
kukukuruku 2x
uº nosí paruku

...
Tesilová verbeº krá£í na £aje 2x
na £aje krá£í 2x
tesiloví srá£i
: Po°adatel £umí £umí na kvádra
ple²atej po°adetel £umí na kvádra
na kvádra £umí 2x

❬ ✎❪

❬✷✎❪

Jenom chuligáni d¥laj vostudu
no a jak se máte
how do you do 3x
já d¥lám vostudu
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❬ ②❪

Zákazali £aje zakáºou texasky
v SSM vyfasujou plynový masky
placky na pásky opasky na pásky
na svatí Karásky
✷:

...

Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
p°iznávám já p°iznávám
ºe ha²i² je mým pánem
❬ ②❪

✦ Vlajka hv¥zdnatá
Jim ert / Jim ert
Demo (1980, 10.)
Vlajka hv¥zdnatá tak jako nebe
£erný k°íº vzpomínka která zebe
nelidská je jak ºal bez úzkosti
a jen bol a rozmlácený kosti

Bitul mi tu voní
na stole mám noviny
Altery mám plný stoly
a polykám ??
Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
p°iznávám já p°iznávám
ºe ha²i² je mým pánem
D°ív jsem chlastal okenu
to já dob°e vím
te¤ polykám Algenu
a o ha²i²i sním

Kolem tebe chod¥j samí fízli
který koukaj kde by koho slízli
v zemi kde je stra²ná nesvoboda
zemi kterou neoblejvá voda

Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
uznávám já uznávám
ºe ha²i² je mým pánem

V²ak vlajka hv¥zdnatá tak jako nebe
£erný k°íº vzpomínka která zebe
nelidská je jak ºal bez úzkosti
a jen ºal a rozmlácený kosti

Otev°u si ºílu
kokain ten si píchnu
a za malou chvílu
ábl·v elixír dýchnu

Kolem tebe chod¥j starý lásky
v obli£eji p°ibývaj ti vrásky
a dávno prod°ený má² svoje dºíny
a nemá² chu´ kupovat si jiný

Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
uznávám já uznávám
ºe ha²i² je mým pánem

V²ak vlajka hv¥zdnatá tak jako nebe
£erný k°íº vzpomínka která zebe
nelidská je jak ºal bez úzkosti
a jen ºal a rozmlácený kosti

Pro pár £ernejch syft·
a pár kejhák·
te¤ tu musím sed¥t v lapáku

✦ Vodka

Jim ert / Jim ert

Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
uznávám já uznávám
ºe ha²i² je mým pánem

Kuli£kové
loºisko
48 písní

Demo (1980, 15.)
... (ruský zp¥v)

✦ Zamávám ti zeleným tulipánem
Jim ert / Jim ert
Demo (1985, 3.)
Zamávám ti zamávám
zeleným tulipánem
p°iznávám já p°iznávám
ºe ha²i² je mým pánem
M¥ uº nic nezm¥ní
taky ²patn¥ dýchám
a na muºský znamení
morum si píchám

Albatrosí let
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Ano
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
B.A.M.
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Barvy
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Blázen
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Brzké jaro
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
ekání jara
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
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ábel vstoupil do tvejch sn·

Rock and roll

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Den v ope°e

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Rocková doba

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Dolly!

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Rozlou£ení

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Dumbambády

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Slepec

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Fla²inetá°

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Stimou fanky

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Fouká si

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Symphonický ve£erní£ek

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Hudební slzy
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
I & Joy
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Intro
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Já jsem cvok
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Jako v kin¥
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Jednou sem se zamyslel
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
amavé
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
To snad ne?!
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Továrna
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Ubývá
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Váno£ní chvíle
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
V£era i dnes
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

Kapky de²t¥
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

Ven za m¥stem
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

Kuchy¬ským noºem
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

Vlnky
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

Louka
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

luté listí
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

Mirek

Mezanin

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Narodit se na perli£kách
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

11 písní

Nemám auta rád
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

?

Není ti ²patn¥?
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

(Jaroslav Neduha / Jaroslav Neduha)
? (8x)

Nepokoj

(Mezanin / Mezanin)

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Mezanin
O£i

(Jaroslav Neduha / Jaroslav Neduha)

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Outro

Vejde² se mi
(Jaroslav Neduha / Jaroslav Neduha)

Nová r·ºe

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Peníze
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)

39 písní

Prodám
(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Raky

And¥l fantazie
(Nová r·ºe / Vilém ok)

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
Reggae

Antisov¥t
(Ota Baláº, Vilém ok / Vilém ok)

(Kuli£kové loºisko / Kuli£kové loºisko)
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Demonická show

Sráºka s bídou

(Nová r·ºe / Vilém ok)
Dynamitová Má¬a

(Ota Baláº, Vilém ok / Vilém ok)
Tajemství
(Ota Baláº / Vilém ok)

(Petr Ro²ka¬uk / Vilém ok)
Faraon

Tajnej plán
(Ota Baláº / Vilém ok)

(Nová r·ºe / Vilém ok)
Faux pas

Telecí léta
(Vilém ok / Vilém ok)

(Ota Baláº / Vilém ok)
Faux pas Part II.

Ten stroj se² Ty
(Vilém ok / Vilém ok)

(Franti²ek Hönig / Vilém ok)
Giordano Bruno

Út¥ky do sn·
(Vilém ok / Vilém ok)

(Vilém ok / Vilém ok)
Hrdinové z pláten

Válka s láskou
(Vilém ok / Vilém ok)

(Vilém ok / Vilém ok)
Hudba v srdci

Vopi£ák (modroprdelatej)
(Ota Baláº / Vilém ok)

(Vilém ok / Vilém ok)
Chvíle

Výk°ik v dºungli
(Vilém ok / Vilém ok)

(Ota Baláº / Vilém ok)
Kariéra

Vzpomínám na Tvý kouzlo
(Ota Baláº, Vilém ok / Vilém ok)

(Ota Baláº / Vilém ok)
Kazisv¥t

Zlý sv¥domí
(Ota Baláº / Vilém ok)

(Petr Ro²ka¬uk / Vilém ok)

Otcovy d¥ti

Kebule
(Vilém ok / Vilém ok)
Milióntý p°ípad

31 písní

(Vilém ok / Vilém ok)
Na kolenou

Nechcípnout v ba£korách

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Já jsem s tebou

(Ota Baláº / Vilém ok)
Príli² mnoho generál·

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Jak to v²echno p¥kn¥ roste

(Vilém ok / Vilém ok)
P°edehra

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Jsme tady jen na chvíli

(- / Vilém ok)
P°edstavova£ka

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Kam se vejdem

(- / Vilém ok)
P°estávka

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Kameny

(- / Vilém ok)
Raketovej kosmonaut

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Kou°ové signály

(Vilém ok / Vilém ok)
Rap'n'Roll

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Mamince

(Ota Baláº / Vilém ok)
Rocková tráva

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Mezi nebem a zemí

(Ota Baláº, Vilém ok / Vilém ok)
Rozlou£ení

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Moje ºena

(- / Vilém ok)
Sbohem

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Nezdárný syn

(- / Ivan Hlas)
Sólo na bicí

♠

Divný muº

(Franti²ek Hönig / Vilém ok)
Nenapravitelný h°ích

♠

And¥li!

(Vilém ok / Vilém ok)

(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Neº p°i²el On
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)

(- / Vilém ok)
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2

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Noc a den
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Oblaka dabraka
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Ohe¬
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Po potop¥
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Pral se Jákob s and¥lem
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Procházím se krajinou
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Ptáci
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Rozpo£ítadlo
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)

♠

eka
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Stáda
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Strom
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Svatební
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Tane£ek
(Jaroslav Svoboda / -)
Tatínkovi
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Tráva
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Ukolébavka
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Zav¥²en
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)
Zpráva o zkáze Sodomy a Gomory
(Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda)

♠

✦

And¥li!

♠

uº ani nevim jak vypadá²
And¥li 2x
kdo nás dva rozd¥lí 2x

♠

Posílá² mi ne£itelný dopisy
jsou promá£ený od slzí
jak ºivot ²el já svý slzy vybra£el
a dávno uº m¥ nemrzí

♠

And¥li 2x
kdo nás dva rozd¥lí 2x

♠

♠

Tak necht¥j po mn¥ abych vzpomínal
necht¥j po mn¥ abych kazil náladu
v²echny mosty za sebou spal
a koukej dop°edu a ne dozadu

♠

And¥li 2x
kdo nás dva rozd¥lí 2x

♠

✦

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

♠

Noc a den (1993, 10.)

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Divný muº

Vprost°ed lesa
ºije divý muº
nosí luk a ²ípy
a za pasem n·º
Je to p°ítel had·
motýl· a ºab
m¥°í metr padesát
krát metr padesát
Kdo je to? 4x
Prohání se po okolí
na bílé koze
nebo ská£e po lese
po jedné noze
Je to stra²ný
nebezpe£ný les· pán
jeho °ev se v noci
nese do v²ech stran

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Kdo je to? 4x

Noc a den (1993, 2.)

Kou°í jemné
sasankové doutníky
nosí sako z jehli£í
na dva knoíky

Já ti °eknu i kdyº trochu nerad
co mi tro²ku kazí náladu
vºdycky jsem ti radil co má² d¥lat
te¤ sám bych ra£i ºebral o radu
And¥li 2x
kdo nás dva rozd¥lí
2x
Stárli jsme léta spolu
te¤ máte kaºdej zvlá²´
£ím mí¬ já tím víc ty

Bedlového vína
má plný sud
jmenuje se samoz°ejm¥
Vprost°ed lesa
ºije divý muº
nosí luk a ²ípy
vidli£ku a n·º
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Na mýtin¥ pod skalou
se pasou velbloudi
na nich vozí malý d¥ti
z lesa ven kdyº zabloudí

a v kaºdým lese rostou
stromy vedle sebe
Podívej jak to v²echno p¥kn¥ roste...

✦ Já jsem s tebou

✦ Jsme tady jen na chvíli

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Já jsem s tebou / Procházím se krajinou (1990,
1.)

✷ Noc a den (1993, 7.)
P·jde²-li pou²tí
tvou stopu neztratím
p·jde²-li vodou
nestrhne t¥ proud
P·jde²-li ohn¥m
plamen t¥ nespálí
svítím ti na cestu
p·jde²-li tmou

A´ jde² kamkoli kamkoli
kamkoli já jdu s tebou
a´ jsi kdekoli kdekoli
kdekoli já jsem s tebou...

✦ Jak to v²echno p¥kn¥ roste
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 12.)
Na²el jsem místo
kde mohl bych ºít
kde bych se usadil
a kde bych m¥l klid
Zoral jsem zemi
vybral z ní kamení
zasil jsem obilí
u svého stavení
A koukám jak to v²echno p¥kn¥ roste
Aº jednou jeden
p°i²el ke mn¥
ºe odjakºiva jemu
pat°í tahle zem¥
Ale já tady ºiju
seju a sklízím
a on na to jeden z nás
je tady zkrátka cizí
Povídám £lov¥£e
nech to být
oba dva m·ºem
v klidu ºít

Mezi nebem a zemí (1991, 2.)
Lidi£ky lidi£ky
jsme tady jen na chvíli 2x
neº to zase zabalíme
Jenom dva prstí£ky
jen co se oh°ejeme 2x
hned zase p·jdeme
Já poznal sv¥t
a vím jak taje led
a ohe¬ pálí
Lidi£ky lidi£ky
jsme tady jen na chvíli 2x
neº to zase zabalíme
Jenom dva prstí£ky
jen co se oh°ejeme 2x
hned zase p·jdeme
Plá£ st°ídá smích
dé²´ v oblacích
a slunce zapadá
Lidi£ky lidi£ky
jsme tady jen na chvíli 2x
neº to zase zabalíme
Jenom dva prstí£ky
jen co se oh°ejeme 2x
hned zase p·jdeme
Mráz do kv¥tin
stín sv¥tlo i stín
£erná i bílá
Plevel i obilí
jsme tu jen na chvíli...
Lidi£ky lidi£ky
jsme tady jen na chvíli 2x
tak pro£ bychom si vadili?
Lidi£ky lidi£ky
jsme tady jen na chvíli 2x
tak co bychom si vadili?
2x

Je jedna zem¥
a jedno je nebe
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✦ Kam se vejdem
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Noc a den (1993, 9.)

Po ránu jsou ohn¥ vyhaslé
a jen z popela kde dým
a tak si vymý²lím kde t¥ potkám
kde se s tebou uvidím
Dej mi v¥d¥t kdy p°ijde² 2x

Dneska ve£er je²t¥ necho¤ spát
necho¤ spát
kdo m¥ bude nohy zah°ívat
nohy zah°ívat

Po ránu jsou ohn¥ vyhaslé
a jen z popela kde dým
a znova zapálím kolem sebe
suchý listí a trávu

Sv¥t je malej a lidí je moc
tak na koho se obrátit na pomoc
kam se vejdem 2x

A pak £ekám modrý z nebe
tvoji odpov¥¤ na mou zprávu

Dv¥ du²e sami uprost°ed davu
kde dneska sloºíme hlavu
kam se vejdem 2x
Dneska ve£er je²t¥ necho¤ spát
necho¤ spát
kdo m¥ bude nohy zah°ívat
nohy zah°ívat
Má milá Anno Ani£ka
osedlej svého oslí£ka
na divokou pou´ spolu vejdem
P°iprav své srdce
na dalekou cestu
ode zdi ke zdi
a od m¥sta k m¥stu
b·h ví kam se vejdem
Dneska ve£er je²t¥ necho¤ spát
necho¤ spát
kdo m¥ bude nohy zah°ívat
nohy zah°ívat
3x

✦ Kameny
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Noc a den (1993, 13.)
Mám víc neºli unesu
a neº bych si mohl v·bec p°át
aº na konci své cesty
set°esu t¥ºký náklad ze svých zad

Dej mi v¥d¥t kdy p°ijde² 2x
Po ránu jsou ohn¥ vyhaslé
a jen z popela kde dým
a tak £ekám kdo mi odpoví
na mí signály kou°ový
Dej mi v¥d¥t kdy p°ijde² 4x
Po ránu jsou ohn¥ vyhaslé
a jen z popela kde dým

✦ Mamince

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 19.)
Marie má dneska velký den
Marie je ºena ze v²ech ºen
Marii se narodilo d¥´átko
V²ichni a´ se z toho radují
and¥lé prozp¥vují
ºe se lidem narodilo d¥´átko
D¥´átko si spinká v pe°inkách
zatím je²t¥ neví co je strach
a co ho £eká aº vyroste zakrátko
d¥´átko 3x
V²ichni a´ se z toho radují

✦ Mezi nebem a zemí

Kameny 2x
ty t¥ºký kameny
nesem svoje kameny
kaºdý svoje kameny...
ºlu£ový kameny

✦ Kou°ové signály
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Noc a den (1993, 1.)

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 4.)

Lidé si stav¥jí domy na kopcích
z kamene d°eva a hlíny
nave£er sedají kolem oh¬·
vrhají dlouhé stíny
ráno jdou cestou mezi poli
dol· do údolí
tak ºijí se svými psy a ko£kami
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Mezi nebem a zemí 2x
je to místo k nalezení
je a nebo není?
mezi nebem a zemí 2x
2x

✦ Moje ºena
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 10.)
Moje ºena sluncem od¥ná tan£í
tan£í celou noc a vítá novej den
nohama hladí rozpukanou zem
a zem¥ ²eptá...
Bu¤ rovná jako strom
bu¤ jemná jako tráva
bu¤ silná jako hrom
bu¤ pevná jako skála

✦ Nezdárný syn
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Noc a den (1993, 12.)

já jedinej zbyl
Boºe kdo ºe za to m·ºe
ºe jsem bodlák a ne r·ºe?
Na ko¬ským trhu
smlouvám s handlí°em
no nekupte
takový krásný zví°e
A potom kdyº jedu nocí
se svým kon¥m sám
herka mi zdechla
tak co z toho mám?
Boºe kdo ºe za to m·ºe
ºe jsem bodlák a ne r·ºe?
Od domu k domu
jde obchodní£ek
já prodávám
zázra£ný hojivý lék
Ale namísto
zástup· uzdravených
m¥ provází nadávky
kletby a smích
Boºe kdo ºe za to m·ºe
ºe jsem bodlák a ne r·ºe?

Má moje mati£ka
veliký ºal
ºe se jí syná£ek
na vojnu dal

Tak uº to matko
na sv¥t¥ chodí
ºádnej se podruhý
nenarodí

Ale já nikdy
ºádnou bitvu nevyhrál
já pokaºdý
nohy na ramena vzal

Zbydou tu po mn¥
jen dluhy mnohé
a pla£ící vdovy
a sirotkové

Boºe kdo ºe za to m·ºe
ºe jsem bodlák a ne r·ºe?

Boºe kdo ºe za to m·ºe
ºe jsem bodlák a ne r·ºe?
2x

Zd¥dil jsem
po strýci malé jm¥ní
postavil d·m
dal se do ºen¥ní
Ale jednoho jara
proklatej den
d·m lehl popelem
a ºena se sousedem
Boºe kdo ºe za to m·ºe
ºe jsem bodlák a ne r·ºe?
Chudej jak my²
s párem zedranejch bot
dal jsem se najmout
na zámo°skou lo¤
Ale sotva jsme dopluli
£ty°icet mil
koráb ²el ke dnu

✦ Neº p°i²el On
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 1.)
Neº p°i²el on
zem byla pustá
a ze tmy nezn¥l ani tón
pak p°i²el on
a sv¥tlo zaºehnul
rozsvítil jako lampión
Budiº sv¥tlo
a s ním jeho moc
a byl den a byla noc
den prvý
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Neº p°i²el on
vzduch se nehnul
to ticho náhle p°e´al hrom
vodu a mraky
vítr a dé²´
oblohu p°eklenul
Budiº sv¥tlo
a s ním jeho moc
a byl den a byla noc
den druhý
Neº p°i²el on
zem byla chudá
nebylo kytek na záhon
pak p°i²el on
a trávu zasel
v zahrad¥ vyp¥stoval strom
Budiº sv¥tlo
a s ním jeho moc
a byl den a byla noc
den t°etí
Neº p°i²el on
neplynul £as
hodiny neodbíjel zvon
jen slunce a m¥síc
noc a den
a k tomu hv¥zd milión
Budiº sv¥tlo
a s ním jeho moc
a byl den a byla noc
den £tvrtý
Neº p°i²el on
nebilo srdce
a nikde ani ºivej tvor
tak a´ zpívaj ptáci
a ryby a´ plavou
kon¥ a´ b¥ºí za obzor
Budiº sv¥tlo
a s ním jeho moc
a byl den a byla noc
den pátý
Kdyº p°i²el on
byl celý sv¥t
£lov¥k a´ stojí uprost°ed
a £lov¥k postavil d·m
zapálil ohe¬
a v peci upek první chléb
Plo¤te a mnoºte se
napl¬te zem
a byla noc a byl den
den ²estý
Kdyº p°i²el on
v²echno ztichlo
sedmý den p°estal v²echen shon
dokon£il dílo
je celý sv¥t

a jsme tu my a je tu on

✦ Noc a den

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Noc a den (1993, 8.)

Byli dva brat°i byli
dva brat°i byli
Jeden £erný druhý bílý
£erný a bílý
Jeden m¥l sp°eºení £erných koní
druhého vozili dva bílí sloni
2x
Posly² brat°e milý 2x
poslouchej mne chvíli 2x
hluboko tam v zemi
leºí poklad skrytý
jako ohe¬ zá°í
jako ohe¬ svítí
Poj¤me a hledejme
poklad vykopejme
2x
Kopají brat°i svorn¥
spolu kopají
uº zlata plné kapsy mají
plné kapsy mají
Ale kdyº p°i²la chvíle
aby se pod¥lili
jeden druhého
bratra o²idili
Bijí se brat°i
o svoje zlato
jeden druhému rozházel
za to zlato po nebi
Ze zlata se staly hv¥zdy
a m¥síc a slunce
a v²echno to zlato
svítí na nebi
3x
Zlatý hv¥zdy
zlatej m¥síc
zlatý slunce
svítí na nebi
Byli dva brat°i byli
dva brat°i byli
uº se rozbrat°ili 2x
Te¤ na bílém na £erném koni
na bílém na £erném koni
jeden druhého honí
nedohoní
Jako den
jako noc 2x
jako den
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2x
Jako noc a den...
Kdyº jeden jede krajem
druhý je mu v patách
sotva ho dohoní
první uº je ten tam
Jeden druhému jde po stopách
a uº uº je mu na dosah
ale nechytí ho ºe má strach
ºe bude chycen sám
2x

Kdo je z nás bez viny?
jediný 2x
a kdyº p°ichází z dáli
toho zah°eje toho spálí
Ohe¬...
Tvým znamením
dým a plameny
ohe¬ co ho°í h°eje a praská
tak m¥ pálí tvoje láska
Ohe¬...

✦ Po potop¥

✦ Oblaka dabraka

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Mezi nebem a zemí (1991, 6.)

Mezi nebem a zemí (1991, 3.)
Po nebi p°ipluly mraky
dva malé ²edivé mraky
to jsi ty
to jsem já
Oblaka oblohou letí
neposedné malé d¥ti
to jsi ty
to jsem já
Lidé co kosili trávu
na chvíli pozvedli hlavu
Mraky jsou ²edivé hlavy
zestárlé od únavy
to jsi ty
to jsem já
Oblak se oblaku blíºi
navzájem si cestu zk°íºí
to jsme my 3x

Utichla bou°e p°estal padat
nep°íjemnej dé²´
v blát¥ zbyly tvoje stopy
odkud a kam jde²?
Opadly vody od potopy
dávno uschla zem
odkud jsme p°i²li?
kdo jsme? a kam jdem?
Obloha si navléká
barevné stuhy
tady jedna a tam druhá
v²echny barvy duhy 2x
Zelený bude strom
£ervené plody dá
a pod modrou oblohou
ºluté obilí bude zrát
Je²t¥ je £as nic nekon£í
je²t¥ je £as

Kdyº ale ti dva se minou
z o£í se jim slzy °inou
po zemi 2x

✦ Pral se Jákob s and¥lem

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Lidé te¤ p°estali orat
p°ed de²t¥m b¥ºí se schovat

✦ Ohe¬

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 5.)

Noc a den (1993, 14.)
Kdyº vy²ly hv¥zdy s ve£erem
pral se Jákob s and¥lem
and¥l p°emoºen povídá
pust m¥ Jákobe
uº se rozednívá

Tvým znamením
dým a plameny
a jiskry létají jedna za druhou
nenechá² uhasnout ani jedinou

Zítra za úsvitu
£ekej na svaté ho°e
anebo hlídej dole
na b°ehu mo°e

Ohe¬...

Na nebi uvidí²
jak t°i ohnivé lod¥

1765

se pomalu sná²ejí k vod¥

najde² ho na konci cesty

Ta první veze zlato
a drahý kamení
druhá Coca-Colu
tabák a vzácný ko°ení

K domu tvého bratra
vede dev¥t bran
na v²ech stejný nadpis
vstup zakázán

Ta t°etí ale
brachu neveze víc
neº bednu starejch pohlednic

U kaºdé z nich sedí
tv·j slepý táta
a ten ti otev°e vrata

Jákob povidá
pane já nejsem nic
ale kdyby bylo
pár t¥ch pohlednic

Te¤ Jákob b¥ºí
a srdce mu tlu£e
uº vidí jak padne
svému bratru do náru£e

And¥l se zasm¥je
Jákobe má² je mít
a Jákob na to díky
kone£n¥ snad najdu klid

Ale d·m je pustý
okna doko°án
a nikde ºádný otec
ani dev¥t bran

Te¤ za noci Jákob
se po ²pi£kách plíºí
m¥stem honosných palác·
a d¥ravých chý²í

Jen opilý sluha
stojí tu jak p°ikován
Jákob se zeptá
kde je tv·j pán?

A pak jede výtahem
do sedmýho patra
aby vyhledal byt svého bratra

Otrok se dlouze
dlouze zadívá do nebe
byl tady v£era
a £ekal na tebe

A uº na chodb¥ volá brácho
vzal sem si do hlavy
poslat ti z ciziny
srde£ný pozdravy
Pár pohlednic z Vídn¥
z Pa°íºe a tak podobn¥
nesu ti je v²echny osobn¥
Velebný pán
a ¬áká ºenská v teplákách
vykouknou ze dve°í
kdo to tu huláká?
Maj fale²ný zuby
a papou²ka na rameni
a Jákob vyhrkne
no to je mi p°ekvapení
V záp¥tí dá se
papou²ek do °e£i
to aby Jákoba
st·j co st·j p°esv¥d£il
e jeho bratr
ministr r·ºový magie
ten tady uº tu víc
jak dva roky neºije

Krajinu ten ve£er
p°ikryl sníh
vlak vyjel z nádraºí
odn¥kud zazn¥l smích
Z okna kdosi vyhodil
pár starejch pohlednic
a dál nebylo nic
v·bec nic

✦ Procházím se krajinou
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Já jsem s tebou / Procházím se krajinou (1990,
2.)
Procházím se krajinou
myslím neº na tebe
ne na jinou
má² v sob¥ údolí
má² v sob¥ °eky
má² místa citlivá na doteky
procházím se krajinou
krajinou 2x

Dob°e °íká Jákob
ale kde ho mám najít?
a velebný pán
na to není co tajit

Procházím se krajinou
myslím neº na tebe
ne na jinou
má² v sob¥ skálu
pevnou zem
jsi chvíli noc a chvíli den

Pohlédni na nebe
a spo£ítej hv¥zdy

Procházím se krajinou
myslím neº na tebe
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ne na jinou
má² v sob¥ kv¥tinu
sladce voní
má² v sob¥ zahradu
pus´ m¥ do ní
procházet se krajinou
krajinou 3x

Krá£el krajem krej£í
²el od domu k domu
kaºdému vzal míru
tomu ba i tomu

Procházím se krajinou
myslím neº na tebe
ne na jinou
mám v sob¥ údolí
mám v sob¥ °eky
mám místa citlivá na doteky

Od té doby v²ichni
lidé v tomto kraji
svou míru nemají
svou míru neznají

Mám v sob¥ skálu
pevnou zem
jsem chvíli noc a chvíli den
mám v sob¥ kv¥tinu
omamn¥ voní
mám v sob¥ zahradu
vejdi do ní
procházej se krajinou 2x
Tam kde se potkají muº a ºena
tam je ta zem¥ zaslíbená

✦ Ptáci

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 7.)

lov¥k se plaho£í
pod tou ²iro²irou oblohou
cht¥l by být and¥l
motýl a nebo pták
a zatím sotva stojí
sotva stojí na nohou
Ptáci svoje k°ídla
k slunci voln¥ roztáhnou
a letí bezstarostní
pod tou ²irou oblohou
Boºe ty vidí²
jak jsem malej
dusím se ²pínou
brodím se blátem
koukám do oblak
a p°eju si bejt pták
Oni nesejí ani neºnou
ani se netrápí kde si sednou
a kam poletí aº se zvednou
oni nesejí ani neºnou

✦ Rozpo£ítadlo
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Noc a den (1993, 5.)

Tomu 5x
ba i tomu

Nemají 3x
neznají

✦ eka

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 13.)

Hledej co se nehledá
£ekej co se ne£eká
n¥co lítá ve vzduchu
drº se ve st°ehu
a chce²-li poznat co je °eka
nest·j na b°ehu
Nenechej se vodit
za nos ani za ruku
a neotvírej dve°e
fale²ným prorok·m
Aº ti budou ukazovat
kdovíjaký znamení
sho¤ ze sebe v²e co má²
plav rovnou k prameni
Najdi skrytý pramen
pramen vody ºivota
ze kterého °eka
rozlévá se do sv¥ta
Koukni jak se na hladin¥
odráºí nebe
a kdyº p°ijde² je²t¥ blíº
uvidí² sebe
Te£e °eka milosti
te£e °eka nad¥je
vºdycky n¥kde poblíº
hu£í její pe°eje
Dokud je tu ona
máme ²anci £lov¥£e
tahle zem¥ nezahyne
dokud °eka pote£e
Nezamrzá v zim¥
a nevysychá v lét¥
zaplavuje cestu
a nikdy nemine t¥
Dám ti jednu radu
jak uniknout obav¥
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te£e voda te£e
sko£ do ní po hlav¥
Razí si cestu
vysu²enou zemí
a v²ude kudy te£e
rozkvétají stromy

3x
Stáda jdou
se svojí nebezpe£nou d·v¥rou

✦ Strom

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Zavlaºuje pole
a na²e zahrady
nikomu neu²kodí
nikomu nevadí
A uº ti sahá po kolena
trochu rozechv¥lý
tak naber si ji do dlaní
a umyj se v ní celý
V °ece m·ºe² utopit
v²echny svoje viny
a narodit se znova
úpln¥ jiný
Hledej co se nehledá
£ekej co se ne£eká
A´ je zem¥ navºdy tvá
a potok tv·j a´ nikdy nevysychá
z n¥j pije v²echno stvo°ení
v²echno co má ºivot a co dýchá...

✦ Stáda

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 9.)

Kaºdý ráno dobrý pastý°
vodil na pastvu svoje stádo
na pastvách zelených
se pase jist¥ kaºdé stádo rádo

Mezi nebem a zemí (1991, 11.)
Jak suchej strom
stojí stojí v ²irém poli
jak suchej strom
co mu ºíze¬ nedovolí ºít 2x
íze¬ mám já ºíze¬ mám 2x
tak dej mi napít kapku vody 2x
kapku vody ºivé vody
Jak suchej strom
zvedá svoje v¥tve k nebi
ó tady jsem
shlédni boºe na vyprahlou zem 2x
íze¬ mám já ºíze¬ mám 2x
tak dej mi napít kapku vody 2x
kapku vody ºivé vody
Jak suchej strom
vykvetl jsem v ²irém poli
dal jsi mi pít
dals mi boºe ºivé vody pít
Dals mi napít ºivé vody
ºivé vody 2x
a te¤ ochutnej ochutnej 2x
moje plody sladké plody 2x

✦ Svatební

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Stáda jdou
se svojí nekone£nou d·v¥rou
4x
Milé stádo jen jestli z vás
vá² dobrý pastý° ned¥lá voly
nechte trávu poj¤te se pást
do zelených zahrad a polí

Noc a den (1993, 4.)
ty°i cesty vedou k m¥stu
jedna z nich je pravá
jede ºenich pro nev¥stu
která se dnes vdává
3x

A stáda jdou
a na co p°ijdou v²echno seºerou
stáda jsou
se svojí nekone£nou d·v¥rou
2x
Stádo se ºene za lep²ím
jak snadný s jeho d·v¥rou si hrát
zahnat ho do cizích zahrad
a pak se zdálky ²kodolib¥ smát

✦ Tane£ek

Jaroslav Svoboda / Noc a den (1993, 3.)

(instrumentální)

Jak stáda jdou
a na co p°ijdou v²echno seºerou
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✦ Tatínkovi

✦ Ukolébavka

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 18.)
Tak se vracím dom·
te¤ mi kaºdý slovo p°ijde vhod
mám za nehtama ²pínu
a trousím bláto z bot
ale jakákoli výmluva
je jen p°elezenej plot
Z kapes sypu písek
nic jiného jsem nep°ines
te¤ se vracím dom·
jak zpráskanej pes
Ta´ko 2x
Tady jsem se narodil
tady p°e£et první pohádku
a tady jsem si o ten plot
ud¥lal díru na zadku
se sirkama hrál jsem si
a zchytal od tebe pár pohlavk·
Za ohn¥m jsem utek
a na²el jenom dým
a te¤ se vracím dom·
jako nezdárný syn
Ta´ko 2x
Te¤ zase dýchám £istej vzduch
a znovu sbírám sil
a £istou vodu piju
a leccos uº jsem pochopil
a v²echno co m¥ tíºilo
jsem cestou zahodil

Noc a den (1993, 15.)
Uº £ty°icet dní pr²í a pr²í
zem¥ je plná promoklých du²í
nebe se zatm¥lo vody se valí
padají domy co na skály stály
Kdy se mraky rozplynou
kdy se uº mraky rozplynou
ráno...
D¥´átku v ko²íku po vlnách pluje
vítr ho ke b°eh·m kormidluje
tam najdou ho lidé zkrou²ení ºalem
a d¥´ákem z ko²íku stane se králem
Aº se mraky rozplynou 2x
ráno...
Vede je p°es mo°e vede je pou²tí
do zem¥ po které srdce jen touºí
do zem¥ mléka a zelených strom·
dom· 4x
Tam se mraky rozplynou 2x
ráno...
Král sundal korunu zahodil zbran¥
u brodu vyp°áhl ºíznivé kon¥
a sám sloºil hlavu p°ed branami ráje
a ve stínu palmy tam na loutnu hraje
Neº se mraky rozplynou 2x
ráno...

✦ Zav¥²en

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda

Ty s otev°enou náru£í
m¥ vítá² ve dve°ích
a p°ede dve°ma zem°el
i m·j poslední h°ích
Ta´ko 4x

✦ Tráva

Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Mezi nebem a zemí (1991, 8.)

Trávo trávo
suchá trávo
kdyº si vítr zamane
kam chce tam t¥ odvane...

Noc a den (1993, 11.)
Zav¥²en v kleci
na dvo°e pí²u ti dopisi
na h°bety vln a na ??
Nevim jestli je kdy bude² £íst
a co kdyby
Chycen do koní klece v lese
pí²u ti vyznání na muchom·rky
na h°iby
Nevim jestli je kdy bude² jíst
a co kdyby
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✦ Zpráva o zkáze Sodomy a Gomory
Jaroslav Svoboda / Jaroslav Svoboda
Noc a den (1993, 6.)

Náhle z televizní obrazovky
vylétají and¥lé
a k°i£í jeden p°es druhé
no vstávej z postele
není ned¥le

N¥co se pohnulo támhle v k°oví
k°i£í jedna z dam
pro pána volejte doktorovi
citím ºe omdlévám

Zem¥ se chv¥je a zdi se bo°í
m¥sto p°ikryl olov¥ný mrak
lidi jedou v autech a auta ho°í
a v²echny bylo taky naopak

Ko£í práskne bi£em
ale kon¥ z·stanou stát
nikdo neví o ni£em
v té tm¥ to nelze rozeznat
snad mají hlad

Pry£ odsa¤ n¥kam daleko
neº se zbortí tenhle sv¥t
jen nebu¤ z toho nam¥kko
a neohlíºej se zp¥t
neohlíºej se zp¥t

Její p·lno£ní milovník
si zapne p°íklopec
a pak vyb¥hne na chodník
neº bys °ekl ²vec

Neohlíºej se zp¥t...

Ona zaklapne sv·j románek
na stránce dvacet p¥t
a pak jede no£ní tramvají
tam a zase zp¥t
dnes naposled

Petr Mach
2 písní

Jeºí²ek
(Petr Mach / Petr Mach)

♠

Pozd¥ k ránu dorazí
do svý ulice
z nebe na zen padaj hv¥zdy
a t¥ºká munice

Pomalu sune se
(Petr Mach / Petr Mach)

♠

Set°e slzu pod okem
rozmaºe si £ernou tuº
ve dve°ích uº stojí ten
jemuº zaleskne se v ruce n·º
je to její muº

Petr Mach / Petr Mach

✦ Jeºí²ek

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia
BLA-BLA plus (1992, 20.)

Vzpomíná na její kytky
který p¥stovala za oknem
kdyº dojídá po ní zbytky
a zapíjí to ²ampónem

Uº blíºí se Vánoce
uº bude radosti dosti
a potom po roce
zas p°ijdou vánoce
uº bude radosti dosti

Kde jsou na²e starý dobrý zlatý £asy
kdyº jsme m¥li v²eho akorát
te¤ asi zase vlezem do prázdný kasy
a p°estane se ovládat
a venku padá chlad

Hoj Jeºí²ku 2x
ná² malý svatý chlape£ku
hoj Jeºí²ku 2x
hoj spasitel ná²
2x

Hu£í t°ída p°ed mým domem
kope do dve°í
n¥kdo st°ílí do vzduchu
a volá konec p°ím¥°í

Uº blíºí se vánoce
uº bude radosti dosti
a potom po roce
zas p°ijdou vánoce
uº bude radosti dosti

Tak jsme tady na tu ve£e°i
a taky víme z doslechu
ºe t°i muºi bíle od¥ni
ve²li pod st°echu
tvýho pelechu
Tu smrtku cítím
jak m¥ ona bere za ruku
jak stahuje si pun£o²ky
a £ernou paruku

Hoj Jeºí²ku 2x
ná² malý svatý chlape£ku
hoj Jeºí²ku 2x
hoj spasitel ná²
4x
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✦ Pomalu sune se

Orgastická rallye

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

Petr Mach / Petr Mach

Orgie, orgie

BLA-BLA plus (1992, 3.)

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rádia

Punková Aranka

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Po silnici k lesu

Sejdeme se na Vlachovce

smutný v·z se sune

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

pomalu sune se dál

Se°eº m¥, lásko!
Pov¥z mi £lov¥£e 2x

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

pro£ si se pro£ si se smál
Song ²lapky

2x

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Na stromech bez listí

Teplé boogie

havrani volají

Trapas na koupali²ti

pro£ si se pro£ si se smál

V Masáºním salónu

2x

Zadrhlo se zdrhovadlo

Znásiln¥ná
(Lev Tygr / Lev Tygr)

✦ Big John

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

Lev Tygr / Lev Tygr

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

D¥lej mi to jako stroj (1991, 11.)

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Hezké chvíle

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Chci Vildu oka

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Krásná psycholoºka

♠

(Miroslav Dem£ák / Lev Tygr)
Lesbická píse¬

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Lord a med·za

Já mám na kalhotech t°i nohavice
no£ní sny o ºenách nervy mi zni£ej
vºdy cos leze mi na obli£ej
Kdyº jsem potkal slony v bu²i
styd¥li se za své choboty
ot°ásly se jejich jistoty
V·dce pak zd¥²en¥ na ústup troubil
s úctou posvátnou strach sv·j snoubil

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Lesní úchyláci

dívky p°ede mnou utíkají

tak sv¥sili v²ichni u²i

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Ledová holka

mám ho jako sloní kýtu

v mo°i po m¥ jdou chobotnice

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Kondom

Jsem £ernej kluk od rovníku

nedají 3x

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Chrápavá

♠

je²t¥ hodinu zem¥ dun¥la
jako vzdálené salvy z d¥la
V ordinaci u ²amana
narváno je uº od rána
pomoz pomoz velký ²amane
tyg°í koºky se ti dostane

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Mám ho jako batole

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)
Mo°ská píse¬

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

25 písní

D¥lej mi to jako stroj

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

Praºská ²unka
erná díra

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

Pov¥z mi £lov¥£e 2x

Big John

♠

(Lev Tygr / Lev Tygr)

to svoje typický krák

♠

Vºdy´ já jsem v osad¥ v²em pro legraci
ná£elník ºádá amputaci
jako k°íºe £ert bojí se had·
nemá nade mnou ºádnou vládu

(Lev Tygr / Lev Tygr)
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♠

Zaklínání marné bylo
pohlaví se nezmen²ilo
co já si jen chudák po£ít mám
na hereckou dráhu snad se dám
Filma°i z j· es ej u nás to£ili
kdyº m¥ vid¥li nev¥°ili
jedin¥ Hollywood je prý má ²ance
£ekaj m¥ role super samce

✦ erná díra

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 3.)

jó dívka stokrát svedená
Podvazky m¥ drsn¥ p°ervi
te¤ hned nebo ztratím nervy
jen se moc se mnou nepárej
a do mého dolu sfárej
D¥lej mi to jako stroj
já chci k°i£et ojojoj
²eptat sl·vka vulgární
u m¥ je to normální
Kdyº bez chlapa uléhám
h°í²ným svod·m podléhám
a´ se hanbou propadám
sama si to ud¥lám

Kosmický koráb letí
chladným vesmírem
jen ty a já jdem t°etí
uº touhou vysílen

Pro£ m¥ m·j kluk uº nebaví
pro£ mn¥ plotnu nerozºhaví
pro£ chci mít dva t°i najednou
dokud ho²i nevyblednou

Pod skafandrem hrozí poluce
a£koliv mám dívku po ruce
hrozí poluce

Dom· lezou po kolenou
vybíraj si dovolenou
já si dop°ávám skotskej st°ik
jen abych byla zejtra t

Krásná je láska kosmická
ale jen na zemi
souloºit ve stavu bez tíºe
to je dost ²ílený
Prostorem plují spermie
mrskají bi£íky
kam jen se dívka ukryje
zájem je veliký
Myslí² na £ernou díru
na její tajemství
dob°e zná² temnou sílu
tý pasti ¤ábelský
erná díra dovnit° vtáhne t¥
pak uº neví² pranic o sv¥t¥
neví² o sv¥t¥
Krásná je láska kosmická
ale jen na zemi
souloºit ve stavu bez tíºe
to je dost ²ílený

D¥lej mi to jako stroj
já chci k°i£et ojojoj
²eptat sl·vka vulgární
u m¥ je to normální
Kdyº bez chlapa uléhám
h°í²ným svod·m podléhám
a´ se hanbou propadám
sama si to ud¥lám
Dom· já chci dom·
D¥lej mi to jako stroj
já chci k°i£et ojojoj
²eptat sl·vka vulgární
u m¥ je to normální
Kdyº bez chlapa uléhám
h°í²ným svod·m podléhám
a´ se hanbou propadám
sama si to ud¥lám
2x

Prostorem plují spermie
mrskají bi£íky
kam jen se dívka ukryje
zájem je veliký

✦ D¥lej mi to jako stroj
Lev Tygr / Lev Tygr

D¥lej mi to jako stroj (1991, 1.)
Na kafe vás pozvu pane
m¥ pod sukní ohe¬ plane
já jsem uº z toho ²ílená

✦ Hezké chvíle

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 6.)

Kupujem si Annonci
pro tu srandu na konci
hezké chvíle pobaví
orgány nám naºhaví
Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou
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✦ Chci Vildu oka

Kdo m¥ celou vyholí
toho vezmu do polí
mám to ráda v jeteli
s vy²pulenou
Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou
Elektrická vagína
pod názvem Angelina
na trh práv¥ doráºí
svírá saje p°iráºí

Lev Tygr / Lev Tygr

D¥lej mi to jako stroj (1991, 5.)
Mám tajné p°ání
svést Vildu oka
s ním do svítání
mít t¥sný kontakt

Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou

Vilda to je velkej b¥s
já chci p°ed ním chodit bez
zmámit ho svým £íslem ²est
jako r·ºe pro n¥j kvést

Kdo se pot°e v rozkroku
hadí mastí z Bankoku
bude mít aº do rána
ºeleznýho orgána

Mám jeho desky
v noci pod hlavou
sní se mi hezky
s touhle p°edstavou

Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou

Jehla jeho v dráºce mé
to by bylo nádherné
kroutit se pod ní ou jé
nedop°át si pokoje

Teonové robertky
pro náro£né partnerky
ani za dv¥ hodiny
nekou°í se z dutiny
Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou
Já jsem malá jepti²ka
kdo m¥ píchne do b°í²ka
toho vezmu do nebe
bude blahem bez sebe

Vím ºal m¥ £eká
je to nelida
psal ºe se leká
mého libida
Vilda to je ekrazit
víc m¥ nemoh urazit
p°esto kdyº ho sly²ím výt
sám se mi rozpíná zip
2x

Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou
Dva d·chodci z Poli£ky
hledají dva zají£ky
nejsme ºádní lemráci
chceme um°ít p°i práci
Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou
Kdo se ozve domin¥
ten se blahem pomine
mám koºenou pohovku
jedna rána za stovku
Hou 4x
ty inzeráti ty nás rajcujou
Pozveme pár manºelský
na víne£ko Moselský
gymnastické sestavy
vzájemn¥ nás pobaví
Hou 4x
ty inzeráty ty nás rajcujou 4x

✦ Chrápavá

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 12.)

Zas chráp¥² jako hroch je to randál
²puntíky do u£í op¥t si dám
motorovou pilu snad v krku má²
vypni ji proboha kdyº usíná²
Chrápavá láska má
v noci peklo ud¥lá
chrápává láska má
uº zabírá
2x
To jsou decibely safra porte
houpaj se obrazy kdyº dá² forte
roubík ti milá£ku do pusy dám
pak ticho nádherný zas p°ijde k nám
Chrápavá láska má
v noci peklo ud¥lá
chrápává láska má
uº zabírá
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Kondom
podívej se jak ti slu²í kondom
zaru£uje pokoj v du²i kondom
3x

2x
Sousedi smetáky do zdi bu²í
z tvojeho chrápání jsou uº hlu²í
na by´ák volají dnes a denn¥
ºe chovám medv¥da zaru£en¥

✦ Krásná psycholoºka

Chrápavá láska má
v noci peklo ud¥lá
chrápává láska má
uº zabírá
8x

Lev Tygr / Lev Tygr
D¥lej mi to jako stroj (1991, 4.)

Byla krásná psycholoºka
práv¥ promována
po oslav¥ bílá my²ka
d¥sila ji z rána

✦ Kondom

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 1.)

Heleno, kde na to bere²? U²et°ím na interupcích,
manºel pouºívá výhradn¥ prezervativy R·ºový
²vihák.
T¥ºkej chtí£ zas t¥ má v moci
vyráºí² do temné noci
v hambinci p°eber je hostí
vybíraj z nádhernejch kostí
Kondom
kup si hochu ve vrátnici kondom
neº vybere² krasavici kondom
V gumárn¥ dali si práci
mysleli i na legraci
prasátka i v£elku Máju
natáhni si na fujáru
Kondom
Primeros gum to je vono kondom
zpívejme si v unizonu kondom
Z plných plic do n¥ho foukej
a´ pozná² jestli je oukej
sta£í jen mali£ká dírka
takhle se narodil Jirka
Kondom
malá dírka po ²pendlí£ku kondom
brat°í£ek cht¥l mít sest°i£ku kondom
Kapavka jak bluma kouká
co se to do skrý²e souká
sko£ila jó ta si dala
uklouzla a dokapala

Hned po prázdninách nastupuje
v manºelské poradn¥
trému z toho potla£uje
zvládne to snad ladn¥
Hej hej hej psycholoºko krásná
a´ je tvá rada vºdycky spásná
a´ ti pak manºelé nosí kytky
nebo spí² boºolé whisky vodky
Paní doktor smilování
co s tím mojím Petrem
neº p°istoupí k milování
m¥°í si ho metrem
A kdyº není spokojený
odejde na ryby
zkazil mi p·l dovolený
mám o n¥m pochyby
Hej hej hej psycholoºko krásná
a´ je tvá rada vºdycky spásná
a´ ti pak manºelé nosí kytky
nebo spí² boºolé whisky vodky
Paní doktor co si po£ít
kdyº skon£ím d°ív neº za£nu
vidím smutek v jejích o£ích
tak si láhev na£nu
Pak se zase v¥°te mi to
nemohu treti
p°ijde mi to hrozn¥ líto
je to uº k neºití
Hej hej hej psycholoºko krásná
a´ je tvá rada vºdycky spásná
a´ ti pak manºelé nosí kytky
nebo spí² boºolé whisky vodky

Kondom
to je trefa do £ernýho kondom
pro malýho pro dlouhýho kondom

Paní doktor °ekn¥te mi
jak na tu mou bábu
sotva jen jí ²áhnu na ni
hned dostanu ránu

Bez n¥ho uº ani ránu
moh bys být za chvíli v pánu
krabi£ka za sm¥²ný peníz
zajásá moderní penis

Deset let uº není moºný
stáhnout z ní tepláky
m·j cit k ní je nezvladný
dostávám mindráky
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Hej hej hej psycholoºko krásná
a´ je tvá rada vºdycky spásná
a´ ti pak manºelé nosí kytky
nebo spí² boºolé whisky vodky
4x

✦ Ledová holka

sloºil do bor·vek
Rozpustil se mn¥
p°i tom drd·lek
já ho ráda mám
v £ervenci se vdám 2x
2x

✦ Lesbická píse¬

Miroslav Dem£ák / Lev Tygr
D¥lej mi to jako stroj (1991, 3.)

Já jsem holka ledová
hluchá v rozkroku
d¥lala jsem to naposled
za£átkem roku
Ty jeho pohyby mi p°i²ly k smíchu
²imralo m¥ to jen
vºdy´ je to nuda
po°ád jen tam a ven
Já váºn¥ ranila jsem jeho pýchu
ºe náhle úpln¥ zvad
práv¥ v£as
dostala jsem hlad
Pro£ mn¥ jen to nic ne°íká
pro£ p°i tom £as tak lín¥ utíká
pro£ mám strach
ºe se chudák usmýká
Orgasmus já znám
jenom z broºurek
kdyº m¥ v lét¥
sloºil do bor·vek
Sn¥dla jsem p°i tom
pytlík bramb·rek
p°esto chci se vdát
nechci sama spát
Na²la jsem si mládence
dole s rampouchem
to jsem si v²ak zadala
s p¥kným padouchem

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 7.)
Oceán duní
na pláºi pod hv¥zdama
kle£í² mi u ní
rozko²í jsem spoutaná
Hrot mých ¬ader
tvé ruce obnaºují
??
proto t¥ tak zboº¬ují
Poloº se Kláro jak mu²le otev°i se
snad v tob¥ najdu perlu duhovou
aº pod námi za£ne se tavit písek
°vát budem ²t¥stím vesmír u nohou
Uº nevnímám ani p°íboj
ani hv¥zdný t°pit
plnej klín chci
moje lásko náhle mít
jazý£ku poj¤
n¥ºné vybrátko mi p¥j
Tvá pánev ²ílí
klínem se vlny ºenou
sev°ení sílí
vzpíná² se na kolenou
Milá£ku zni£ m¥
prosím t¥ nep°estávej
uº uº to bude
jak chce² si m¥ podávej

✦ Lesní úchyláci

Bez výstrahy nav²tívil
ordinaci docenta Zv¥°inu
pak ze m¥ za£al
tahat pe°inu

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 13.)

V tu ránu bylo po stagnaci
tak jsem tam za²la taky
jó medicína d¥lá zázraky

au Lojzo, kam jde²? Do lesa. Na houby? Ne,
na ºenský.

Pasé je ºe mi to nic ne°íká
ºe p°i tom £as tak lín¥ utíká
nemám strach
ºe se chudák usmýká

Vybaf na m¥ v lese úchylák
vytáh na m¥ dlouhej kuchy¬ák
pak zvednul oponu
chytla sem se stromu

Orgasmus neznám
uº jen z broºurek
kdyº m¥ v lét¥

Lesní úchyláci
jsou prýma kluci
kdyº se ºenská kácí
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sm¥jou se tomu jak po²uci

z kolá£e slasti si ulomí

P°ivázal m¥ pevn¥ k javoru
jeho kopí mí°í nahoru
do mechu pokleknul
sukni mn¥ rozepnul

Na pláºi není ani noha
lady uº nemíní vzíti roha vzíti roha
nabízí lordu rety rudé
²eptá mu sta¬ se tedy osude ach osude

Lesní úchyláci
jsou prýma kluci
kdyº se ºenská kácí
sm¥jou se tomu jak po²uci

Kdyº m¥l správnou míru
lord p°istoupil k dílu
pod vodní hladinou
vá²n¥ se rozvinou

Ud¥lal mn¥ to ²i²kou smrkovou
ºe se sotva drºím na nohou
pak mizí do hou²tí
sám se tam vypou²tí

Lady o£i vyvalila
co se to jen d¥je za hr·zu
v l·n¥ plamen ucítila
lord m¥l na pohlaví medúzu

Lesní úchyláci
jsou prýma kluci
kdyº se ºenská kácí
sm¥jou se tomu jak po²uci

Lady po dechu zalapala
pak rekord sv¥toví zaplavala zaplavala
po pláºi sem tam spurtovala
modrala rudla ºloutla b¥lala zelenala

✦ Mám ho jako batole

Potom vyndal z kapsy památník
musela jsem napsat Franto dík
bylo to nádherný
jak jsi byl £iperný
Lesní úchyláci
jsou prýma kluci
kdyº se ºenská kácí
sm¥jou se tomu jak po²uci
4x

✦ Lord a med·za
Lev Tygr / Lev Tygr

D¥lej mi to jako stroj (1991, 9.)
Uvid¥l lord Sandy
jednu známou lady
na pláºi slunit se
hned p°estal nudit se
Jásá lady moje drahá
jak jsem ²´asten ºe jsem vás potkal
krása va²e m¥ tak zmáhá
ºe mám starost abych nekoktal
Lady má radost ze setkání
lord Sandy mladý je
a krasavec k pohledání
chlupatý celý je jako pes
kdyby jen kývnul
lady °ekne yes oh Sandy yes

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 9.)
Pro£ ho k sakru mám
jak batole
svoje muka topím
v boºole
Zoufalá je uº dívka má
hledá ho pinzetou
snad vysvobodí do rána
mou muºnost zakletou
P¥t p¥t cen´ák·
má m·j ²mudla v haptáku
ani o chlup 2x
víc
Plán mám 3x
ºe to je v²e do dokáºe
jinak 4x
nic
ne£ku 2x
vystr£ r·ºky
dám ti krejcar
na par·ºky
Donesla milá pí²´alu
hraje píse¬ hadí
chystá se ºe se pomalu
do sedla posadí

A ºe byl zhýralec
tak ²el rovnou na v¥c
dovlek ji na nudu
zbavil ji tam studu

P¥t p¥t cen´ák·
má m·j ²mudla v haptáku
ani o chlup 2x
víc

Kalné mo°e v²echno skryje
nic neru²í jejich soukromí
lordu div¥ srdce bije

Plán mám 3x
ºe to je v²e do dokáºe
jinak 4x
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nic
Sláva uº je ²a²ek
v manéºi
sv¥t je krásnou
horskou prot¥ºí

Milá£ku zni£ m¥
prosím t¥ nep°estávej
uº uº to bude
jak chce² si m¥ podávej

✦

Vadí mn¥ ºe tv·j klitoris
je v¥t²í neº m·j prut
se² ²´astná uº t¥ ??
já koukám jako puk jako puk
P¥t p¥t cen´ák·
má m·j ²mudla v haptáku
ani o chlup 2x
víc
Plán mám 3x
ºe to je v²e do dokáºe
jinak 4x
nic
2x

✦

Mo°ská píse¬

Lev Tygr / Lev Tygr
D¥lej mi to jako stroj (1991, 7.)

Orgastická rallye

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 11.)
Na procházku Franta ved pejska svýho
do par£íku krá£eli tichýho
£okl si u záhonu hrabal
Franta zas £et knihu od Hrabala
Kolem krásná dívka ²la se svou fenkou
ob¥ krásn¥ kroutily prdelkou
pu¬tovi chtí£em sliny tekly
Frantovi ºárem kosti m¥kly
Pu¬ta starý záletník podvozek vysunul
ºe uº m¥síc nem¥l styk zasunul
dívenka krásn¥ z£ervenala
²pitnula taky bych si dala
Kdyº si d¥da penzista kolem plazil
do mod°ínu do£ista narazil
na louce oba páry jely
²ílenou orgastickou rally

Oceán duní
na pláºi pod hv¥zdama
kle£í² mi u ní
rozko²í jsem spoutaná

✦

Orgie, orgie

Lev Tygr / Lev Tygr

Hrot mých ¬ader
tvé ruce obnaºují
zná² s nimi sta her
proto t¥ tak zboº¬ují

J·ha ty má² p¥kný dudy zahraj n¥co. Kdyº já
se stydím. Ale nesty¤ se. No tak dob°e.

Poloº se Kláro
jak mu²le otev°i se
snad v tob¥ najdu
perlu duhovou

Orgie 2x
na ty nás uºije
ne jedné panence
zahrádku zalijem

Aº pod námi
za£ne se tavit písek
°vát budem ²t¥stím
vesmír u nohou

P°ed AIDSem chrání nás
kau£uk Kralupy
sami si d¥láme
po°ad Tutyfruty

Uº nevnímám
ani p°íboj ani hv¥zdný t°pyt
chci jen tvoje horký ºezlo
v sob¥ mít

Já mám ráda ²védskou trojku
já mám zas rád
kdyº u toho lásko
d¥lá² stojku

Víc jen víc
jako démon ²ílenej
v závrati pak svoji
rozko² do m¥ vlej

Nejvic m¥ rajcuje
kdyº kolem v²ichni °vou
²patn¥ se pracuje
kdyº ani nepípnou

Tvá pánev ²ílí
klínem se vlny ºenou
sev°ení sílí
vzpíná² se na kolenou

Zezadu zep°edu
z místa i s rozb¥hem
kdyº na to dojedu
zvolím poh°eb ºehem

Miluj s nasazením (1993, 8.)
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Já mám ráda ²védskou trojku
já mám zas rád
kdyº u toho lásko
d¥lá² stojku
erno²i z videa
krásn¥ p°edcvi£ujou
roznoºit vytr£it
zastr£it je to show

já chci jen ²viháka z Prahe
A já mám já mám já mám zájem
vzít si Aranku k sob¥ na podnájem
a to by to by pak byl ºivot rájem
kv·li ní nosil bych i náu²nice
lesklý £erný koºený nohavice
a dusil jí medv¥dí na paprice...

✦ Sejdeme se na Vlachovce

Koukni se Libore
jak °ádí Helena
chci taky na stole
a´ je ¬áká zm¥na
Nejhez£í na sv¥t¥
je tenhle tvrdý sport
v mé chat¥ po tet¥
trénujem na rekord
A£koliv maminy
jsou silné ku°a£ky
jedou jak ma²iny
prvot°ídní zna£ky
Já mám ráda ²védskou trojku
já mám zas rád
kdyº u toho lásko
d¥lá² stojku
3x

Lev Tygr / Lev Tygr
D¥lej mi to jako stroj (1991, 10.)
Tu £ervenou sukýnku
tu já jen pro tebe chlap£e mám
tu já si vysvléknu
aº p°ijede² dneska ve£er k nám
Roste jetelí£ek u vody
pro£ k nám m·j ho²í£ek nechodí
jsem v sedmém m¥síci
on si hledá jinou d¥v£ici
Tohle tohle tohle je ta muzika
která která která h°ála tatíka
vºdycky vºdycky vºdycky se mn¥ líbila
tak si tak si tak si zvykej má milá

✦ Punková Aranka

Dívka se mu chvíli brání
potom na bezpe£nost utíká
kdo to byl kdo to byl
amnestovaný £erný cikán

Miluj s nasazením (1993, 4.)

Na horách jeleni troub¥jí
státní hranice p°echázejí
z cizími lan¥mi
za lep²í pastvou odcházejí

Lev Tygr / Lev Tygr

Koukn¥me se na Aranku
jak propadla vln¥ punku
vlasy zelený a modrý
babi£ka se za ní modlí
A já mám já mám já mám zájem
vzít si Aranku k sob¥ na podnájem
a to by to by pak byl ºivot rájem
kv·li ní nosil bych i náu²nice
lesklý £erný koºený nohavice
a dusil jí medv¥dí na paprice
Situaci nemám lehkou
chodí s ní kluk s holou lebkou
Aranka se v ní jen vidí
lebka své ovoce sklidí
A já mám já mám já mám zájem
vzít si Aranku k sob¥ na podnájem
a to by to by pak byl ºivot rájem
kv·li ní nosil bych i náu²nice
lesklý £erný koºený nohavice
a dusil jí medv¥dí na paprice

Tohle tohle tohle je ta muzika
která která která h°ála tatíka
vºdycky vºdycky vºdycky se mn¥ líbila
tak si tak si tak si zvykej má milá
Byla noc krásná májová
a vítr se do ní ti²e nes
zdali si vzpomene²
jak jsem do háje£ku p°i²la bez
Do lesí£ka ²el na £ekanou
myslive£ek s nádhernou pannou
kanec m¥l zmoºený
tak se v n¥j myslivec prom¥nil
Tohle tohle tohle je ta muzika
která která která h°ála tatíka
vºdycky vºdycky vºdycky se mn¥ líbila
tak si tak si tak si zvykej má milá
2x

Te¤ jsem si oholil lebku
ona mi povídá d¥dku
zbyte£ný jsou ty tvý kahe
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✦

✦

Se°eº m¥, lásko!

Lev Tygr / Lev Tygr
D¥lej mi to jako stroj (1991, 12.)

Se²n¥ruj m¥ lýkem
laskej m¥ bi£íkem
mé p·le mají na n¥j chu´
Hryzej m¥ po t¥le
dokáºe² to skv¥le
do °evu tyg°ího m¥ nu´
Mu£ení to je um¥ní
chci mít od tebe znamení
mu£ení mu£ení nádherné kvílení
já ka²lu na odborné lé£ení
Pouta a °et¥zy
to jsou vynálezy
chci se v nich svíjet proklat¥
Naho¬ si bicepsy
tak jsi hrozn¥ sexy
pak teprv touºím líbat t¥
Mu£ení to je um¥ní
chci mít od tebe znamení
mu£ení mu£ení nádherné kvílení
já ka²lu na odborné lé£ení
Inzerát v Annonci
úpln¥ na konci
tak p°ece £t¥te pitomci
M·j n¥ºný sadisto
ozvi se najisto
budu ti °íkat Mesto
Mu£ení to je um¥ní
chci mít od tebe znamení
mu£ení mu£ení nádherné kvílení
já ka²lu na odborné lé£ení
Vzp¥ra£i boxe°i
zvou m¥ na ve£e°i
to jsou nejlep²í partne°i
N¥kdy i zlomí kost
to mám velkou radost
a nedokáºu °íci dost
Mu£ení to je um¥ní
chci mít od tebe znamení
mu£ení mu£ení nádherné kvílení
já ka²lu na odborné lé£ení
2x

Song ²lapky

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 10.)

lapu si ani nevím jak
v centru Prahy
ma°eny ²tosuju
bez námahy
Je to nuda jak to st°íhám
jsou ale i zvlá²tní p°ípady
ani t¥m se nevyhýbám
nemám ºádný zvlá²tní zásady
Miliony jdou p¥kn¥ jdou
v °ad¥ za sebou
zpívaj si hej hou
d¥lá² dob°e holka práci svou
P°ed barem generál
s jedním okem
smíchy se odd¥lám
tímto cvokem
Zcela nahý aportuje v zubech
ºlutý bi£ík pletený
po v²ech £ty°ech vykra£uje
p°itom dojde ach k vyvrcholení
Miliony jdou p¥kn¥ jdou
v °ad¥ za sebou
zpívaj si hej hou
d¥lá² dob°e holka práci svou
Moskevský malí°
m¥ po dvou deci
na b°icho maluje
hrozný v¥ci
t¥tcem m¥ pak dráºdí v²ude
ºe jsem z toho celá ²ílená
a k°i£ím uº to bude
ptá se rusky co to znamená
Miliony jdou p¥kn¥ jdou
v °ad¥ za sebou
zpívaj si hej hou
d¥lá² dob°e holka práci svou
Nejvic m¥ rozd¥lá
£ínan unk li
z bytu mn¥ ud¥lá
vºdycky dºungli
Pak na rýºi v kout¥ kle£í
v²ak já taky dovedu být ras
kór kdyº jako dít¥ bre£í
ºe chce dostat po°ádnej vejprask
Miliony jdou p¥kn¥ jdou
v °ad¥ za sebou
zpívaj si hej hou
d¥lá² dob°e holka práci svou
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2x

✦ Teplé boogie
Lev Tygr / Lev Tygr
D¥lej mi to jako stroj (1991, 2.)
Znám já ²tíhlého
ho²u milého
mimimimimi milého
V£era m¥ sved
hlavu m¥ splet
pro£ já mu jen
sednul na lep

Sedim v té klubu
zabíjím nudu
nununununu nudu
V tom zazn¥l zvon
v srdci mém zvon
kdyº vstoupil on
m·j osud John
V Birminghamu
vzal si m¥ pak za ºenu
jak jsem ²´astný
very ²´astný
Tak najednou
otvírá se p°ede mnou
ºivot krásný 2x

✦ Trapas na koupali²ti

St°ídá kluky
stejn¥ jako paruky
je to fe²ák
t¥ºkej fe²ák
Bez ochrany
zmocnil se m¥ u vany
strh sem v¥²ák
ze zdi v¥²ák
Já chci stálého
hocha v¥rného
velvelvelvel velmi v¥rného
Který má cit
a umí ²ít
toho chci mít
jen pro n¥j ºít
Hrát mi musí
na pí²´alu opusy
líbat n¥ºn¥
velmi n¥ºn¥
Víc nesmí chtít
ani v duchu pohladit
cizí st¥ºn¥ 2x
enský po mn¥ jdou
neznaj touhu mou
toutoutoutou touhu mou
Vdovy panny
volný vdaný
cht¥jí být mnou
milovány

Lev Tygr / Lev Tygr
D¥lej mi to jako stroj (1991, 6.)
Na rande pospíchal Oto
na první to sch·zku s ní
na plovárnu jeli potom
vedro bylo nemoºný
Ruku v ruce do kabin pak vkrá£eli
aby se do vkusných plavek od¥li
obsadili dv¥ sousední kabiny
¤oury byly £etné v st¥n¥ z drtiny
Oto jenom chvilku váhal
potom se k dí°e skr£il
kéº by se byl býval zdráhal
v ²oku nazp¥t odsko£il
Neuvid¥l svoji sle£nu bez prádla
nebo´ poku²ení taky nezvládla
na Otovo oko z centimetru koukalo
oko dív£í které s hr·zou mrkalo
Oto náhle siln¥ vzru²en
prostr£il dírou sv·j prut
nevýslovným chtí£em tu²en
ukojit cht¥l temný pud
V dí°e ale zrovna vosa slídila
p°idu²ena hrozn¥ se rozlítila
kdyº se roztouºená dívka ohnula
místo ní si vosa z gustem píchnula

✦ V Masáºním salónu

Pro£ m¥ dusí
mám z toho k·ºi husí
kdyº p°ipustím
ºe to zkusím
Ne nejde to
Jano Kláro aneto
perverznosti se mi hnusí

Lev Tygr / Lev Tygr

Miluj s nasazením (1993, 2.)
Leºím v masáºním salónu
v Praze na Vypichu
vodku s p°íchutí citrónu
srkám si potichu
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Omamná v·n¥ emulzí
stoupá mn¥ do hlavy
a nebýt t¥chto exkurzí
ºivot m¥ nebaví
Ta masérka je ²ílená je
plácla m¥ po vaku
snad p°íli² silné brýle má
snad si ²¬upla kreku
Ach sorry pane ach sorry
¬adro mn¥ vypadlo
??
potv·rka dopadlo
Ty podprsenky z Prioru
nosit uº nebudu
d¥laj na²emu salónu
jedin¥ ostudu

se zipem se stále pachtí
jsou v n¥m sk°íplé nit¥
Uº jsem ºhavá celá
nedá se to snýst
a´ proboha d¥lá
na nebesa chci se vznýst
N·ºky náhle drºí v ruce
dopou²tí se st°ihu
pro£ si na to ²el tak prudce
ty mist°e pr·²vih·
Nyní volá dlouze
na pohotovost
torzo zbývá pouze
a jaký to byl vzácný skvost
2x

✦ Znásiln¥ná

Ta masérka je ²ílená je
plácla m¥ po vaku
snad p°íli² silné brýle
má snad si ²¬upla kreku
Ach sorry pane ach sorry
¬adro mn¥ vypadlo
??
potrv·rka dopadlo
D¥v£e má nejmí¬ sedmi£ky
ud¥lalo to plesk
?? budou kuli£ky
vylít jsem jako blesk
Bordel papá je vzru²ený
ºe chci zp¥t pra²ule
výraz tvá°e má koºený
náladu na nule
Ta masérka je ²ílená je
plácla m¥ po vaku
snad p°íli² silné brýle má
snad si ²¬upla kreku
4x

✦ Zadrhlo se zdrhovadlo
Lev Tygr / Lev Tygr

D¥lej mi to jako stroj (1991, 8.)

Lev Tygr / Lev Tygr
Miluj s nasazením (1993, 5.)

Znásilnil m¥ ve svým fáru
chlapec jako lusk
stopla jsem ho v letním ºáru
p°ed motelem Dux
rovnou zajel do lesa
vymet se mnou nebesa
Proti svojí v·li blahem vzlykám
te¤ uº vím pro£ si °íkal hurikán
Sk°íp mi nohy roztaºený
pevn¥ do oken
chlupy lítaj z p°irození
ale £ert je vem
z lesa kuká kuka£ka
je to krásná ²uka£ka
Proti svojí v·li blahem vzlykám
te¤ uº vím pro£ si °íkal hurikán
Tak mu °íkám tak t¥ vítám
v na²em klubu AIDS
a£koliv se v stresu zmítám
byl to krásnej rajc
nev¥°í a sm¥je se
není to v²ak recese

Prouza

Se svým zipem bitvu svádí
te¤ kdyº m¥ cht¥l míti
asi nad ním stráví mládí
za£al jak pes výti

18 písní

Dºíny jsou mu t¥sné
nejde s nimi hnout
má pocity b¥sné
chce je roztrhnout

99
(Prouza / Prouza)

Roztouºená sl·vka chraptí
já mu ²eptám chci t¥

Chyby
(Prouza / Prouza)

elem vzad
(Prouza / Prouza)
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Jéé
(Prouza / Prouza)
K tanci
(Prouza / Prouza)
Lá¤ova nuda
(Prouza / Prouza)
Na venku
(Prouza / Prouza)
Najednou
(Prouza / Prouza)
P°ed tebou
(Prouza / Prouza)
Rádio Bar
(Prouza / Prouza)
íkala
(Prouza / Prouza)
Schváln¥
(Prouza / Prouza)
Tady je to místo
(Prouza / Prouza)
To nic
(Prouza / Prouza)
Ve dne, v noci Part I
(Prouza / Prouza)
Ve dne, v noci Part II
(Prouza / Prouza)
V²echno jen jako
(Prouza / Prouza)
Záda
(Prouza / Prouza)

P·vodní Bure²
45 písní

Aleluja
♠
(Petr Hernych / Jaromír Franti²ek Palme)
♠
Alºb¥ta a havran
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Arie Marty
2♠
(Jaromír Franti²ek Palme, Petr Hernych / Jaromír Franti²ek Palme)
Bílej králík
♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Co to sem jede
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Dé²´
2♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)

♠
Du²evní potrava
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Golem
2♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Hladolet
3♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Ko£i£í pakárna
♠
(- / Jaromír Franti²ek Palme)
♠
Madla
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Mahulena
(Jaromír Franti²ek Palme / Ji°í á£ek)
Maniak
2♠
(Petr Hernych / Kate°ina Kandlová)
Marie a Marta
3♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Mirjam
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Mluvím do v¥tru
(Ludvík Kandl / Singeld)
Modrej slon
♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Modrý chrobáci
2♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Muº na zadnici
2♠
(lidová / Jaromír Franti²ek Palme)
My²lenky
♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Na Klárov¥
♠
(Petr Hernych / Jaroslava Mou£ková)
♠
Na vokn¥
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Neviditelní
(P·vodní Bure² / Bohuslav Reynek)
Nultej den
♠
(Jaromír Franti²ek Palme, Ludvík Kandl, Petr
Hernych / Jaromír Franti²ek Palme)
Otazníky vyk°i£níky
♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Pavouci
♠
(- / Jaromír Franti²ek Palme)
♠
Pes je p°ítel £lov¥ka
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
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♠
P¥²inky
(P·vodní Bure² / Bohuslav Reynek)
Petrský nám¥stí
2♠
(Petr Hernych / Jaromír Franti²ek Palme)
Pilát
2❧
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Pink Froyd
2❧
(Kate°ina Kandlová / Kate°ina Kandlová)
♠
Poustevník
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Praha není ºádnej New York
(P·vodní Bure² / P·vodní Bure²)
Procházka po hlavní
♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Pochop)
♠
P·vodní Bure²
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Rtu´ový muº
2♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Ryba
♠
(- / Jaromír Franti²ek Palme)
Slizz
(Ludvík Kandl / Ludvík Kandl)
Socha
♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Strach
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
♠
Uhlí
(Ludvík Kandl / Ludvík Kandl)
V baru
♠
(Ludvík Kandl / Ludvík Kandl)
♠
V²ichni se divíme
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Vypil jsem mo°e piva
3♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)
Za sklem
♠
(Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme)

✦ Aleluja

Petr Hernych / Jaromír Franti²ek Palme
Too young to kozí dech too old to y (1992, 12.)

Narodila ses v kávový sedlin¥
na pocákanym stole ºiºkovský v¥²tkyn¥
a já t¥ potom celej ºivot hledal

a jednou dvakrát uº t¥ m¥l blízko sebe
a jako kdyby se otev°elo nebe
Aleluja...
Stála jsi vedle m¥ dyº mi bylo blb¥
tichá a pokorná jako matka boºí
a jednou dvakrát jsi tam nebyla
a v¥t²inou jsi o tom nev¥d¥la
a já jsem snaºiv¥ d¥lal debila
Aleluja...
Tak jako tv·j stín se mýho stínu dotýká
kdyº stojíme pár metr· u sebe
tak na²e du²e se taky dotýkají
mraky se sunou lehounce k ho°e
kdyº jsme si vzdáleni tak jako mo°e
Aleluja...
Te¤ n¥kde sedí² a zapaluje² svíce
tichá a pokorná jak nikdy více
a já t¥ pudu zas n¥kam hledat
zástupy lidí se furt n¥kam ºenou
n¥kdy se objeví² tam kde je t°eba
a stále z·stává² jedinou ºenou
Aleluja...

✦ Alºb¥ta a havran

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Co to sem jede (1986, 3.)

Vrchní sestra Zuzana
ta z dlouhejma zubama
chytla z vokna rukama
£ernýho havrana
Zd¥²enej byl £ernej pták
dávala mu bramborák
v peci sy£el papi¬ák
Zuzana má v ruce hák
Uº sem b¥ºí Alºb¥ta
plá²t¥m chodbu zametá
za ní klu²e prateta
spustí ?? stoletá
erná bunda omá£ka
tetka tan£í kozá£ka
je to pro ní maka£ka
z hodin £umí kuka£ka
Havran n¥co slibuje
poklad na dn¥ Metuje
zve Alºb¥tu do sluje
protoºe ho lituje
Alºb¥ta to dob°e ví ºe
ohne lehce silný m°íºe
pod ºupanem £erný zví°e
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na hrudi znamení k°íºe

tan£í to reggae
2x

Nocí b¥ºí Alºb¥ta
plá²t¥m cestu zametá
v dáli zu°í prateta
z·stala tam prokletá

D¥da tan£í v ponoºkách
já ho za to mám tak rád
kolem davy ²ílící
dám si párek s ho°£icí

✦ Arie Marty

Co to sem jede
hraje to reggae
co to sem jede
tan£í to reggae
2x

P°epadli vás indiáni (1989, 8.)
Demo (1990, 5.)

?? stojí u splavu
chytá se tam za hlavu
jogín marn¥ vzpomíná
jak chutnala konina

Jaromír Franti²ek Palme, Petr Hernych / Jaromír Franti²ek Palme

✷

Samé maso nic neº maso
£erstvé maso kvalitní maso
je to jako na potvoru
kdyº jsem tady na kontrolu

Co to sem jede
hraje to reggae
co to sem jede
tan£í to reggae
2x

Jitrnice salámy
visej tady nad námi
v sekaný je malá my²
propadá se níº a níº

Odsouzenej v pohod¥
kecá s katem v hospod¥
m¥li dlouhou rozpravu
a zme²kali popravu

Samé maso nic neº maso
£erstvé maso kvalitní maso
je to jako na potvoru
kdyº jsem tady na kontrolu

Co to sem jede
hraje to reggae
co to sem jede
tan£í to reggae
4x

✦ Bílej králík

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

✦ Dé²´

Too young to kozí dech too old to y (1992, 4.)
Potkal jsem bílího králíka
a von m¥ povídá £lov¥£e
koukej snad n¥kam vypadnout
neº ti £as jak voda ute£e

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

✷

Demo (1990, 4.)
Too young to kozí dech too old to y (1992, 9.)

Potkal jsem bílího králíká
povídá moc se tu nemotej
seber se a n¥kam upaluj
neº bude² starej a vohnutej

Dé²´ po skle kreslí modré hady
koukám se oknem do zahrady
v£era tu sed¥l n¥kdo jiný
z·staly po n¥m jen modrý stíny

Potkal jsem ¬ákýho králíka
sebral se a zalez do nory
koukal snad n¥kam vypadnout
protoºe lidi jsou potvory

Lampa jeº svítí nad krajinou
oza°ovala v£era tvá° jinou
potkávám v zahrad¥ postavu bílou
co vyzna£uje se stra²livou silou

✦ Co to sem jede

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Co to sem jede (1986, 1.)

Dé²´ po dláºd¥ní m¥sta zvoní
nad hlavama nám let¥j modrý sloni
a z velkejch o£í slzi£ky se roní
splachujou ²pínu která zbyla z loni
Dé²´ po skle kreslí modré hady
koukám se oknem do zahrady

Co to sem jede
hraje to reggae
co to sem jede
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✦ Du²evní potrava

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Co to sem jede (1986, 8.)

Pozoruju knihovnice
jí slepice na paprice
zd¥²en koukám na papriku
jak jim stéká na klasiku
Zd¥²en koukám co se d¥je
zmazali i Hemingveje
vºdy´ omá£kou koprovou
pokapali N¥mcovou
Jirásek se v kout¥ kr£í
mastej b·£ek z kníºky tr£í
berou suchý knedlíky
£ist¥j s nima klasiky
ekla vrchní knihovnice
roz£ílená p°evelice
p°í²t¥ dáme ke klasice
¬áký lep²í brigádnice

✦ Golem

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

✷

Jednou asi za sto let
p°ichází k nám divnej sk°et
°íkají mu Hladolet
A ty si ho vid¥la
u stolu s ním sed¥la 2x
Von p°iná²í mor a hlad
samej zápor ºádnej klad
do du²í se vkrádá chlad
Mráz mi b¥há po t¥le
ty vyhlíºí² vesele
má² znamení na £ele
A ty si ho vid¥la
u stolu s ním sed¥la 2x
P°ijde² zase za sto let
to uº bude² Hladolet
p°ijde² jako Hladolet
Jednou asi za sto let
p°ichází k nám divnej sk°et
°íkají mu Hladolet
3x

✦ Ko£i£í pakárna

P°epadli vás indiáni (1989, 4.)
Demo (1990, 9.)

Kdo jsem kam jdu a odkud jsem
to jsou moje dotazy
£lov¥k zví°e anebo pták
zjevujou se obrazy
Slepý ku°e najde zrno
drºím knihu poznání
uº to skoro bylo ono
n¥kdo mi v²ak zaclání
Jedna dv¥ zr·da jde
goleme ptám se t¥
°ekni mi odpov¥z
vyslov to napov¥z...

✦ Hladolet

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

✷
✸

Von p°iná²í mor a hlad
samej zápor ºádnej klad
do du²í se vkrádá chlad

P°epadli vás indiáni (1989, 6.)
Demo (1990, 13.)
Hladolet (1995, 1.)

Jednou asi za sto let
p°ichází k nám divnej sk°et
°íkají mu Hladolet
2x

- / Jaromír Franti²ek Palme
Too young to kozí dech too old to y (1992, 15.)

ekáme na tebe
£ekáme na ráno
v ko£i£í pakárn¥
je stále narváno
V ko£i£im blázinci
vlasy mám na límci
bubny a ²almaje
nikdo tu nehraje
Hraje-li nekrade
zvone£ky nemladé
bubn· a ²almají
nikdo se nenají
A £erný ove£ky
nemají dome£ky
h°eje m¥ deka
a ºivot je °eka
Anebo jako vy
anebo jako my
nohy má² naho°e
a lidi sou pitomý
A ten kdo tady stál
stojí zas opodál
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ale to nevadí
a ºivot t¥ pohladí

✦ Madla

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Demo (1990, 1.)

Stojí Madla
u zrcadla
v ruce drºí
zavazadla...

✦ Mahulena

Jaromír Franti²ek Palme / Ji°í á£ek
Co to sem jede (1986, 5.)

Mahuleno Mahuleno
ty má² doma nahuleno
dokonce i na dvorku
citím páchnout machorku
Mahuleno Mahuleno
ty má² doma nahuleno
na dámu se nehodí
zamo°it p¥t poschodí
Jen se zeptej Radúze
aº se vrátí ze sch·ze
Mahuleno Mahuleno
von t¥ vohne p°es koleno
Hej hou hej hou
uº pro m¥ jsou
hej hou hej hou
uº tady jsou

✦ Maniak

Petr Hernych / Kate°ina Kandlová

✷

P°epadli vás indiáni (1989, 7.)
Demo (1990, 10.)

Holky poj¤te vodsa¤ honem
°ádí tady maniak
v parku v domech v²ude kolem
kolem krku kaze´ák

nejd°ív prý má hezký °e£i
a potom je stra²n¥ zlej
V pr·chodu te¤ na m¥ £íhá
²ahá po m¥ slizkej ??
za°vu na n¥ho ty hajzle
pra²tim ta²kou do slabin
Mani mani mani maniak...
Po náb°eºí n¥kdo b¥ºí
jsem to já a mainiak
on p°ede mnou a já za ním
hr·zou pustil kaze´ák
Mani mani mani maniak...

✦ Marie a Marta

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
P°epadli vás indiáni (1989, 3.)
✷ Demo (1990, 15.)
✸ Too young to kozí dech too old to y (1992, 3.)
Marta se snaºí
va°í pe£e smaºí
Marie naslouchá
hlavu op°enou do paºí
Která z nich d¥lá líp
která se n¥co doví
která z nich d¥lá líp
která se jenom honí
Marie práci
dávno si odbyla
olejem drahym
nohy uº umyla
Která z nich d¥lá líp
která se n¥co doví
která z nich d¥lá líp
která se jenom honí
Slovo budu poslouchat
£lov¥k se vºdy n¥co doví
slovo nosit v sob¥
lep²í neº drahý kovy
Marta se snaºí
va°í pe£e smaºí
Marie naslouchá
hlavu op°enou do paºí

✦ Mirjam

Láká holky na muziku
v bufetech a hospodách
a která mu na to sko£í
za chvíli má v kalhotách
Mani mani mani maniak...
No tak holky dejte majzla
je to cvok nebezpe£nej

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
P°epadli vás indiáni (1989, 5.)

Na ulici zlatý mince
zlatý mince leºí
leºí a nikdo je nevidí
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✦ Modrej slon

jen ºidovská holka

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

Mirjam zbírá zlatý mince
Na ulici zlatý mince
zlatý mince jako zázrak
a lidi po nich ²lapou
jen Mirjan se sbírá
Mirjam zbírá zlatý mince
Na ulici
mince
Mirjan
sbírá
zázrak
nevidí
²lapou
Mirjan
mince
sbírá
Mirjam
zázrak

✦ Mluvím do v¥tru

Ludvík Kandl / Singeld
Co to sem jede (1986, 11.)

Nedochvilný
opozdilci
b¥ºej si
??
Byl jsem tady
a byl jsem tam
a byl jsem n¥kde
nap·l cesty
Mluvím do v¥tru
v²echna má slova letí
pry£ mluvím do v¥tru
a vítr nesly²ím
Jsem venku a dívám se dovnit°
co vidím
hodn¥ zmatku z roz£arování
v²ude kolem sebe
Nedrºí² m¥ nehledá² m¥
jen mojí mysl tísní²
neumí² m¥ vést ani poradit
jen mne o £as okrádá²
Mluvím do v¥tru
v²echna má slova letí
pry£ mluvím do v¥tru
a vítr nesly²ím

Co to sem jede (1986, 2.)
Já cht¥l by sem bejt modrým slonem
a denn¥ lítat nad na²im domem
a pozorovat jak vandráci
po práci poslední prachy utrácí
Já cht¥l by sem bejt modrým slonem
a denn¥ lítat nad nejvy²²ím stromem
a pozorovat jak ob£ani
v noci se vracej z práce stahaní
Vy£muchal bych t¥ jako medák sosákem
krouºil bych nad va²im barákem
a kdyby bylo de²tivo
tak bych si p°istál n¥kde na pivo
A kdybych minul £erný díry
oblet¥l by sem vzdu²ný víry
lep²í je lítat n¥kde nad sv¥tem
na zemi vºdycky v²echno popletem
Vid¥l bych státní hranice
a taky vykloubený sanice
a jak se koukám na ten sv¥t
tak bych cht¥l ob£as n¥co nevid¥t

✦ Modrý chrobáci

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

✷

Demo (1990, 3.)
Too young to kozí dech too old to y (1992, 2.)

Ráno se probudím
pomyslím na práci
a kolem hlavy
bled¥modrý chrobáci
lítaj a blbnou
a do rytmu se potácí
Kaºdej z nás by asi m¥l
d¥lat n¥co jinýho
to k £emu byl stvo°enej
a co je na tom ²patnýho
Kdyº krá£ím dom·
tak se moc nemotám
£tu denn¥ noviny
a mám vztah k starým hodnotám
ned¥lám kraviny
a jenom si tak zpívám
Kaºdej z nás by asi m¥l
d¥lat n¥co jinýho
to k £emu byl stvo°enej
a co je na tom ²patnýho
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Okolo zdí plouºí se opilej k·¬
o£i má £erný bezedná t·¬

Doktor tudle °íkal
v²echno bude dobrý
jenºe co mám d¥lat
kdyº jsou brouci modrý
°íkaj chlap£e
p°izp·sob se davu

✦ Na Klárov¥

Petr Hernych / Jaroslava Mou£ková

Kaºdej z nás by asi m¥l
d¥lat n¥co jinýho
to k £emu byl stvo°enej
a co je na tom ²patnýho

P°epadli vás indiáni (1989, 16.)
Na Klárov¥ 2x
tam jsou louºe plný krve
asi se tam n¥co stalo
n¥co se tam porouchalo

✦ Muº na zadnici

Asi ¬áká nehoda
b¥ºte se tam podívat
2x

lidová / Jaromír Franti²ek Palme

✷

P°epadli vás indiáni (1989, 10.)
Demo (1990, 11.)

Ale to uº rozhla²uje
místní ?? tamtam
ºe to není krev
ale hypermangan

Svoje sny si vylisuju
nalepim na bílej papír
pak je sloºim do krabice
donese ti je m·j papír

V·bec ºádná nehoda
necho¤te se podívat
4x

Vykostim svý tajný p°ání
dám je do zkumavky s lihem
pro tebe líh p°ání chrání
já bez p°ání splynu se svým lidem

✦ Na vokn¥

Sklidim se u televize
dávaj muºe na radnici
já odhodim svoje vize
sedím doma na zadnici

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Too young to kozí dech too old to y (1992, 5.)

Naho°e jsou oblaka
a v lednici jsou jahody
a vojenský pochody
ozývaj se z hospody

✦ My²lenky

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Too young to kozí dech too old to y (1992, 7.)

My²lenky v du²i jako pí²´aly
jenomºe propletený divnou zm¥tí
n¥který maji svoje úskalí
jiný se odpoutávaj n¥kam letí
Pomalu opou²t¥ji ²edou k·ru
anebo zatim aspo¬ kaºdá t°etí
ve snaze pochopit a let¥t vzh·ru
podobný n¥kdy houfu malejch d¥tí
Okolo zdí plouºí se opilej k·¬
o£i má £erný bezedná t·¬
Po£ítám pod nohama chladný desky
n¥který ukazujou sm¥r a síly
o£ima ohmatávám starý fresky
pochopit i to co jsme pochopili
N¥kdo se sytí t°eba jenom chlebem
n¥kdo je t°eba p°itom solí v o£ích
zem¥ je ale vºdycky jasná nebem
my v²ichni blbnem a p°ece se to£í

Stromy rostou nahoru
a ko°eny maj v zemi
a já sedím na okn¥
a celkem dob°e je mi
N¥kdo myslí na lásku
co se do n¥j vejde
ºivot visí na vlásku
a celkem vo nic nejde
Stromy rostou nahoru
a ko°eny maj v zemi
a já sedím na okn¥
a celkem dob°e je mi
Dole chod¥j lidi
a nosej saky paky
moºná bych m¥l vysko£it
a n¥kam b¥ºet taky
Jenºe stromy jsou furt nahoru
a ko°eny maj v zemi
a já sedím na okn¥
a celkem dob°e je mi
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✦ Neviditelní

P·vodní Bure² / Bohuslav Reynek
P°epadli vás indiáni (1989, 1.)

A´ jsem venku nebo v dom¥
a nikdo nic nechce po mn¥
myslím na to kde by bylo
ºít ?? neztratilo

dol· jsem sko£ila
dol· jsem let¥la
A kdyº jsem dopadla
dom· jsem b¥ºela
doma sem bre£ela
todle sem necht¥la
Otazníky vyk°i£níky
padaj z kapes na chodníky

✦ Pavouci

Nenajdou-li m¥ te¤ v máji
neviditelní ji mají
vzali si ji s sebou do skal
jakpak bys ji od nich dostal?
2x

- / Jaromír Franti²ek Palme
Too young to kozí dech too old to y (1992, 14.)

✦ Nultej den

Doma je smutno
a ptáci za voknem
ospalý pavouci
v meze°e za postelí

Demo (1990, 6.)

Dva kroky z kuchyn¥
sádrová balerina
a kolem lednice
takový neveselý

Jaromír Franti²ek Palme, Ludvík Kandl, Petr
Hernych / Jaromír Franti²ek Palme

Nejd°ív je sobota
a potom ned¥le
a to se celý dva dny
v·bec nic ned¥je
A mezi ned¥li
a hnusný pond¥lí
cht¥la bych nultej den
abyste v¥d¥li
Jen jednou za tejden
cht¥la bych nultej den
jenºe se celej tejden
v·bec nic ned¥je
2x
Nejd°ív je sobota
a potom ned¥le
a to se celý dva dny
v·bec nic ned¥je

A potom pavouci
za£nou se probouzet
dostanou obojky
za n¥º se trochu stydí
Pudeme asi ven
a n¥co nakoupit
vyven£it balerinu
pak n¥kam mezi lidi
Sta°i£kej akrobat
noviny rozná²í
na Prahu padá mlha
a je mi trochu zima
Kdyº vidí pavouky
newspaper odkládá
kleká si na chodník
hladí je za u²ima

✦ Otazníky vyk°i£níky

Akrobat z a rohem
a listí ve v¥tru
jenomtak mimochodem
dává se do baletu

Demo (1990, 8.)

Sádrová balerina
o£ima zamrká
ví£ka jí poletujou
jak dve°e vod bufetu

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

lov¥k e²t¥ vob£as n¥co neví
boºí láska p°ece v kaºdym z nás
n¥kdo £eká kdopak mu to poví
n¥kdo p°ece pot°ebuje £as
Otazníky vyk°i£níky
padaj z kapes na chodníky
A já sem ²plhala
na st°echu kostela

Vracim se domu
doma je veselo
ospalý pavouci
zalézaj do mezery
A prá²ky na spaní
vypínaj telefón
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uklízim balerinu
t¥²im se na ned¥li

✦ Pes je p°ítel £lov¥ka

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Co to sem jede (1986, 6.)

Celej den byl divnej
od rána byl zlej
kaºdej mi jen vynadá
uº mi není hej
Kaºdej byl moc chytrej
a nem¥l m¥ rád
poslal jsem je do háje
a cht¥l jít dom· spát
Pes je p°ítel £lov¥ka
nechte nám ho bejt
budeme si £istit zuby
budem se mít hej
Kdyby kaºdej den byl
zrovna jako dnes
byl by celej ºivot
jeden velkej d¥s
?? jsem ²el dom·
s hlavou jako d°ez
kdyº tu koukám od sebe
hraje ¬ákej ples
Pes je p°ítel £lov¥ka
nechte nám ho bejt
budeme si £istit zuby
budem se mít hej
Od mali£ka mám rád
zví°ata a psi
n¥který psi jiný psy
str£ej do kapsy
Kdyby se vám zdálo
ºe píse¬ nemá d¥j
tenhleten pes byl jinej
hudebn¥ zábavnej
Pes je p°ítel £lov¥ka
nechte nám ho bejt
budeme si £istit zuby
budem se mít hej

£erná popelavá hlava
máme pod ním ºeny hlava
ukrytá je ??
básník jeº tu snová divy
Jemné jehly jedovaté
duté st°íbrné a zlaté
vlhé úsilné a temné
p¥²inky kam vedete m¥
Lehká lebek vegetace
krví zalévaná sladce

✦ Petrský nám¥stí

Petr Hernych / Jaromír Franti²ek Palme
Demo (1990, 7.)
✷ Too young to kozí dech too old to y (1992, 11.)
Za zvuku motor·
do bot i nahoru
odkudsi ze strany
sly²el jsem varhany
Tón jako z kamene
a hebkost sametu
n¥co tu z·stane
n¥co uº není tu
Tvá°e a mizení
a r·zný úsm¥vy
jak vzácný ko°ení
jak slunce z oblohy
U dve°í kostela
slunce a v¥domí
ti²e a docela
tv·j úsm¥v zazvoní 3x

✦ Pilát

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Demo (1990, 14.)
✷ Too young to kozí dech too old to y (1992, 1.)
Venku je slunce h°eje
Pilát si ruce meje
kdopak mu zamezí
schovat se za mezí
Kolem jdou vojáci
a´ si najdou práci
venku je slunce h°eje

✦ P¥²inky

Máme svý pot·£ky
stavíme pomní£ky
venku je venku leje
slunce si o£i meje

P°epadli vás indiáni (1989, 14.)

Jak nejsi v po°ádku
dostane² oprátku
venku je venku leje

P·vodní Bure² / Bohuslav Reynek

Lehká lebek vegetace
krví zalévaná sladce
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: N¥kde se n¥co d¥je

✷ : Venku se n¥co d¥je

✷✍
✍

kdopak si nep°ih°eje
a v kout¥ slepice
snesla zas vejce

✷ : V²ade se n¥co d¥je

✷✍
✍

✷ : n¥kde se n¥co d¥je

✷✍
✍

: N¥kdy se n¥co d¥je

potká² i Metod¥je
: v²ude se n¥co d¥je

✦ Pink Froyd
Kate°ina Kandlová / Kate°ina Kandlová

✷ : i kdyº dávno není má

✷✍
✍

✷ : v tob¥ dál m¥ objímá

✷✍
✍

a vona je moje
: v sob¥ dál m¥ objímá

Jako mák se pihatí
její moje tvá°e
a kolem ní rohatí
a mají svatozá°e
A vona je moje
: i kdyº není dávno má

✷ : i kdyº dávno není má

✷✍
✍

✷ : nic navíc m¥ nezajímá

✷✎
✎

a vona je moje
: v sob¥ dál m¥ objímá

Jako sníh se zab¥lá
její moje t¥lo
vona dávno necht¥la
mn¥ se po°ád cht¥lo

✷ : i kdyº dávno není má

✷✍
✍

✷ : v tob¥ dál m¥ objímá

✷✍
✍

a vona je moje
: v sob¥ dál m¥ objímá

✦ Poustevník

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Co to sem jede (1986, 10.)

P·vodní Bure² / P·vodní Bure²
Demo (1990, 2.)
Pod sochou na nám¥stí
drºí m¥ za záp¥stí
¬ákej chlap je to Jidá²
a °íká na m¥ nemá²

Praha není p°ece ºádnej
New York
2x
Soukromým strojopisem
sd¥luju co cht¥l by sem
odpov¥¤ p°ichází
anonymním tiskopisem
Bary a snackbary
V Korun¥ koprovku
kam jsme se dostali
vykácej Stromovku
Praha není p°ece ºádnej
New York
2x
Nikde tu pro nás místo
nezkou²ej ºádný city
z Karlova mostu
t°eba do iºkov city
Pobíhám sem a tam
a nic uº nesta£ím
a v byt¥ nade mnou
n¥kdo si pustil plyn

Jako rez m¥ sºírá
ºárlivost a lítost má
v du²i mí je ²kvíra po ní
a tam sídlí její já
A vona je moje
: i kdyº není dávno má

✦ Praha není ºádnej New York

klebí se a pak zvolá
ud¥lá slizký gesto
za t°icet st°íbrnejch
prodám ti todle m¥sto

P°epadli vás indiáni (1989, 9.)
✷ Demo (1990, 12.)
A vona je moje
: i kdyº není dávno má

V temném lese v jeskyni zalezlý
spí starý poustevník olezlý
na sob¥ má ²aty jen sporý
z v¥t²í £ásti je v²ak holý

Praha není p°ece ºádnej
New York
2x
V kavárn¥ Adrie
missus Marie
víno mn¥ vypije
a pak se kamsi ukryje
klebí se a pak zvolna
ud¥lá smutný gesto
za t°icet st°íbrnejch
prodám ti tohle m¥sto
Praha není p°ece ºádnej
New York...
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✦ Procházka po hlavní
Jaromír Franti²ek Palme / Pochop

a ?? mi maloval na barák
ty svoje krásný báje£ný
a nádherný fotky

✦ Rtu´ový muº

Co to sem jede (1986, 13.)
Procházka po hlavní
po hlavní ulici
v ulici v Mnichov¥
v Mnichov¥ Hradi²ti
Procházka po hlavní
po hlavní ulici
v dºínách a s £epicí
to já mám rád
Procházka po hlavní
po hlavní ulici
v ulici v Mnichov¥
v Mnichov¥ Hradi²ti
Procházka po hlavní
po hlavní ulici
kdyº mám po vopici
tu já mám rád
Procházka po hlavní
po hlavní ulici
??
Tak sle£no p·jdeme p·jdeme

✦ P·vodní Bure²

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
P°epadli vás indiáni (1989, 2.)

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Co to sem jede (1986, 4.)

✷ P°epadli vás indiáni (1989, 13.)
Chvíli b¥ºí
potom zas leºí
rád by let¥l
z jedné ze v²ech v¥ºí
Je tady uº
rtu´ový muº
je tady uº
ne°íkej huº
Stíhá st¥ºí
kosti se mu jeºí
poznal pípu
hybnost páry st°eºí
And¥l Jakoubek
pe£ený holoubek
do pusy nejde
chu´ovka na zoubek
Je tady uº
rtu´ový muº
je tady uº
ne°íkej huº

Lidi ²li zas z práce dom·
p°idrºujíc se pohyblivejch madel
pohlednu-li do zrcadel

B¥há po Praze
ko²ile vyleze
a v ruce d°ímá
sklenici Malvaze

N¥který zrdcadla jsou slepý
z n¥kterých zbyly jenom st°epy
kdo pak je najde
a kdo to slepí

N¥co pí²e
koukejte ti²e
do jámy padá
aby zas vy²el

Oko je prej do du²e okna
ten ve£ír ale v²echna okna byly zav°ený
a lidi pitomí a spa°ený

Je tady uº
rtu´ový muº
je tady uº
ne°íkej huº

A ten co sedí n¥kde p°i hv¥zdách
koulely se mu slzy jako hrát
a lidi mizeli
k blbejm kaºdodenním kec·m
v putykách

Chvíli v leºe
n¥kdo ho °eºe
na zdi je k·ºe
rtu´ového muºe

Jen n¥kde na rohu hrála kapela
jediná se tvá°ila trochu z vesele
n¥kdo tam zpíval
just like a Rolling stones

Zase zpívá
Sn¥hurka ho líbá
a velbloud nese
sklenici píva

Kdyº jsem ²el dom·
koupil jsem si uherák

Je tady uº
rtu´ový muº

1792

je tady uº
ne°íkej huº

nebude mít zlost

Holka pozvaná
z dlouhejma vlasama
p°itáhla kámo²ku
se sudem Platana

Pa pa ryba 2x

Koupil jsem si roba
??
Poletí te¤ na mn¥
kde je jaká ??

áký nápady
do týhle nálady
zamkne se ob£as
na £ty°i západy

Pa pa ryba 2x
Ryba samá kost
uº má zase dost
Cyba bude ráda
nebude mít zlost

Je tady uº
rtu´ový muº
je tady uº
ne°íkej huº

✦ Socha

Maraku vyleze
v no£ní obloze
se Sn¥hurkou b¥sní
se sklenicí Malvaze

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
Too young to kozí dech too old to y (1992, 10.)

Je tady uº
rtu´ový muº
je tady uº
ne°íkej huº
2x

Je jako ºivá
jak sklenice piva
taky tak studená
prej osv¥ºí

✦ Ryba

S £epicí p¥ny
s úsm¥vem ºeny
to jako ve snu
ke mn¥ b¥ºí

Too young to kozí dech too old to y (1992, 13.)

Miluju sochu
vypadá trochu
jako na²e hospodská
U T°ech v¥ºí

- / Jaromír Franti²ek Palme

Koupil jsem si rybu
ta nemá chybu
Pa pa ryba 2x
Kohopak s ní obdaruju
tak t°eba Cybu
Pa pa ryba 2x
Ryba samá kost
uº má zase dost
Cyba bude ráda
nebude mít zlost
Koupil jsem si vola
uº na m¥ volá

Koukám se pevn¥
p°ímo do zem¥
jsem starej k·¬
bez ot¥ºí
Jak ná£elník rudej
jsem taky tak chudej
uº nemám nic
a je mi hic
Uº nemám na pivo
cht¥l bych se osv¥ºit
a tak mi nezbývá
neº se na ni poloºit

✦ Strach

Pa pa ryba

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme
P°epadli vás indiáni (1989, 15.)

Kdepak má² tu rybu
a £ty°y kola
Pa pa ryba 2x
Ryba samá kost
uº má zase dost
Cyba bude ráda

Já uº tady nebudu
vºdy´ sedíme na sudu
já mám d¥snej d¥snej strach
je v n¥m st°elnej st°elnej prach

1793

✦ V baru

Uº lezu pod pohovku
tak pro£ kou°í² p¥novku
vºdy´ to bude d¥snej krach
aº tu bouchne st°elnej prach
Na vratech je netopýr
nikdo ho tam nep°ibil
v posteli mám v²ude hrách
a za oknem £íhá vrah
Sbalím sebe v chvilince
a ute£u k mamince
pa°í² se tu v ba£korách
provokuje² st°elnej prach

✦ Uhlí

Ludvík Kandl / Ludvík Kandl
Co to sem jede (1986, 9.)

T¥lo mám ztuhlý
musím nosit uhlí
slunce m¥ nechce h°át
není tady o co stát

Ludvík Kandl / Ludvík Kandl
Co to sem jede (1986, 7.)

?? kytaru
cht¥l bych se s ní vplíºit do baru
na ?? k holi£i
p·jdu s kámo²i k barovýmu va°i£i
Jó v báru to by se hrálo
o tom se mi vºdycky zdálo
sta£í jen ²t¥stí málo
aby se na m¥ usmálo
??
Jó v báru to by se hrálo
o tom se mi vºdycky zdálo
sta£í jen ²t¥stí málo
aby se na m¥ usmálo
Se svojí kytarou
mám v²ak zatím ²anci jen pramalou
ºádnej barovej kmán
by nehrál s mojí ??

M¥ uº to nebaví
a sem tu sám
poslouchám po°ád kecy
není tady o co stát

✦ V²ichni se divíme

T¥lo mám ztuhlý
zatracený uhlí
nebude m¥ dlouho ²tvát
nohy necht¥j poslouchat

P°epadli vás indiáni (1989, 12.)

M¥ uº to nebaví
a sem tu sám
poslouchám po°ád kecy
sob¥ do kapsy si lhát
Sem otrávanej
d¥sn¥ utahanej
nemám se £emu smát
nohy mi uº necht¥j stát
M¥ uº to nebaví
po°ád sem sám
nikdo mi nechce pomoct
tak si te¤ka pivo dám
T¥lo mám ztuhlý
nosil jsem uhlí
slunce necht¥lo h°át
nebylo tu o co stát
M¥ uº to nebaví
po°ád jsem sám
kone£n¥ hotovej
pro dne²ek padla mám

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

V²ichni se divíme
co p°ines £as
uº je tu je tady
zákon a chlast
Koukejte policajt
tvá° kamenná
tak ra£i vemte
nohy na ramena
Bojte se ²elem
kdyº po vás jdou
bojte se blbc·
kdyº tady jsou
Já jsem klid nena²el
zkuste za nim jít
a m¥ tu nechce
pivo dál pít
V²ichni se divíme
co p°ines £as
kdyº chce² jít zpátky
je to tu zas
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✦ Vypil jsem mo°e piva

a dole popelnice

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

✷
✸

P°epadli vás indiáni (1989, 11.)
Demo (1990, 16.)
Too young to kozí dech too old to y (1992, 8.)

Vypil jsem mo°e piva
a síla odst°edivá
tla£í m¥ nahoru
a potom zase dol·

Sedím za sklem
a hledím do ulice
na no£ní kopce
co kon£ej na klinice
Sedím za sklem
a jenom pozuruji
jak ve skle prasklém
tak trochu poletuji
Sedím a hledím do ulice
my²lenky du²e
chytají na udice...

Je²t¥ se trochu chv¥je
mí srdce na dlani
zatímco venku leje
a zpívaj klokani

ílená komtesa
18 písní

Vºdy´ se nic ned¥je
v²echno se p°eºije
v·bec nic ned¥je
tohle se p°eºije

Barová d¥vka
(ílená komtesa / Crazy )
Dv¥ t¥la
(ílená komtesa / Crazy )

Vid¥l jsem and¥la
na schodech kostela
p°edvád¥l za ka£ku
mladistvou ºebra£ku

Elastik plastik
(ílená komtesa / Crazy )
HIV positiv
(ílená komtesa / Crazy )

Veselej funebrák
s úsm¥vem debila
vychlastal v²echno víno
co pila Sybila

Chlast
(ílená komtesa / Crazy )
Jedem
(ílená komtesa / Crazy )

Vºdy´ se nic ned¥je
v²echno se p°eºije
v·bec nic ned¥je
tohle se p°eºije

Kámo²
(ílená komtesa / Crazy )
Král v²ech kripl·
(ílená komtesa / Crazy )

Princezno z ledu
dotkla sem plamene
nedám se zmrazit
nebudu z kamene

Na nám¥stí
(ílená komtesa / Crazy )
Neprosili jsme
(ílená komtesa / Crazy )

A je ten problém
modrej £i zelenej
volnej a ²ílenej
jenom ne studenej

Neº odejdu
(ílená komtesa / Crazy )
Outro
(ílená komtesa / Crazy )

Vºdy´ se nic ned¥je
v²echno se p°eºije
v·bec nic ned¥je
tohle se p°eºije

Planeta sebevrah·
(ílená komtesa / Crazy )
Podivný ráno
(ílená komtesa / Crazy )

✦ Za sklem

Pom¥r
(ílená komtesa / Crazy )

Jaromír Franti²ek Palme / Jaromír Franti²ek
Palme

Vidím
(ílená komtesa / Crazy )

Too young to kozí dech too old to y (1992, 6.)
Sedím za sklem
a hledím do ulice
naho°e mraky

Vo°í²ci
(ílená komtesa / Crazy )
ába na prameni
(ílená komtesa / Crazy )
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Wanastowi vjecy

rachotí² °et¥zi
závidí² vít¥zi
tak jdi se vymejt
ty sám jse² problém

5 písní

Oni
(Wanastowi vjecy / Wanastowi vjecy)

♠

Problém
(Wanastovi vjecy / Wanastovi vjecy)

♠

Sajrajt
(Wanastovi vjecy / Wanastovi vjecy)

♠

Tak mi to teda nandej
(Wanastovi vjecy / Wanastovi vjecy)

2 ❧

Vona je hotová
(Wanastowi vjecy / Wanastowi vjecy)

2 ♠

✦ Oni

Wanastowi vjecy / Wanastowi vjecy
Epidemie (1990, 22.)

Voni jsou voni
stejn¥ p°ed lety stejn¥ vloni
voni na koni
stejn¥ p°ed lety stejn¥ vloni
Voni v²echno v¥dí
voni utíkej
voni ²kodí
voni zlej zlej zlej zlej
Nem·ºe² vstát bota obli£ej svírá
nem·ºe² °íct v²echno co by sis p°ál
co cht¥l bys ºít to pomalu zmírá
m·ºe² si °íkat jenom bohuºel
Voni 3x
hle¤ voni
Nem·ºe² vstát bota obli£ej svírá
nem·ºe² °íct v²echno co by sis p°ál
co cht¥l bys ºít to pomalu zmírá
m·ºe² si °íkat jenom bohuºel
Voni jsou voni
stejn¥ p°ed lety stejn¥ vloni
voni na koni
stejn¥ p°ed lety stejn¥ vloni...

✦ Problém

Wanastovi vjecy / Wanastovi vjecy
Demo (1988, 4.)

Óle ó...
Te¤ uº jsi ztracenej
úpln¥ zbyte£nej
o tv·j problém se
já uº v·bec nezajímám

2x
Óle ó...

✦ Sajrajt
Wanastovi vjecy / Wanastovi vjecy
Demo (1988, 1.)
Uº mi nic ne°íkej
oto£ se utíkej
já budu hodn¥ zlej
já uº jsem takovej
Sajrajt smrdí
jsi z toho zhnusenej
co se diví²
ty mozku zazd¥nej
Uº mi nic ne°íkej
oto£ se utíkej
já budu hodn¥ zlej
já uº jsem takovej
Sajrajt smrdí
jsi z toho zhnusenej
co se diví²
Sajrajt smrdí
jsi z toho zhnusenej
co se diví²
ty mozku zazd¥nej
Sajrajt smrdí
jsi z toho zhnusenej
celej ºivot
ºene² prachy ºene² prachy
2x

✦ Tak mi to teda nandej
Wanastovi vjecy / Wanastovi vjecy
Demo (1988, 3.)

✷ Epidemie (1990, 20.)
Tak mi to teda nandej
nandej 2x
: 2x
Tak mi to teda nandej
: dokaº si svou sílu
dokaº jakej jsi chlap

✷ : nandej 2x

baby
Tak mi to teda nandej
: nandej 2x

✷ : dokaº si svou sílu
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✷②
✷②
✷✎
✎
②
✷✎
✎

dokaº jakej jsi chlap
Tak mi to teda nandej
: já to podepí²u
nem·ºe se nic stát
✷ : nandej 2x
baby
Tak mi to teda nandej
já to podepí²u
nem·ºe se nic stát
: Hele pane co zas má²

✷ : Rudá svin¥ co zas má²

②
✷②
✷✎
✎
②

✷ : Nemysli si ºe jsem uv¥°il

band¥ systém·
nem·ºe² m¥ nutit abych byl
jako ty stejnej v·l
Tak mi to teda nandej
nandej 2x

✷ : baby

✷ : baby

✷✎
✎

✷②
✷✎
✎
②

②

②

✷ : baby

✷ : baby

Vodpal sbal si svoje krámy
hrála sis na velký dámy
z vokna vyházím to baby
konce hrozn¥ trapný slávy
Nechci v¥d¥t tvoje jméno
zapomenu v²echno v²echno
ksichty tvoje prom¥nlivý
nesná²ím t¥ baby baby

8 písní

✷✍
✍

Kaºdý den
(Ji°í Salajka / Tomá² Frgala)
Má práce
(Libor N¥mec, Tomá² Frgala / Tomá² Frgala)

②

Tak mi to teda nandej
dokaº si svou sílu
dokaº jakej jsi chlap
Tak mi to teda nandej
nandej 2x

Nechci v¥d¥t tvoje jméno
zapomenu v²echno v²echno
ksichty tvoje prom¥nlivý
nesná²ím t¥ baby baby

Zadní vchod

já t¥ nemám rád

Tak mi to teda nandej
nandej 2x

Tak m¥ nech uº na pokoji
nechápe² co m¥ to stojí
fale²ná jsi baby baby
ty rány se t¥ºko hojí

Vona je hotová
nekecám
fakt...
2x

Lep²í ch·ze po ost°í
kdy se m·ºe n¥co stát
pochodovat ve stínu
aspo¬ chvíli hrát

✷ : se² v·l mindráky i blbosti

Demo (1988, 2.)

✷ Epidemie (1990, 21.)

Vona je hotová
nekecám
fakt...

Tak mi to teda nandej
já to podepí²u
nem·ºe se nic stát

V kanále mít starosti
který ty nemá² rád
: jsi v·l mindráky blbosti

✦ Vona je hotová
Wanastowi vjecy / Wanastowi vjecy

Tak mi to teda nandej
dokaº si svou sílu
dokaº jakej jsi chlap
Tak mi to teda nandej
nandej 2x

Tak mi to teda nandej...

❬ ②❪

ºe nebaví m¥ ten tv·j sv¥t
na za£átku si n¥co blb¥ pochopil
má² v tom trochu zm¥´
: Ne°íkej mi ºe jsi uv¥°il
týhle band¥ problém·

Tak mi to teda nandej
já to podepí²u
nem·ºe se nic stát

Manºelská
(Libor N¥mec, Tomá² Frgala / Ji°í Salajka, Tomá² Frgala)
Okolo okna
(Tomá² Frgala / Egon Bondy, Tomá² Frgala)
P°ed usnutím
(Tomá² Frgala / Tomá² Frgala)

②

Starost
(Tomá² Frgala / Johann Wolfgang Goethe)
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Za m¥sto
(Libor N¥mec, Tomá² Frgala / Tomá² Frgala)
eleznice jako ²vábi
(Tomá² Frgala / Petr Vá²a)
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Rejst°ík kapel
Jmenný rejst°ík
P°ehled kompilací
Pouºité zkratky

Rejst°ík kapel

Hardcore a industriál
Punk II
+ Na²i Rock a folk
Underground
111. pivní peru´ Punk IV
Underground
3 lydi Nová vlna I
Nová vlna I
3045 Mám t¥ rád Maru²ko Punk IV
Punk IV
4 Promile Punk IV
Alternativa
Nová vlna I
A 64 Punk I
Nová vlna I
A.M.B. Punk III
Punk I
AB Normal Nová vlna I
E Alternativa
Acylpyrin Nová vlna I
É Ucho Debil Accord Band Underground
Admirál Bob Rock a folk
E!E Punk II
AK Plech Punk II
Echt! Underground
Akce Z Punk III
Elektrická svin¥ Underground
Aktual Underground
Elektrobus Alternativa
Aku-Aku Underground
Energie G Punk I
Akutní otrava Hardcore a industriál
Extempore Underground
Alexej Punk III
Extip Punk I
All Mikolas toys Rock a folk
Amalgam Alternativa
F.A.S. Hardcore a industriál
ANP Punk IV
F.B.H. Alternativa
Asana£ní pásmo Punk IV
F.P.B. Punk I
Atomová mihule Underground
Fabrika Punk III
Flastr Punk I
Babalet Nová vlna II
Franta Jetel Nová vlna II
Balkanpunk Alternativa
Franta mast Punk I
Barbus Punk II
Fronta 89 Punk III
Barel rock Rock a folk
Funus band Punk II
Beatové druºstvo Sokolov Underground
Futurum Artrock
Berryoza Underschmidt Band Underground
Betonová zahrada Nová vlna II
Garáº Nová vlna I
Betula Pendula Nová vlna II
Gummy pig Punk III
Bez ladu a skladu Nová vlna II
Guten tag Underground
Bílé sv¥tlo Underground
Bohuna °ekla ºe jo Punk IV
Happyend Alternativa
Bon Pari Nová vlna I
Hasiaci prístroj Punk III
Bradavice Punk II
Hlava XXII Punk IV
Brachyblast Punk II
Hluchý telefon Punk I
Braník Skinheads
Holomráz Punk IV
Bratrova svatba Punk II
Home made Nová vlna I
Bronz Artrock
Hotentoten Punk IV
Brumerová Prouza Nová vlna II
Hotová v¥c Punk II
Buldok Skinheads
Hrab¥ X Nová vlna II
Bu°inky II Punk III
Hrdinové nové fronty Punk II
Hudba Praha Nová vlna II
Cela pro Klárku Punk IV
Ciment Rock a folk
CH.V.M. Underground
Clysma 20 litr· Alternativa
Choré vrány Hardcore a industriál
Combo FH Alternativa
Chronická nevinnost Punk III
Cul de sac Punk IV
Czechcore S.R.K. Hardcore a industriál
I.P.B. Punk II
Igelit Punk I
elní náraz Punk II
Insania Hardcore a industriál
ert·f punk Punk III
Invalidní d·chod Underground
eské srdce Rock a folk
IQ 60 Punk I
ím h·° tím líp Alternativa
Jasná páka Nová vlna I
D.D.T. Punk III
Jate£ní ulice Punk III
D.S.H. Punk IV
Jazzová rýma Punk III
Davová psychóza Punk II
Jen ºádnou paniku Skinheads
Day Art Company Alternativa
Je²t¥ jsme se nedohodli Nová vlna I
Démophobia Punk I
Jim ert Rock a folk
DG 307 Underground
Joná² Hv¥zda Nová vlna II
Diagnóza dávivá ºíze¬ Punk IV
Diturvit Punk I
K novému b°ehu sv¥t Alternativa
Divize T Punk IV
Kamilova ºena Punk IV
Divnej pach
Do °ady!
Dom
Domácí kapela
Dr. Max
Drezína
Dunaj
Du²evní hrob
Dvouletá fáma
Dybbuk
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Kanibal Hardcore a industriál
Katafalk Alternativa
Ke£up Punk I
Kilhets Alternativa
Kladno Punk IV
Klec Punk I
Kmochova paralýza Underground
Kokrment Nová vlna I
Kóta 22 Punk II
Kotelna Punk III
Kovo²rot Punk III
Krach Punk II
Krásné nové stroje Nová vlna II
Krátky proces Skinheads
Kritická situace Hardcore a industriál
Kudy kam Punk II
Kukav·z Punk III
Kuli£kové loºisko Rock a folk
L.D.Totenkopf Hardcore a industriál
ahká múza Nová vlna II
Last semtex for Saddam Punk IV
Laura a její tyg°i Nová vlna II
Letadlo Nová vlna I
Letní obuv Punk III
Lidi jsou lidi Alternativa
Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn
derground

N²o i Punk IV
Núdzový východ Underground
NVÚ Punk II
O.P.M. Hardcore a industriál
O.P.N. Underground
O.Z.W. Nová vlna I
Oceán Nová vlna II
Odváºná srdce Underground
Odváºní bob°íci Alternativa
Oi Oi Hubert Machán¥ Punk I
Opozice Skinheads
Orchestr bissext Underground
Orlík Skinheads
Ostrov P Punk III
O²klid Nová vlna II
Otcovy d¥ti Rock a folk
Outcha pitcha Punk IV
P.S. Hardcore a industriál
P.S.S. Punk III
Pangeit Punk IV
Panika Nová vlna II
Pank tau Punk IV
Paprsky inºenýra Garina Hardcore

a indu-

striál

Un-

Lord Alex Punk II
Loºisko Nová vlna II
Luncheon meat Underground
M.V.S. Punk III
Major 4 Punk III
Máma Bubo Nová vlna I
Manºelé Nová vlna I
Marno Union Alternativa
Marxova tchýn¥ Punk III
Masomlejn Nová vlna II
Mauzoleum Punk IV
Merry Corpse Hardcore a industriál
Mezanin Rock a folk
MCH Band Underground
Michael's uncle Hardcore a industriál
Mladé rozlety Punk II
M¬ága a ¤orp Nová vlna II
Mocela Umbra Punk IV
Modrý tanky Punk II
Modulace Nová vlna II
Mo band Punk IV
Moped Nová vlna I
Morální tyfus Nová vlna II
Mozartovy parní válce Punk IV
My Lai Skinheads
Na út¥ku Punk III
Nabeton Punk III
Nahoru po schodi²ti dol· band Nová vlna I
Národní t°ída Underground
Na²rot Hardcore a industriál
Nát¥rová hmota Punk II
N¥co, co hýbe u²ima Nová vlna II
Nechte nás bejt Alternativa
Nemáte za£ Punk III
Nová r·ºe Rock a folk
Novodur Punk I

Paradox Punk I
Paragraf 202 Punk I
Parta brusi£e Karhana Underground
Petr Mach Rock a folk
Piecka ÄË Nová vlna II
Piráti klidných vod Punk III
Plastic People of the Universe Underground
Plexis Punk I
Podchodem vchod Nová vlna I
Poker GH Nová vlna II
Posádková hudba Marného Slávy Underground

Poºár mlýna Punk III
Praºská ²unka Rock a folk
Praºský výb¥r Nová vlna I
Precedens Nová vlna I
Pro pocit jistoty Nová vlna I
Pro slepi£í kvo£ Nová vlna II
Problém 5 Punk I
Product of Jozzin and Caine company a synové Punk I
Progres 2 Artrock
Progres-Pokrok Artrock
Progress organization Artrock
Proti proudu Punk IV
Prouza Rock a folk
Psí vojáci Alternativa
P·lnoc Underground
P·vodní Bure² Rock a folk
PVC Punk I
Qýchodu Punk III
Radegast Hardcore a industriál
Rádio Nová vlna II
Ratataplán Nová vlna II
Red Silas Punk IV
Rozmazané d¥ti Nová vlna II
Rudá brigáda Punk IV
Rusko Punk IV
Rytmická mládeº Alternativa
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S.P.S. Punk III
Secret company of little castle Alternativa
Serious music Hardcore a industriál
Slepé st°evo Nová vlna I
Slobodná Európa Punk III
Smí²ený pocity Alternativa
Smrt mladého sebevraha Punk II
Spray Punk I
Stalinovy ob¥ti Punk IV
Stará dobrá ru£ní práce Underground
Starý sen Alternativa
Stehlík Alternativa
STP Nová vlna II
Stres Hardcore a industriál
St°edn¥ rychlé ²ípy Punk II
Stupid Punk IV
Suicidal commando Hardcore a industriál
Super panic orchestra Punk I
Svatý Vincent Alternativa
Svobodný slovo Hardcore a industriál
Synkopy Artrock
anov Punk II
ílená komtesa Rock
i²atý kolo Punk III
mox Underground
vehlík Alternativa

a folk

T.D.H.R. Hardcore a industriál
Tango Nová vlna I
T¥hotná vý£epní Punk IV
Telex Punk II
Temelín Alternativa
The Hever and Vazelína Underground
Tlak Punk I
Totální nasazení Punk IV
Tri gro²e Punk III
T°etí doba Punk III
T°i sestry Punk II
T°írychlostní Pepí£ek Alternativa
Tupá parta Punk IV
U.S.B. Punk IV
Um¥lá hmota Underground
U²ní bordel Hardcore a industriál
Uº jsme doma Alternativa
V koupeln¥ je b°itva Alternativa
V noci Punk I
V3S Punk I
Vala²ská liga Skinheads
Velký Plytko² Alternativa
Velký ºert Alternativa
Ventil RG Nová vlna I
Visací zámek Punk I
Vítkovo kvarteto Nová vlna I
Vltava Nová vlna II
Vo©ný spád Punk III
Vzor 60 Punk III
Wanastowi vjecy

Rock a folk

Z kopce Nová vlna II
Z ni£eho nic Punk III
Za 400 korún Punk IV
Za co? Nová vlna II
Zadní vchod Rock a folk
Zamrzlý mozky Punk III

Zastávka Mile£ Punk I
Ze sklepa Punk III
Zelení kanibalové Punk II
Zem¥ºlu£ Punk II
Zikkurat Nová vlna I
Znouzectnost Punk II
Zóna A Punk I
ZOO Nová vlna II
Zpupný potomek Hardcore
eny

a industriál

Alternativa

Jmenný rejst°ík
677 Nová vlna II / ahká múza
Abyno Punk II / Krach
Adéla Alternativa / Rytmická mládeº
Alenka Punk III / Marxova tchýn¥
anonym Nová vlna II / Bez ladu a skladu
Bar£a Nová vlna II / Joná² Hv¥zda
Bidlo Nová vlna II / Joná² Hv¥zda
Bobe² Underground / The Hever and

Vazelína
Punk I / Zastávka Mile£  Punk II /
Znouzectnost
Bro¬a Punk II / Bratrova svatba
Capouch Punk III / Nabeton
Crazy Rock a folk / ílená komtesa
abas Punk III / ert·f punk
ervas Punk III / D.D.T.
Dája Alternativa / Rytmická mládeº
Darinka Punk III / Marxova tchýn¥
David Skinheads / Opozice
D¥da Hardcore a industriál / Akutní otrava
D¥dek Punk III / Alexej
Dolly Rock a folk / Kuli£kové loºisko
Eda Punk III / Akce Z
Edita Hardcore a industriál / T.D.H.R.
Egy Punk III / Vo©ný spád
Emilio Punk I / Diturvit
Emkánor Nová vlna II / Joná² Hv¥zda
Eva Nová vlna II / Morální tyfus
Fazola Punk IV / Last semtex for Saddam
Fi Punk III / ert·f punk
Floyd Underground / Kmochova paralýza
Gabin Hardcore a industriál / T.D.H.R.
German H Nová vlna II / ahká múza
Gudrun Nová vlna II / ahká múza
Har´as Punk II / Bratrova svatba
Hrádek Hardcore a industriál / Akutní
otrava
Hroch Punk III / Alexej
Hugo Skinheads / Buldok
Imro Punk II / Funus band
Iva Alternativa / Rytmická mládeº
Jano Punk I / Super panic orchestra
Jaroslav Skinheads / Buldok
Jeºek Punk I / V3S
Jeºí² Hardcore a industriál / T.D.H.R.
Ji°an Punk IV / Last semtex for Saddam
Josef Nová vlna II / Brumerová Prouza
Josef Skinheads / Buldok
Joººin Punk I / Product of Jozzin and
Caine company a synové, Zastávka Mile£ 
Punk II / Znouzectnost
Bowí
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Kamila Nová vlna II / Morální tyfus
Karel Skinheads / Buldok
Karlos Nová vlna II / Masomlejn
Kiko Punk II / Krach
Kole£ko Hardcore a industriál / T.D.H.R.
Kolin Skinheads / Buldok
Koní£ek Punk III / Piráti klidných vod
Kose Punk IV / Last semtex for Saddam
Kráza Punk III / Nabeton
Kruntorád Hardcore a industriál / Svobodný

slovo

Kukalka

Underground / The Hever and

Vlado Punk II / Kóta 22
Vlasta Punk III / Akce Z
Wajoch Punk IV / Last semtex for Saddam
Yara Punk III / Fronta 89
Ze²neka Nová vlna II / Loºisko  Rock

a folk / Kuli£kové loºisko
Nová vlna II / Morální tyfus

Zuzana

Ackermann, Petr Punk II / T°i sestry
Adamíra, Vladimír Nová vlna II / Betonová

zahrada

Adámková, Michaela

Vazelína
Kulá£ Hardcore a industriál / Akutní otrava
K·ºe Hardcore a industriál / T.D.H.R.
Ludwig Punk III / ert·f punk
Malec Punk IV / Last semtex for Saddam
Marek Punk III / Akce Z
Marek Skinheads / Buldok, Opozice
Marta Skinheads / Jen ºádnou paniku
Martan Nová vlna II / Loºisko
Martina Skinheads / Jen ºádnou paniku
Medvídek Hardcore a industriál / T.D.H.R.
Mlieko Nová vlna I / AB Normal
Modrák Hardcore a industriál / Akutní
otrava
Na¤a Nová vlna II / Piecka ÄË
Neil Punk I / Zastávka Mile£
Nico Underground / The Hever and Vazelína
Nina Underground / Kmochova paralýza
Of£ák Punk III / D.D.T.
Ondra Nová vlna II / Joná² Hv¥zda
Ond°ej Skinheads / Opozice
P.D.úmen Punk II / Funus band
Pavlína Underground / Kmochova paralýza
Pepí£ek Skinheads / Opozice
Peruták Punk I / V3S
Peter Nová vlna II / ahká múza
Pet°ík Punk III / D.D.T.
Ply²ák Nová vlna II / Morální tyfus
Pochop Rock a folk / P·vodní Bure²
Poup¥ Rock a folk / ílená komtesa
Propini Punk I / Zastávka Mile£
Punkis Punk III / Alexej
Renny Hardcore a industriál / Stres
Ri£i Punk I / Diturvit
Rigo Punk II / Krach
Roganský Punk I / Extip
Roman Nová vlna II / Piecka ÄË
Samba Punk III / ert·f punk
Sancho Punk II / Bratrova svatba
Simona Underground / Kmochova paralýza
Soe Alternativa / Lidi jsou lidi
Spici Punk III / Fronta 89
Spilka Punk III / S.P.S.
Stinky Punk I / Diturvit
Sysel Punk II / Funus band
ífák Punk II / I.P.B.
tefan Alternativa / K novému b°ehu sv¥t
Tom Rock a folk / Kuli£kové loºisko
Tomá² Skinheads / Buldok
Toma²isko Punk II / Bratrova svatba
Tony Punk I / Diturvit
Trio Punk I / Paradox
V¥tvák Punk III / Fronta 89

20 litr·

Alternativa / Clysma

Adamson, Stuart Punk I / Paradox
Albrecht, Vladimír Nová vlna I / Jasná

páka
 Nová vlna II / Hudba Praha
Alex, Branislav Punk I / Zóna A  Punk III /
Slobodná Európa
Ambroº, Michal Nová vlna I / Jasná páka,
Tango  Nová vlna II / Hudba Praha
Ambroºová, Markéta Nová vlna II / Hudba
Praha
Amrichová, Jana Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
Andoga, Roman Punk IV / Za 400 korún
Andrejev, Leonid Nikolajevi£ Hardcore
a industriál / Paprsky inºenýra Garina
Anetta, Milo² Punk II / AK Plech  Hardcore
a industriál / O.P.M.
Arno², Václav Punk IV / Kamilova ºena
Arvai, Tomá² Punk IV / Pank tau
Asterová, Jitka Punk I / Plexis
Ayisi, Fredy Punk I / Problém 5
Nová vlna I / Máma Bubo 
Nová vlna II / Babalet
Ba£a, Milan Nová vlna II / Rozmazané d¥ti
Bá£a, Pavel Punk II / anov
Badji, Bourama Nová vlna II / Babalet
Badurová, Jana Nová vlna I / Precedens
Bachleda, Stanislav Nová vlna II / Piecka ÄË
Bajger, Ale² Artrock / Progres 2
Bakalerov, Petr Punk II / E!E
Balabán, Jan Nová vlna II / Masomlejn
Balatka, Miroslav Underground / Beatové
druºstvo Sokolov
Baláº, Marián Punk IV / Za 400 korún
Baláº, Ota Nová vlna I / Tango, Zikkurat 
Rock a folk / Nová r·ºe
Barabá², Jaroslav Hardcore a industriál /
P.S.
Bara«czak, Stanisªaw Nová vlna I / Pro
pocit jistoty
Bar²a, Pavel Alternativa / Odváºní bob°íci 
Nová vlna I / Pro pocit jistoty
Bárta, Josef Alternativa / vehlík
Bárta, Josef Hardcore a industriál / Na²rot
Barto², David Hardcore a industriál /
Kritická situace, P.S.
Basel, Petr Rock a folk / Ciment
Basiková, Barbora Nová vlna I / Precedens
Basl, David Punk IV / Diagnóza dávivá ºíze¬
Bass, Eduard Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band
Be¤at², Martin Underground / CH.V.M. 
Nová vlna II / Bez ladu a skladu
Bedná°, Ivo² Punk IV / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
Babuljak, Karel
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Punk III / Chronická
nevinnost, Poºár mlýna
Bejlek, Petr Punk III / Chronická nevinnost,
Poºár mlýna
Beláková, Jana Hardcore a industriál / Divnej
pach
Belant, Jind°ich Underground / Um¥lá hmota
B¥lík, Zbyn¥k Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
B¥lka, Tomá² Punk II / Zem¥ºlu£
Belko, Tomá² Nová vlna I / Garáº
Benda, estmír Nová vlna II / Ratataplán
Benda, Ivan Nová vlna I / Dvouletá fáma
Bene²ová, Jarka Underground / É Ucho Debil
Accord Band, Orchestr bissext
Benetová, Jana Nová vlna I / Precedens
Benkovi£, ubor Nová vlna II / Bez ladu
a skladu
Benocz, Lá¤o Punk III / Vo©ný spád
Bený²ek, Miloslav Nová vlna I / Tango
Berith, Julius Underground / CH.V.M.
Bernát, Erich Underground / mox
Berry, Chuck Nová vlna I / Zikkurat  Punk I
/ F.P.B., Paradox
Bierhanzl, Ivan Underground / Plastic People
of the Universe, Um¥lá hmota
Bílek, Milo² Nová vlna I / Tango
Bí¬ovec, Martin Punk I / Plexis
Biskup, Jind°ich Underground / MCH Band
 Nová vlna I / Garáº
Bistrai, Martin Hardcore a industriál / Stres,
Svobodný slovo
Bittová, Iva Alternativa / Dunaj
Blake, William Underground / Plastic People
of the Universe, P·lnoc
Blaºek, Martin Punk IV / Cela pro Klárku
Blaºek, Petr Punk IV / Cela pro Klárku
Bo£gai, Jan Hardcore a industriál / Stres
Bondy, Egon Underground / Plastic People of
the Universe, P·lnoc  Nová vlna I / Garáº 
Rock a folk / Jim ert, Zadní vchod
Boran, Vladimír Nová vlna I / Home made
Borbely, Fero Punk II / Krach
Borek, Michal Nová vlna I / O.Z.W.
Bo°ek, Lubor Underground / Bílé sv¥tlo
Bo°il, Jan Rock a folk / Barel rock
Botík, Petr Punk III / Marxova tchýn¥
Bou²a, Karel Punk I / Novodur  Punk II /
Telex  Hardcore a industriál / L.D.Totenkopf
Brabec, Jan Underground / Domácí kapela,
Plastic People of the Universe
Brabenec, Vratislav Underground / DG 307,
Plastic People of the Universe
Brábník, Ji°í Punk II / T°i sestry
Braxatoris, Michal Nová vlna I / Máma Bubo
Brodský, Marek Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band
Broch, Pavel Punk III / Nemáte za£
Brom, Ladislav Underground / Extempore 
Nová vlna I / Precedens
Brou£ek, Luká² Punk II / Modrý tanky
Brown, Pete Artrock / Progress organization
Broº, Pavel Punk I / Plexis
Bruce, Jack Artrock / Progress organization
Brukner, Vít Underground / Domácí kapela,
Národní t°ída
Bejlek, Martin

Bruknerová, Zuzana

kapela

B°ezina, Milan

d¥ti

Nová vlna II / Rozmazané

B°ichá£ek, Petr

Serious music

Underground / Domácí

Hardcore a industriál /

Punk III / Nemáte za£
Hardcore a industriál /
F.A.S., Kritická situace  Skinheads / Orlík
Budz, Ladislav Punk III / S.P.S.
Bulí°, Bohumil Rock a folk / Otcovy d¥ti
Burda, David Nová vlna II / O²klid
Bure², Pavel Punk III / Piráti klidných vod
Buro¬, Pavel Punk I / IQ 60
Buschke, Rainer Hardcore a industriál / Stres
Budek, Pavel

Budský, imon

Alternativa / Kilhets 
Punk I / Energie G
Cajthaml, Jakub Alternativa / Kilhets 
Punk I / Energie G
Cempirek, Radek Nová vlna II / Betonová
zahrada
Cerha, Ji°í Alternativa / Uº jsme doma
Cerman, Lud¥k Underground / Berryoza
Underschmidt Band
Cerman, Václav Underground / Berryoza
Underschmidt Band
Cifrinec, Ivan Nová vlna I / Garáº
Cigánek, Pavel Alternativa / Psí vojáci
Cihelka, Ladislav Nová vlna I / Vítkovo
kvarteto
Cihelka, Vladimír Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band
Cílek, Tomá² Punk III / Kovo²rot, Qýchodu
Cinglová, Kate°ina Nová vlna II / Panika 
Punk I / Dybbuk
Cingro², Michal Punk I / Energie G
Cisler, Miroslav Alternativa / Smí²ený pocity
 Punk III / Poºár mlýna
Cochran, Eddie Punk I / Novodur
Csáková, Ilona Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
Cvach, Jaroslav Hardcore a industriál / P.S.,
Suicidal commando
Cajthaml, David

e£otka, Bohuslav

paralýza

Underground / Kmochova

Nová vlna I / Praºský
výb¥r  Artrock / Bronz
ech, Svatopluk Hardcore a industriál /
Kritická situace
ech, Tibor Punk I / Extip, Zóna A
eporan, Filip Punk III / Bu°inky II  Punk
IV / Outcha pitcha
ermák, Miloslav Punk III / Fabrika
ermák, Petr Punk II / anov
erná, Ivana Nová vlna II / Laura a její tyg°i
ernocký, Jan Nová vlna II / N¥co, co hýbe
u²ima
ernoch, Franti²ek Punk IV / Cela pro
Klárku
erný, Juraj Punk III / Slobodná Európa
erný, Old°ich Underground / Bílé sv¥tlo
erný, Petr Punk I / PVC
erný, Tomá² Punk III / A.M.B.
ervený, Vladimír Punk IV / Red Silas
ech, Franti²ek Ringo
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Alternativa / Happyend  Nová
vlna II / Pro slepi£í kvo£  Punk II / Smrt
mladého sebevraha
imbora, Peter Punk III / Tri gro²e
isárik, Tomá² Rock a folk / Zadní vchod
mola, Michal Punk IV / Mocela Umbra
ok, Vilém Nová vlna I / Moped, Praºský
výb¥r, Zikkurat  Nová vlna II / Panika 
Rock a folk / Nová r·ºe
ori, Ivan Underground / Aktual
ort, Vladimír Artrock / Progres 2,
Progres-Pokrok  Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
trnáct, Jaroslav Hardcore a industriál /
Kanibal
tverák, Tomá² Hardcore a industriál /
Svobodný slovo
underlík, Roman Punk III / Slobodná
Európa
unek, Pavel Underground / Posádková
hudba Marného Slávy
van£ara, Pavel Hardcore a industriál /
Divnej pach

ier¬ava, Ji°í

Daj£a, Stanislav

a skladu

Nová vlna II / Bez ladu

Nová vlna II / Hudba Praha
Underground / Dom
David, Karel Alternativa / Dunaj  Nová vlna
I / Je²t¥ jsme se nedohodli
David, Petr Nová vlna I / Bon Pari
Deák, Peter Punk II / Mladé rozlety
D¥de£ek, Ji°í Nová vlna II / Panika, ZOO 
Punk I / Dybbuk
D¥dek, Vladimír Underground / MCH Band,
Plastic People of the Universe
Dem£ák, Miroslav Rock a folk / Praºská
²unka
Deme, uso Punk IV / Za 400 korún
Deran, Aram Nová vlna I / Dr. Max
Deschamps, Eustache Underground /
Aku-Aku
Desnos, Robert Underground / Aku-Aku
Dibango, Manu Nová vlna I / Garáº
Dikan, Petr Nová vlna I / Zikkurat
Dimitrov, David Punk IV / Proti proudu
Distl, Martin Underground / Orchestr bissext
Ditrich, Michal Nová vlna II / Babalet
Ditrichová, Milada Nová vlna II / Babalet
Divi², Stanislav Nová vlna II / Krásné nové
stroje
Dlabaja, Vlastimil Punk I / Klec
Dobranský, Rastislav Underground /
CH.V.M.
Do£ekal, Jan Nová vlna I / Manºelé
Dohnal, Ji°í Nová vlna I / Slepé st°evo
Dohnal, Martin Nová vlna I / Pro pocit
jistoty
Dolanský, Jind°ich Alternativa / Uº jsme
doma
Doleºal, Pavel Punk II / NVÚ
Doleºal, Tomá² Punk II / T°i sestry
Dom£ek, Mario Nová vlna II / Piecka ÄË
Domek, Ji°í Nová vlna I / Praºský výb¥r
Dragoun, Franti²ek Artrock / Futurum
Da¬ková, Alena
David, Karel

Dragoun, Roman

Progres 2

Artrock / Futurum,

Drgo¬, Ivan Underground / CH.V.M.
Drha, Vladimír Nová vlna I / Nahoru

po
schodi²ti dol· band
Dritomský, Erik Punk II / Barbus
Drvota, Ale² Underground / Extempore 
Alternativa / Elektrobus  Nová vlna II /
Babalet
Dufek, Svätopluk Underground / Núdzový
východ
Duchá£ek, Antonín Nová vlna I / Garáº
Ducho¬, Marcel Punk II / Davová psychóza,
Kóta 22
Dunovský, Dalibor Artrock / Progres-Pokrok
Dunovský, Libor Artrock / Progres-Pokrok
Duro¬, Zden¥k Nová vlna I / Máma Bubo 
Nová vlna II / Babalet
Dvo°á£ek, Leopold Artrock / Futurum
Dvo°á£ková, Pavla Artrock / Progres-Pokrok
Dvo°ák, Ivan Alternativa / Combo FH
Dvo°ák, Ji°í Alternativa / T°írychlostní
Pepí£ek  Hardcore a industriál / Na²rot
Dvo°ák, Martin Underground / Domácí
kapela
Dvo°ák, Stanislav Punk III / Nabeton
Dvo°ák, Vladimír Nová vlna I / Precedens
Dylan, Bob Punk III / S.P.S.
Dzúrik, ubo² Underground / CH.V.M.,
Núdzový východ
Dzúrik, Roman Nová vlna I / Home made 
Underground / CH.V.M., mox
Dzúriková, Katarína Underground /
CH.V.M.
Ecker, Karol Nová vlna I / Acylpyrin
Ecler, Martin Punk III / Letní obuv
Eler, Patrik Punk II / Modrý tanky
Eliot, Thomas Stearns Nová vlna I /

pocit jistoty

Emanovský, Lud¥k

doma

Pro

Alternativa / Uº jsme

Engonidis, Nikos Punk III / Bu°inky II
Eremiá², Lubomír Artrock / Futurum
E²pandr, Karel Alternativa / Combo FH
Fabián, Tomá² Skinheads / Buldok
Fajt, Pavel Alternativa / Dunaj  Nová

vlna I
/ Je²t¥ jsme se nedohodli
Faktor, Ladislav Nová vlna I / Praºský výb¥r
Fensterer, Jaroslav Underground / O.P.N. 
Alternativa / Psí vojáci
Ferlinghetti, Lawrence Underground /
Núdzový východ
Fexa, Michal Punk IV / 111. pivní peru´
Fiala, Ji°í Punk I / Igelit
Fiala, Ji°í Underground / Litinovej Pepa and
Pr·myslovej plyn, Um¥lá hmota  Nová vlna
I / Slepé st°evo  Nová vlna II / M¬ága
a ¤orp
Fiala, Ji°í Alternativa / Happyend
Fiala, Miroslav Alternativa / Stehlík
Fiala, Petr Alternativa / Happyend, Rytmická
mládeº  Nová vlna I / Slepé st°evo  Nová
vlna II / Joná² Hv¥zda, M¬ága a ¤orp
Fibiger, Ivo Nová vlna I / Vítkovo kvarteto
Fibiger, Milan Nová vlna I / O.Z.W.
Fibiger, Mirek Nová vlna I / O.Z.W.
Fibich, Ond°ej Nová vlna I / Manºelé
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Alternativa / Amalgam,
Stehlík, vehlík  Underground / MCH Band
Fikejz, Daniel Alternativa / Combo FH,
Kilhets  Nová vlna II / Panika  Punk I /
Dybbuk
Fiksa, Vratislav Underground / Atomová
mihule
Filgas, Josef Underground / Berryoza
Underschmidt Band
Filgas, Vlastislav Underground / Berryoza
Underschmidt Band
Filip, Luká² Alternativa / Rytmická mládeº 
Nová vlna II / Joná² Hv¥zda, M¬ága a ¤orp
Filip, Stanislav Nová vlna I / Je²t¥ jsme se
nedohodli
Fischer, David Punk III / Gummy pig
Fischer, Ivo Punk III / Slobodná Európa
Fi²er, Zden¥k Underground / Plastic People
of the Universe  Nová vlna I / Praºský výb¥r
Florian, Karel Punk II / Zem¥ºlu£
Foniok, Radek Underground / Kmochova
paralýza
Forbelský, Matou² Punk I / Energie G
For²t, Tomá² Punk I / Franta mast
Fousek, Jan Nová vlna II / N¥co, co hýbe
u²ima
Franc, Ji°í Punk II / NVÚ
Franek, Tomá² Punk II / Brachyblast
Franek, Vladimír Rock a folk / Prouza
Franek, Vlastimil Nová vlna I / Bon Pari
Fran¥k, Vladimír Nová vlna II / Brumerová
Prouza
Frank, Leo² Nová vlna I / Bon Pari
Franke, Lud¥k Nová vlna I / Kokrment
Frá¬ová, Ivana Nová vlna I / Jasná páka
Frgala, Tomá² Nová vlna II / O²klid  Rock
a folk / Zadní vchod
Fridrich, Borek Punk II / Smrt mladého
sebevraha  Skinheads / Vala²ská liga
Frühauf, Patrik Hardcore a industriál /
L.D.Totenkopf
Fryc, Ji°í Underground / Bílé sv¥tlo, Um¥lá
hmota
Frydrych, Borek Nová vlna II / Pro slepi£í
kvo£
Frynta, Tomá² Nová vlna II / O²klid
Fukan, Petr Underground / O.P.N. 
Alternativa / Clysma 20 litr·
Fidler, Lubo²

Nová vlna II / Poker GH
Punk I / Zóna A  Punk III /
Slobodná Európa
Galusek, Vladimír Punk III / Marxova
tchýn¥
Gärtner, Miroslav Nová vlna I / Manºelé
Gärtnerová, Veronika Nová vlna I / Manºelé
Gasparec, Milo² Nová vlna II / Piecka ÄË
Gava£ová, Hilda Underground / CH.V.M.
Gawro¬, Vilém Underground / Kmochova
paralýza
Geisler, Robert Nová vlna I / Praºský výb¥r
Gellner, Franti²ek Punk IV / 3045 Mám t¥
rád Maru²ko
Ge¬ar, Roman Skinheads / Braník
Giertl, Du²ky Nová vlna I / Ventil RG
Gajdo²ík, Ján

Gálka, udovít

Ginsberg, Allen

východ

Girsa, Václav

situace

Underground / Núdzový

Hardcore a industriál / Kritická

Goethe, Johann Wolfgang

Zadní vchod

Rock a folk /

Gotthard-Zelinková, Marta

Extempore

Underground /

Gregar, Jan Punk II / Modrý tanky
Gregor, Petr Punk I / V3S
Grigorov, Robert Nová vlna I / Ventil RG
Grman, Pavol Underground / CH.V.M.
Grulich, Marek Alternativa / Nechte nás bejt

 Nová vlna II / Za co?

Gru²a, Martin Underground /
Gulá², Peter Punk II / Krach,

Mladé rozlety

Echt!
Lord Alex,

Haas, P°emek Nová vlna I / Bon Pari
Habal, Karel Nová vlna I / Garáº
Hadrávek, Gabriel Nová vlna I / Bon Pari
Háj, Petr Nová vlna II / Krásné nové stroje
Hajdovská, Miroslava Nová vlna I / Manºelé
Hajdovská, Vendula Nová vlna I / Manºelé
Hajdovská-Tlustá, Kate°ina Alternativa /

vehlík  Nová vlna I / Manºelé
Alternativa /
Amalgam, Kilhets, Marno Union, Stehlík,
vehlík  Nová vlna I / Manºelé
Hájí£ek, Tomá² Punk I / Oi Oi Hubert
Machán¥
Hamouz, Michal Nová vlna II / Poker GH
Hampel, Tomá² Rock a folk / Prouza
Ha¬ka, Tomá² Punk IV / 4 Promile
Ha¬ka, Vojt¥ch Punk IV / 4 Promile
Hannsmann, Ji°í Nová vlna I / Manºelé
Hansel, Stanislav Alternativa / Secret
company of little castle  Punk I / IQ 60
Hanslian, Vít Punk IV / N²o i
Hanzlík, Jaromír Alternativa / Uº jsme doma
 Punk I / F.P.B.
Hanzlová, Zuzana Alternativa / Uº jsme
doma
Hapl, Rostislav Nová vlna I / Vítkovo
kvarteto
Haubert, Jan Punk I / Plexis, Visací zámek
Havier, Peter Underground / CH.V.M.
Havlena, Pavel Hardcore a industriál / Stres
Havlí£ek, Franti²ek Nová vlna I / Tango
Havlí£ek, Zden¥k Punk I / PVC
Havrda, Tomá² Nová vlna I / Zikkurat
Hazuka, Jan Alternativa / Psí vojáci
Hedl, Jan Nová vlna I / Du²evní hrob,
Precedens  Nová vlna II / Hudba Praha
Heger, Ivo Nová vlna I / Letadlo
Heislar, Tomá² Alternativa / Odváºní bob°íci
Hejbal, Du²an Nová vlna I / Dr. Max
Hejma, Ond°ej Nová vlna I / Tango
Hejna, Michal Nová vlna I / Dr. Max
Helebrant, Vladimír Underground / MCH
Band
Hel²týn, Du²an Nová vlna II / Brumerová
Prouza  Rock a folk / Prouza
Hernych, Petr Rock a folk / P·vodní Bure²
Hilli, Sabri Nová vlna I / Máma Bubo
Hladík, Jan Punk III / A.M.B., Gummy pig 
Hardcore a industriál / P.S.
Hlas, Ivan Rock a folk / Nová r·ºe
Hajdovský, Alexandr
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Hlavá£ek, Roman

d¥ti

Hlávka, Antonín
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Nová vlna II / Rozmazané

Nová vlna I / Garáº  Punk

Punk I / V noci
Punk IV / Hotentoten
Hlavsa, Milan Underground / DG 307, Dom,
Plastic People of the Universe, P·lnoc  Nová
vlna I / Garáº
Hlinomaz, Petr Nová vlna I / Garáº  Punk I
/ Ke£up
Hlobe¬, Roman Punk II / Davová psychóza
Hlou²ková, Jaroslava Skinheads / Jen ºádnou
paniku
Hnát, Lubo² Nová vlna II / Babalet
Hobzík, Radim Punk IV / Red Silas
Hofrichter, Dan Rock a folk / Praºská ²unka
Holas, Karel Rock a folk / eské srdce
Holec, Petr Underground / Berryoza
Underschmidt Band
Hole²ta, imon Underground / Invalidní
d·chod
Holmann, Hynek Punk III / Kukav·z
Holubcová, Marcela Nová vlna II / M¬ága
a ¤orp
Holý, Pavel Nová vlna I / Dr. Max
Holý, Roman Nová vlna I / Dr. Max  Punk I
/ V3S
Homolka, Vít Bohuslav Underground /
Atomová mihule
Hönig, Franti²ek Nová vlna I / Praºský výb¥r
 Rock a folk / Nová r·ºe
Hons, Petr Nová vlna II / Oceán
Hons, Václav Nová vlna I / Tango
Honzík, Jind°ich Alternativa / Uº jsme doma
Horá£ek, Filip Punk IV / Stalinovy ob¥ti
Horá£ek, Michal Nová vlna I / Praºský výb¥r
Horá£ek, Mirko Underground / Extempore 
Nová vlna I / Precedens  Punk I / Ke£up
Horák, Ivo Alternativa / Odváºní bob°íci 
Nová vlna I / Je²t¥ jsme se nedohodli, Pro
pocit jistoty
Horák, Jakub Punk III / P.S.S.
Horák, Ond°ej Underground / Litinovej Pepa
and Pr·myslovej plyn, Um¥lá hmota
Horák, Vít¥zslav Rock a folk / Barel rock
Hor£ík, Vratislav Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band, Vítkovo kvarteto
Horká, Hana Alternativa / Uº jsme doma
Horký, Karel Artrock / Bronz, Progres 2
Horký, Zden¥k Punk I / Igelit
Hor¬ák, Robert Punk I / Extip
Horský, Martin Punk I / Novodur  Punk II
/ Telex  Hardcore a industriál /
L.D.Totenkopf
Horváth, Julius Alternativa / Uº jsme doma
 Punk II / anov
Ho°ánek, Filip Nová vlna II / Krásné nové
stroje
Ho°ínek, Marek Punk I / Igelit
Ho²£álek, Petr Punk I / PVC  Hardcore
a industriál / O.P.M.
Ho²ek, Petr Punk I / Plexis  Hardcore
a industriál / Michael's uncle
Hlávka, Michal
Hlávka, Pavol

Alternativa / Smí²ený pocity 
Punk III / Poºár mlýna
Hrabalik, Petr Hardcore a industriál / Na²rot
Hradec, Ji°í Underground / Extempore 
Nová vlna I / Garáº
Hrách, Martin Punk I / Flastr
Hr£ka, Vít¥zslav Punk IV / Outcha pitcha
Hrdli£ka, Pavel Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
Hrn£í°, Pavel Punk I / IQ 60  Punk III /
Piráti klidných vod
Hromádka, Petr Nová vlna I / Je²t¥ jsme se
nedohodli
Hrube², Ji°í Nová vlna I / Praºský výb¥r
Hrubý, Emil Punk III / Chronická nevinnost,
Poºár mlýna
Hrubý, Tomá² Punk II / AK Plech
Hru²ka, Milan Nová vlna II / Rozmazané d¥ti
Hrzánová, Barbora Rock a folk / P·vodní
Bure²
H°ebejk, Martin Punk I / V3S
H°eben, Josef Underground / Národní t°ída
H°ebí£ek, Jan Alternativa / Velký Plytko²
Hubinger, Vojt¥ch Nová vlna I / Moped
H·da, Milo² Punk III / Z ni£eho nic
Hude£ek, Miroslav Punk III / Bu°inky II
Hulík, Hynek Alternativa / Velký Plytko²
Huml, Petr Nová vlna I / Dr. Max
Hurský, Mojmír Rock a folk / Ciment
Hurtig, Peter Punk I / Extip, Zóna A  Punk
III / Slobodná Európa
Huvar, Ivan Artrock / Bronz, Synkopy
Hyánková-Svobodová, Jana Rock a folk /
Otcovy d¥ti
Hynek, Pavel Rock a folk / Ciment
Hýsek, Jan Alternativa / Clysma 20 litr·
Hyský, Ale² Nová vlna I / Garáº
Hýský, Ale² Punk I / Ke£up
Hrabák, Petr

Underground /
Extempore, MCH Band, Um¥lá hmota 
Alternativa / Elektrobus, Kilhets  Nová vlna
I / Zikkurat  Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
Chadima, Vladimír Underground / Bílé
sv¥tlo
Charvát, Roman Alternativa / Smí²ený
pocity  Punk III / Poºár mlýna
Charypar, Ji°í Nová vlna I / Máma Bubo 
Nová vlna II / Babalet
Chlebna, Milan Nová vlna I / Bon Pari
Chlumecký, Ji°í Nová vlna II / ZOO
Chlupsa, Ota Alternativa / Uº jsme doma
Chmela°, Hynek Alternativa / Velký Plytko²
Chmela°, Ivo Alternativa / Happyend, Velký
Plytko²  Nová vlna I / Slepé st°evo  Nová
vlna II / M¬ága a ¤orp
Chm¥la°, Ivo Nová vlna I / Slepé st°evo
Choura, Martin Alternativa / eny
Chovanec, B°etislav Rock a folk / Wanastowi
vjecy
Chramosta, Michal Hardcore a industriál /
Serious music
Chadima, Mikolá²

Nová vlna I / Tango
Hardcore a industriál / Stres,
Svobodný slovo

Imrich, Miroslav
Incedy, Pavel
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Incedy, Petr Hardcore a industriál /

Jukl, Jan Punk I / Plexis  Hardcore a

Svobodný slovo
Ingerle, Petr Rock a folk / Zadní vchod
Ivan, Du²an Punk III / Hasiaci prístroj

J., Kleopatra Punk II / Lord Alex
Jakobec, Milan Nová vlna II / Laura a její
tyg°i

Jallais, Denise Underground / Aku-Aku
Janá£ek, Ladislav Punk II / Nát¥rová hmota
Jan£ák, Karel Underground / P·lnoc 
Hardcore a industriál / Michael's uncle

Jan£e, Franti²ek Rock a folk / P·vodní Bure²
Janda, Josef Nová vlna I / Jasná páka
Janda, Martin Punk IV / Totální nasazení
Jando, Daniel Underground / mox
Jandová, Marta Punk II / T°i sestry
Jane£ek, Petr Hardcore a industriál / O.P.M.
 Punk II / Kudy kam

Jane£ka, Roman Punk IV / 4 Promile
Janí£ek, Josef Underground / Dom, Plastic

People of the Universe, P·lnoc  Nová vlna I
/ Garáº
Jano, Josef Alternativa / Secret company of
little castle  Nová vlna II / Morální tyfus
Janou²ková, Veronika Nová vlna I / Manºelé
Jánský, Marek Punk III / Vzor 60  Punk IV
/ Last semtex for Saddam
Jaros, Jane Nová vlna I / Dr. Max
Játro, Albín Rock a folk / Praºská ²unka
Jaurys, Ji°í Punk IV / Red Silas
Javorský, Vojt¥ch Punk IV / Stalinovy ob¥ti
Jebakin, Kost¥j Rock a folk / Praºská ²unka
Jehli£ka, Jaroslav Hardcore a industriál /
Paprsky inºenýra Garina
Jehli£ka, Lubo² Punk III / Akce Z
Jelenová, árka Punk IV / Mocela Umbra
Jelínek, Ji°í Underground / O.P.N.
Jelínek, Ji°í Alternativa / Psí vojáci  Nová
vlna I / Garáº
Jelínek, Radek Punk IV / N²o i
Jelínek, Stanislav Nová vlna I / Praºský
výb¥r
Jelínek, Václav Nová vlna I / Manºelé
Jemelka, Franti²ek Artrock / Progress
organization, Synkopy
Jernek, Michal Underground / Plastic People
of the Universe
Je°ábek, Jaroslav Underground / Guten tag
Jícha, Tomá² Nová vlna II / Pro slepi£í kvo£
 Punk II / Kudy kam
Jílek, Jan Underground / Plastic People of the
Universe
Jirásek, Antonín Underground / Orchestr
bissext
Jir£íková, Kate°ina Nová vlna II / M¬ága
a ¤orp
Jir£íková, Kate°ina Punk I / Dybbuk
Johanides, Ivan Underground / Bílé sv¥tlo
Jon²ta, Milan Hardcore a industriál /
Radegast
Jopek, Jan Alternativa / Katafalk
Jordán, Karel Punk IV / Kamilova ºena
Jordán, Pavel Punk IV / N²o i

industriál / Michael's uncle, P.S., Suicidal
commando
Julény, Ján Underground / CH.V.M.
Jura£ka, Zden¥k Nová vlna I / Tango
Juran, Ale² Alternativa / K novému b°ehu
sv¥t  Punk I / Klec  Punk II / Brachyblast
Juran, Gabin Alternativa / Secret company of
little castle  Punk II / Brachyblast
Juran, Old°ich Alternativa / Katafalk, Lidi
jsou lidi  Nová vlna II / Morální tyfus 
Punk I / Klec  Punk II / St°edn¥ rychlé ²ípy
Juran, Olga Nová vlna II / Morální tyfus

Kabe², Ji°í Underground / DG 307, Plastic
People of the Universe, P·lnoc

Kacafírek, Franti²ek Punk II / T°i sestry
Kaderka, Petr Punk IV / Pank tau
Kajtman, Lud¥k Punk II / Funus band
Kalický, Bra¬o Punk I / Problém 5
Kalousek, Jan Nová vlna II / ZOO  Rock
a folk / eské srdce

Kalousek, Karel Punk I / Hluchý telefon 
Punk II / anov

Kalousková, Alice Alternativa / Uº jsme
doma

Kalousová, Dana Hardcore a industriál /
Radegast  Nová vlna II / Masomlejn

Kalpakcis, Pavel Punk III / Kukav·z
Kalvoda, Petr Punk III / Nabeton
Kandl, Ludvík Nová vlna II / Hudba Praha 
Rock a folk / P·vodní Bure²

Kandlová, Kate°ina Rock a folk / P·vodní
Bure²

Kaniok, Pavel Hardcore a industriál /
Radegast

Kantor, Martin Punk IV / Pank tau
Karaát, Josef Underground / Domácí kapela
Karásek, Jan Punk II / T°i sestry
Karásek, Jind°ich Alternativa / eny
Karásek, Tomá² Punk II / T°i sestry
Karba¬, Ji°í Punk IV / Asana£ní pásmo
Karlík, Viktor Underground / Národní t°ída
Karták, Radek Nová vlna I / Manºelé
Kassa, Jano Punk II / Davová psychóza
Ka²£ák, Michal Underground / CH.V.M. 
Nová vlna II / Bez ladu a skladu

Ka²£ák, Peter Underground / CH.V.M. 
Nová vlna II / Bez ladu a skladu

Ka²£áková, Renáta Nová vlna II / Bez ladu
a skladu

Kejla, Michal Nová vlna II / Ratataplán
Keller, Pavel Underground / Kmochova

paralýza  Alternativa / ím h·° tím líp 
Nová vlna II / Betonová zahrada
Keller, Petr Nová vlna I / Pro pocit jistoty
Ke°ka, Pavel Alternativa / Uº jsme doma 
Punk I / F.P.B.
Ke°ka, Petr Alternativa / Uº jsme doma
Kettner, Jind°ich Skinheads / Braník
Kiss, Radek Underground / Kmochova
paralýza
Klapper, Martin Underground / MCH Band
 Punk I / A 64
Klecandr, Stanislav Underground / Bílé
sv¥tlo
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Underground / Bílé sv¥tlo
Alternativa / Svatý Vincent 
Hardcore a industriál / Michael's uncle
Klement, Petr Nová vlna II / Hrab¥ X
Klich, Jan Punk III / Marxova tchýn¥
Klíma, L. Underground / Berryoza
Underschmidt Band
Klíma, Miroslav Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band
Kliment, Ervin Punk I / Zóna A
Klime²ová, Jana Nová vlna II / M¬ága
a ¤orp, O²klid
Klon, Zden¥k Nová vlna II / Krásné nové
stroje, Rozmazané d¥ti
Kluka, Zden¥k Artrock / Progres 2,
Progres-Pokrok, Progress organization
Knap, Pavel Punk IV / N²o i
Kn¥ºík, Martin Punk II / Brachyblast
Kníºák, Milan Underground / Aktual,
Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn
Knor, Martin Alternativa / Happyend  Nová
vlna II / M¬ága a ¤orp
Knorr, Martin Alternativa / Rytmická mládeº
Knotek, Petr Nová vlna I / Dvouletá fáma
Koblicová, Jarmila Nová vlna II / Hudba
Praha
Kocáb, Michael Nová vlna I / Praºský výb¥r
Kocourková, Hana Nová vlna II / Betula
Pendula
Ko£enda, Ji°í Underground / Dom
Kodym, Robert Rock a folk / Wanastowi
vjecy
Kohout, Peter Underground / CH.V.M. 
Nová vlna II / Bez ladu a skladu
Kohoutek, Ji°í Alternativa / Amalgam
Kohoutová, Romana Nová vlna I / Bon Pari
Kohu², Petr Nová vlna II / Loºisko
Kohut, Petr Nová vlna I / Precedens
Kohút, Ond°ej Nová vlna II / Rádio
Kokolia, Vladimír Alternativa / Dunaj, E
Kolá°, Jan Nová vlna II / ZOO
Kolá°, Ji°í Underground / Plastic People of
the Universe
Kole£áni, Miroslav Punk I / Paradox, Super
panic orchestra, Zóna A
Koller, David Alternativa / Kilhets  Nová
vlna I / Jasná páka, Praºský výb¥r
Kolondra, Marcel Nová vlna II / Morální
tyfus  Punk II / Brachyblast
Kolondra, Martin Punk III / Piráti klidných
vod
Kol²ovský, Ji°í Alternativa / Dunaj
Komínek, Pavel Underground / Stará dobrá
ru£ní práce
Kone£ná, Jana Nová vlna I / AB Normal
Kone£ný, imon Rock a folk / Otcovy d¥ti
Kone², Antonín Underground / Kmochova
paralýza
Koní£ek, Jaroslav Punk III / Piráti klidných
vod
Konopásek, Zden¥k Nová vlna I / 3 lydi,
Dvouletá fáma
Konrád, Ond°ej Nová vlna II / Hudba Praha
Kon·pka, Tomá² Punk IV / 111. pivní peru´
Kopecký, Marek Punk IV / Stalinovy ob¥ti
Klecandr, Václav
Klein, Ivan

Artrock / Futurum, Synkopy 
Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
Kop°ivík, Roman Nová vlna II / Krásné nové
stroje
Kopta, Pavel Artrock / Progress organization
Korb, Antonín Underground / MCH Band 
Nová vlna II / Vltava
Korbe©, Svetozár Punk I / Extip, Super
panic orchestra, Zóna A  Punk III /
Slobodná Európa
Korený, Ivan Nová vlna I / Bon Pari
Korienek, Ján Underground / CH.V.M.
Ko°án, Michal Hardcore a industriál /
Paprsky inºenýra Garina
Ko°án, Václav Nová vlna II / Babalet
Kosarz, Radim Rock a folk / All Mikolas toys
Kosina, Jaroslav Nová vlna II / Krásné nové
stroje
Kosina, Ji°í Nová vlna II / Krásné nové stroje
Kostelecký, Leo² Punk II / Hrdinové nové
fronty
Ko²atka, L. Punk IV / Pangeit
Ko²´ál, Václav Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
Ko²tial, Martin Underground / É Ucho Debil
Accord Band, Orchestr bissext
Kotek, Ji°í Punk III / Nemáte za£
Kotora, Josef Punk II / Bradavice
Kotva, Franti²ek Nová vlna I / Tango
Kouba, Pavel Nová vlna I / Dvouletá fáma
Koubek, Jan Underground / P·lnoc
Koubek, Martin Nová vlna I / Praºský výb¥r
Koudelka, Pavel Nová vlna II / O²klid, Z
kopce
Koutný, Radek Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
Ková£, Ivan Nová vlna I / 3 lydi
Koval, Michal Nová vlna II / Masomlejn,
Modulace
Ková°, Ji°í Underground / Extempore
Kova°ík, Vojt¥ch Nová vlna I / O.Z.W.
Koºí²ek, Vladimír Nová vlna I / Bon Pari
Krafka, Tomá² Punk IV / Bohuna °ekla ºe jo
Krají£ek, Martin Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band
Král, Ji°í Punk I / Novodur
Král, Pavel Punk II / Nát¥rová hmota
Kratochvíl, Martin Nová vlna I / Manºelé
Kraus, udo Nová vlna I / AB Normal
Kr£ek, Tomá² Nová vlna II / ZOO
Kr£má°, Lud¥k Rock a folk / Otcovy d¥ti
Kr£má°, Petr Punk IV / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
Kreidlová, Eva Punk III / Nemáte za£
Krejcar, Petr Punk IV / Bohuna °ekla ºe jo
Krej£í, Tomá² Rock a folk / Barel rock
Kremli£ka, Vít Underground / Národní t°ída
Krchovský, J. H. Underground / Národní
t°ída, O.P.N.  Nová vlna II / Hudba Praha
Kriesel, Karel Nová vlna I / Garáº
Krista, Tomá² Punk III / Hasiaci prístroj
Krochmalný, Mojmír Nová vlna I / Máma
Bubo
Kroul, Vladimír Underground / Bílé sv¥tlo
Kru²ina, Ivan Nová vlna II / Laura a její tyg°i
Kr·ta, Kamil Punk I / F.P.B.
Kr·ta, Vít Alternativa / Psí vojáci
Kruºela, Jan Hardcore a industriál / Paprsky
inºenýra Garina
Kop°iva, Emil
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Kry²pín, Klaudius

výb¥r

Nová vlna I / Praºský

Underground / Extempore 
Alternativa / Kilhets, Stehlík, vehlík
K°e£ek, Michal Underground / Guten tag
K°e²ni£ka, Ivan Punk IV / Cela pro Klárku
K°ístek, Václav Nová vlna II / Panika  Punk
I / Dybbuk
K°ivka, Ji°í Underground / P·lnoc 
Alternativa / Temelín  Nová vlna I /
Zikkurat
Kuba, Petr Punk III / S.P.S.
Kubánek, Libor Nová vlna II / Hudba Praha
Kubica, Rastislav Underground / CH.V.M. 
Nová vlna II / Bez ladu a skladu
Kubí£ek, Petr Alternativa / ím h·° tím líp
Kubín, Pavel Punk III / Kukav·z
Kubínek, Martin Underground / Guten tag
Kubínek, Vlastimil Underground / Guten tag
Kub·, Karel Hardcore a industriál / Serious
music
Ku£a, Tomá² Rock a folk / Mezanin
Ku£aj, Martin Nová vlna II / Panika
Ku£era, Franti²ek Nová vlna II / Babalet
Ku£era, Jan Nová vlna I / O.Z.W. 
Underground / Aktual, Um¥lá hmota
Ku£era, Pavel Rock a folk / eské srdce
Ku£era, Petr Nová vlna II / Oceán
Kud¥j, Václav Hardcore a industriál / O.P.M.
Kudela, Ale² Nová vlna II / Laura a její tyg°i
Kud¥lka, Vladimír Nová vlna II / Betula
Pendula
Kuchta, Horymír Punk I / IQ 60
Kulifaj, Robert Nová vlna I / Acylpyrin
Kulich, Marián Underground / CH.V.M. 
Nová vlna I / Home made
Kulla, Ján Punk I / Extip
Kuna, Václav Underground / Orchestr bissext
Kunc, Václav Punk II / Modrý tanky
Kup£ík, Vojt¥ch Nová vlna II / O²klid,
Z kopce
Kupka, Pavel Nová vlna II / Hrab¥ X
Kurfürst, Tomá² Nová vlna I / Garáº
Kuric, Ján Nová vlna I / Ventil RG
Kusý, Vadim Punk I / Extip
Kypso¬, Radek Hardcore a industriál /
Czechcore S.R.K.
Kyselka, Pavel Punk II / anov
Kyselo, Robert Punk II / E!E
K°e£an, Petr

Punk III / Slobodná Európa
Underground / Aku-Aku
Lal, Mohan Alternativa / Amalgam
Lampl, Petr Underground / Plastic People of
the Universe, P·lnoc
Lamptey, Dada Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
Landa, Daniel Skinheads / Orlík
Land²tof, Jan Underground / Extempore
Lang, Michal Alternativa / Rytmická mládeº
 Nová vlna II / Betonová zahrada,
Brumerová Prouza, Masomlejn
Langr, Tomá² Alternativa / Katafalk
La¬ka, Miloslav Punk III / Z ni£eho nic
Lánský, Marek Alternativa / eny
Lan²tof, Ladislav Punk II / Bradavice
Láber, Miloslav
Laforgue, Jules

Lap£íková, Zuzana Nová vlna II / O²klid
Lapin, Pavol Punk III / Hasiaci prístroj
La²ek, Richard Artrock / Bronz
Laurin, Radek Hardcore a industriál /

Kanibal, Svobodný slovo
Punk I / Paradox,
Super panic orchestra, Zóna A  Punk II /
Krach  Punk III / Slobodná Európa
Lederleitner, Miroslav Punk I / Zóna A 
Punk II / Krach, Lord Alex
Lennon, John Artrock / Progress organization
Le²ko, Eduard Underground / Núdzový
východ
Le²tina, Ladislav Underground / Plastic
People of the Universe
Leta²i, Ivan Nová vlna II / Poker GH
Lhotka, Tomá² Punk IV / Diagnóza dávivá
ºíze¬
Limburský, Jan Underground / MCH Band 
Punk I / A 64, Ke£up  Skinheads / Orlík
Liso¬, Igor Nová vlna I / Manºelé
Li²ka, Petr Nová vlna I / Je²t¥ jsme se
nedohodli
Li²ková, Yvona Alternativa / Uº jsme doma
Lorenc, Ivo Alternativa / Psí vojáci
Lorenc, Ji°í Underground / Bílé sv¥tlo
Lorenz, Zden¥k Nová vlna I / O.Z.W.
Luká£ik, Miroslav Nová vlna I / Ventil RG
Luká², Martin Alternativa / Rytmická mládeº
 Nová vlna II / Betonová zahrada,
Masomlejn
Luká², Vratislav Artrock / Synkopy
Luká²ová, Dana Alternativa / Rytmická
mládeº  Nová vlna II / Brumerová Prouza,
Masomlejn
Luká²ová, Ivana Nová vlna II / M¬ága
a ¤orp, O²klid
Lundák, Dan Underground / Um¥lá hmota
Lederleitner, Jaroslav

Máca, Zden¥k

mihule

Underground / Atomová

Macar, Pavel Nová vlna I / Dr. Max
Mack·, Zden¥k Alternativa / Amalgam
Macur, Ji°í Nová vlna I / Je²t¥ jsme se

nedohodli

Mader, Richard Alternativa / Combo FH
Mach, Jan Maria Underground / Aktual
Mácha, Karel Hynek Underground / Plastic

People of the Universe
Punk I / Oi Oi Hubert
Machán¥, Paragraf 202
Machá£ek, Jan Nová vlna I / Garáº 
Underground / Plastic People of the Universe
Machá£ek, Milan Underground / Um¥lá
hmota
Machá£ek, Miroslav Punk I / Oi Oi Hubert
Machán¥, Paragraf 202
Machá£ková, Jana Nová vlna I / Dvouletá
fáma
Machek, Jaromír Punk III / S.P.S.
Machek, Jaroslav Punk II / I.P.B.
Machunka, Peter Underground / mox
Majakovskij, Vladimír Hardcore a industriál
/ Paprsky inºenýra Garina
Majtner, Vilém Artrock / Synkopy
Makovský, Milo² Artrock / Synkopy
Malaniuk, Dan Hardcore a industriál /
Kritická situace, Suicidal commando
Machá£ek, Ivan
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Punk II / T°i sestry 
Skinheads / Orlík
Male£ek, Martin Punk II / Zem¥ºlu£ 
Hardcore a industriál / Insania
Málek, Ji°í Rock a folk / Prouza
Málek, t¥pán Punk II / NVÚ
Malík, Karel Nová vlna II / Babalet, Hudba
Praha  Underground / Echt!
Malina, Ladislav Nová vlna I / Praºský výb¥r
Malinovský, Lubo² Nová vlna I / Pro pocit
jistoty
Malinovský, Vít Nová vlna II / Hudba Praha
Malinovský, Zby²ek Punk II / Telex
Málková, Alena Punk II / Znouzectnost
Málková, Ema Nová vlna II / Loºisko
Málková, Romana Nová vlna I / Bon Pari
Mal²ovský, Ji°í Alternativa / Uº jsme doma
Malý, Ivan Rock a folk / P·vodní Bure²
Man, Oskar Artrock / Progres 2
Manová, Zuzana Nová vlna II / Panika
Mará²ek, Pavel Nová vlna I / O.Z.W.
Mare£ek, Petr Nová vlna I / Tango
Marek, Filip Rock a folk / P·vodní Bure²
Marek, Milan Punk III / Z ni£eho nic
Marek, Ond°ej Punk III / Piráti klidných vod
Marek, Vlastimil Underground / Extempore,
MCH Band  Alternativa / Elektrobus,
Stehlík, vehlík
Mare², Ji°í Underground / Dom, Extempore
Mare², Milan Nová vlna II / Laura a její tyg°i
Marks, Ji°í Underground / Invalidní d·chod
Marks, Lud¥k Underground / Invalidní
d·chod
Markvart, Pavel Underground / É Ucho
Debil Accord Band, Orchestr bissext
Ma°ák, Martin Punk III / Vzor 60
Ma°ík, Radek Punk III / M.V.S.
Masarik, Ivan Underground / CH.V.M.
Masariková, Jana Underground / CH.V.M.
Má²a, Jan Nová vlna I / Máma Bubo
Ma²t¥ný, Ben Rock a folk / Praºská ²unka
Matásek, David Skinheads / Orlík
Mat¥j£ek, Ivan Nová vlna I / Tango
Mat¥jek, Ji°í Hardcore a industriál /
Czechcore S.R.K.
Mat¥jovský, Jaroslav Nová vlna I / Bon Pari
 Nová vlna II / Loºisko  Punk I / Product
of Jozzin and Caine company a synové 
Punk II / Znouzectnost  Rock a folk /
Kuli£kové loºisko
Mat¥jovský, Martin Nová vlna II / Loºisko 
Rock a folk / Kuli£kové loºisko
Matocha, Marek Punk IV / Kamilova ºena
Matou²ek, Ji°í Nová vlna II / ZOO
Matou²ek, Josef Nová vlna I / Dvouletá fáma
Matou²ek, Vlastislav Nová vlna I / Máma
Bubo
Matu²ka, Waldemar Punk IV / D.S.H.
Maxa, Jan Nová vlna II / Panika, Vltava 
Punk I / Dybbuk
Mayer, Jan Alternativa / Amalgam  Nová
vlna I / O.Z.W.
Mayerová, And¥la Nová vlna II / Panika
Mazal, Lumír Punk III / Vzor 60
Mazánek, Ji°í Alternativa / Amalgam
Male£ek, Jakub

Mazurek, Eduard Nová vlna II / Za co?
Mazurek, Robert Alternativa / Nechte nás

bejt  Nová vlna II / Morální tyfus, Za co? 
Punk III / Piráti klidných vod
McCartney, Paul Artrock / Progress
organization
Medek, Petr Hardcore a industriál / Merry
Corpse
Mel£, Václav Underground / Guten tag
Meli²ek, Roman Punk I / Problém 5
Mergl, Jaromír Punk III / Chronická
nevinnost, Poºár mlýna
Merta, Vladimír Nová vlna II / ZOO  Rock
a folk / eské srdce
Mertlík, Vladimír Nová vlna I / Tango
M¥stka, Dan Punk II / Do °ady!
Michálek, Ji°í Underground / O.P.N.
Michálek, Miroslav Hardcore a industriál /
Merry Corpse
Michl, Otakar Underground / Aktual, DG
307, Um¥lá hmota
Míka, Josef Punk IV / Diagnóza dávivá ºíze¬
Miklenda, Leo Underground / Stará dobrá
ru£ní práce
Mikleti£, Daniel Nová vlna I / Ventil RG 
Punk I / Extip
Míková, Marie Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
 Punk I / Dybbuk
Mikulá²ek, Old°ich Punk I / F.P.B.
Mikulá²ek, Petr Underground / Guten tag
Miku², Karel Alternativa / Velký Plytko² 
Nová vlna I / Slepé st°evo  Nová vlna II /
M¬ága a ¤orp
Miku²ka, Miroslav Punk I / Extip, Zóna A
Minárik, Martin Nová vlna I / Acylpyrin
Mi²kovský, Martin Nová vlna II / Laura
a její tyg°i
Mi´ický, Jozef Nová vlna I / AB Normal
Molín, Robert Punk II / NVÚ
Moravec, Franti²ek Punk II / T°i sestry
Morávek, Milo² Artrock / Futurum, Progres
2, Synkopy
Morgenstern, Christian Nová vlna I / 3 lydi,
Garáº  Punk I / Visací zámek
Moro, Ivan Nová vlna I / Acylpyrin
Morocz, Roman Punk II / Smrt mladého
sebevraha  Skinheads / Vala²ská liga
Motlík, Ivan Punk I / Problém 5
Mo´ovský, Branislav Nová vlna II / Poker
GH
Mottl, Petr Punk II / E!E
Mou£ka, Radomír Punk III / M.V.S.
Mou£ková, Jaroslava Rock a folk / P·vodní
Bure²
Mráz, Igor Nová vlna I / O.Z.W.
Mráz, Radek Hardcore a industriál /
L.D.Totenkopf
Mrázek, Petr Nová vlna I / Vítkovo kvarteto
Mrlina, Miroslav Underground / Posádková
hudba Marného Slávy
Mr²tík, Ale² Punk III / S.P.S.
Mühlhansel, Martin Hardcore a industriál /
Svobodný slovo
Mucha, Ond°ej Rock a folk / eské srdce
Muk, Petr Nová vlna II / Oceán
Müller, Franti²ek Punk II / Do °ady!
Müller, Miriam Skinheads / Jen ºádnou
paniku
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Myslikovjan, Ivan

tyg°i

Nová vlna II / Laura a její

Nálepková, Milada

doma

Punk II / St°edn¥ rychlé ²ípy

Nová vlna I / Pro pocit
jistoty  Nová vlna II / N¥co, co hýbe u²ima
Odehnal, Vladimír Underground / Orchestr
bissext
Odstr£il, Radek Alternativa / Velký Plytko²
 Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
Olºbut, Roman Underground / CH.V.M.
Opálka, Jaroslav Punk IV / Proti proudu
Opava, Radek Punk III / Zamrzlý mozky
Opo£enský, Lud¥k Nová vlna I / Kokrment
Ore²an, Roman Punk IV / Hotentoten
Osolsob¥, Petr Nová vlna I / Podchodem
vchod
Ost°anský, Josef Alternativa / Dunaj, E
Ou°edník, Pavel Punk I / Novodur
Oweyssi, Ruzbeh Rock a folk / Zadní vchod
Odehnal, Michal

Alternativa / Uº jsme

Underground / Plastic
People of the Universe
Narovec, Vratislav Punk III / Bu°inky II
Navrátil, Karel Rock a folk / Mezanin
Nebeská, Adéla Rock a folk / Praºská ²unka
Nebeská, And¥la Rock a folk / Praºská ²unka
Neb°enský, Robert Nová vlna II / Vltava
Necká°ová, Mirka Underground / Litinovej
Pepa and Pr·myslovej plyn
Ne£as, Jakub Hardcore a industriál / U²ní
bordel
Ne£ekal, Martin Punk III / i²atý kolo
Nedoma, Pavel Nová vlna I / Precedens 
Punk I / V noci
Neduha, Jaroslav Rock a folk / Mezanin
Neduha, Jaroslav Jeroným Underground /
Extempore
Nedv¥d, Lud¥k Hardcore a industriál / Stres
Negramot, Stanislav Skinheads / Braník
Nejedlý, Franti²ek Nová vlna II / Betula
Pendula
Nejedlý, Miloslav Rock a folk / Barel rock
Nejepsová, Kate°ina Punk I / Dybbuk
Nekone£ný, Daniel Nová vlna II / Laura
a její tyg°i
Nekuºa, Petr Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
N¥mcová, Michaela Underground / DG 307,
P·lnoc  Nová vlna I / Garáº
N¥mec, en¥k Punk IV / Mocela Umbra
N¥mec, Jakub Underground / The Hever and
Vazelína
N¥mec, Libor Rock a folk / Zadní vchod
N¥mec, Martin Nová vlna I / Du²evní hrob,
Precedens
N¥mec, Tony Rock a folk / Praºská ²unka
N¥me£ek, Daniel Punk IV / Diagnóza dávivá
ºíze¬
Neuhöfer, Miroslav Underground / Aku-Aku
Neumahr, Roman Punk I / Problém 5
Neumann, Old°ich Punk II / Znouzectnost
Neustadt, Petr Punk II / T°i sestry
Niederle, Ji°í Nová vlna I / Praºský výb¥r
Nikolas, Vasil Nová vlna I / Garáº  Punk I /
Ke£up
Noha, Leo² Underground / Invalidní d·chod
Nosek, Petr Punk II / AK Plech
Novák, Ji°í Punk II / Zem¥ºlu£
Novák, Zden¥k Alternativa / Psí vojáci, eny
Nováková, Marcela Punk IV / Proti proudu
Novotný, Ji°í Nová vlna I / Tango
Novotný, Josef Nová vlna I / Praºský výb¥r
Novotný, Pavel Nová vlna I / Garáº
Novotný, V. Punk IV / Pangeit
Nový, Jaroslav Punk III / Qýchodu
Nový, Milan Alternativa / Uº jsme doma 
Punk I / F.P.B.
Nowaková, So¬a Rock a folk / All Mikolas
toys
Nutil, Tomá² Nová vlna II / Modulace
Nytra, Milan Artrock / Progres 2,
Progres-Pokrok
Nápravník, Milan

Nýzner, Lubo²

Palakovi£, tefan Punk I / Tlak
Palát, Jaroslav Hardcore a industriál

/
Paprsky inºenýra Garina
Pálenská, Jarmila Underground / Litinovej
Pepa and Pr·myslovej plyn
Pálenský, Petr Hardcore a industriál / Insania
Pálka, Martin Alternativa / Nechte nás bejt 
Nová vlna II / Za co?
Palko, Du²an Punk II / Lord Alex  Punk IV
/ Stupid
Pallat, Lud¥k Punk II / T°i sestry 
Skinheads / Braník
Palme, Jaromír Nová vlna II / Hudba Praha
Palme, Jaromír Franti²ek Rock a folk /
P·vodní Bure²
Palmeová, Dana Rock a folk / P·vodní Bure²
Palou², Martin Underground / P·lnoc
Palová, Gabriela Underground / CH.V.M.
Pánek, Franti²ek Underground / Plastic
People of the Universe
Paprskár, Lud¥k Punk II / Nát¥rová hmota
Pártlová, Kate°ina Nová vlna I / Manºelé
Pásovec, Alan Skinheads / Braník
Pa²ek, Roman Nová vlna II / Laura a její
tyg°i, Rádio
Pa²erák, Pavel Skinheads / Braník
Pa²t¥ka, Daniel Underground / CH.V.M.,
mox  Nová vlna I / Home made
Pa²t¥ka, Kamil Underground / mox
Pátek, Ji°í Nová vlna I / O.Z.W.  Punk I /
Visací zámek
Pátek, Václav Alternativa / Combo FH
Pátý, Miroslav Punk III / i²atý kolo
Pauli, Michal Punk IV / 4 Promile
Pávek, Kry²tof Punk I / Energie G
Pavelec, Zden¥k Nová vlna II / Oceán
Pavlica, Ji°í Hardcore a industriál / Radegast
 Nová vlna II / O²klid  Punk I / Klec
Pavlica, Pavel Alternativa / Secret company
of little castle
Pavlí£ek, Michal Nová vlna I / Praºský výb¥r
 Rock a folk / eské srdce
Pavlí£ek, Pavel Alternativa / Uº jsme doma
Pavlí£ková, Renata Punk II / NVÚ
Pavlíková, Nora Nová vlna II / Panika
Pavlis, Ji°í Rock a folk / Ciment
Pavl·, Eva Nová vlna I / Manºelé
Pavl·, Ivan Underground / MCH Band 
Alternativa / Marno Union, vehlík  Nová
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vlna I / Garáº, Manºelé  Nová vlna II /
Krásné nové stroje
Pazdera, Martin Punk I / Igelit
Pecka, Franti²ek Nová vlna I / Kokrment
Pecka, M. Punk IV / Pangeit
Pecl, Karel Punk III / Zamrzlý mozky
Peclinovský, Jan Underground / Aku-Aku
Pe£inka, Pavel Rock a folk / Barel rock
Pecha, Ladislav Nová vlna II / Za co?
Pecha, Vladimír Nová vlna II / Masomlejn
Pejchal, Ji°í Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
Pelc, Pavel Artrock / Bronz, Progres 2,
Progress organization
Pe¬áz, Jan Punk IV / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
Penc, Miroslav Punk III / Jate£ní ulice
P¥ni£ka, Antonín Nová vlna I / Garáº
P¥ni£ka, Bohuslav Alternativa / ím h·° tím
líp
Péret, Benjamin Nová vlna I / Pro pocit
jistoty
Pe²ák, Ivo² Underground / Kmochova
paralýza
Pe²ata, Pavel Punk IV / Totální nasazení
Pe²´ák, Kamil Alternativa / Smí²ený pocity 
Punk III / Poºár mlýna
Peteraj, Peter Artrock / Progres 2
Petr, O. Nová vlna I / Praºský výb¥r
Petrá£ek, Tomá² Punk III / Kukav·z
Petrºílková, Gabriela Underground /
Invalidní d·chod
Pet°ík, Rostislav Punk III / Bu°inky II 
Punk IV / Outcha pitcha
Pilát, Martin Punk IV / Asana£ní pásmo
Pilgas, Vlastimil Underground / Posádková
hudba Marného Slávy
Pisár, Vladimir Nová vlna I / Acylpyrin
Pi²t¥k, Milan Punk II / anov
Pi²t¥ková, Zdena Nová vlna I / Jasná páka 
Nová vlna II / Hudba Praha
Pixa, Michal Punk I / Visací zámek
Placák, Jan Underground / Núdzový východ
Placák, Petr Underground / Plastic People of
the Universe
Pla£ek, Jaroslav Nová vlna I / Tango
Placheta, Vratislav Nová vlna I / Praºský
výb¥r
Plachý, Jakub Punk III / Gummy pig
Plachý, Zden¥k Alternativa / Dunaj
Plá²ek, Zden¥k Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band
Pla²il, Jakub Punk IV / Asana£ní pásmo
Podrouºek, Old°ich Underground / Beatové
druºstvo Sokolov
Pohorský, Zden¥k Nová vlna II / ZOO
Pochylý, Pavel Nová vlna I / Podchodem
vchod
Pokorný, Ji°í Underground / Um¥lá hmota
Pokorný, Pavel Artrock / Synkopy
Polák, Jozef Punk I / Tlak
Polák, Kamil Punk III / Nabeton
Polánka, Vladimír Punk III / T°etí doba
Poled¬ák, tefan Alternativa / Lidi jsou lidi
Politzer, Ivo Underground / Stará dobrá ru£ní
práce

Pollá, Martin

Punk II / Lord Alex

Popp, Vít Rock a folk / eské srdce
Porkert, Pavel Underground / Aktual
Pospí²il, Emil Alternativa / Amalgam
Pospí²il, Ivo Underground / DG 307 

vlna I / Garáº

Pospí²il, Ladislav

ru£ní práce

Nová

Underground / Stará dobrá

Pospí²il, Pavel Punk IV / Totální nasazení
Pospí²il, Radek Nová vlna I / Garáº
Pospí²il, Rudolf Punk III / Vzor 60
Po²ta, Martin Nová vlna II / Laura a její

tyg°i

Po²tulka, Vladimír Nová vlna I / Tango
Po²tulková, Radka Nová vlna II / Hrab¥ X
Poulí£ek, Harold Alternativa / Svatý Vincent
Povolný, Zden¥k Underground / Beatové

druºstvo Sokolov
Underground / Posádková
hudba Marného Slávy
Praºák, Martin Hardcore a industriál /
Kanibal
Prévert, Jacques Underground / Aku-Aku
Princ, Milan Artrock / Futurum
Prodanec, Taras Nová vlna I / Dr. Max
Procházka, Ivan Underground / DG 307,
O.P.N.
Procházka, Ji°í Nová vlna I / Bon Pari
Proke², Marek Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
Proke²ová, Markéta Underground / Orchestr
bissext
Prok², Ji°í Alternativa / Rytmická mládeº,
T°írychlostní Pepí£ek  Nová vlna I / Slepé
st°evo  Nová vlna II / Masomlejn, M¬ága
a ¤orp  Hardcore a industriál / Radegast
Pr·cha, Marcel Punk I / A 64
Pr·cha, Vlastimil Nová vlna II / Loºisko
Pr·²a, Pavel Hardcore a industriál / Merry
Corpse
Pr·²a, Petr Hardcore a industriál / Merry
Corpse
P°e£ek, Pavel Punk II / St°edn¥ rychlé ²ípy
P°edota, M. Punk IV / Pangeit
P°erovská, Pavla Rock a folk / P·vodní
Bure²
P°íkozný, Václav Rock a folk / Praºská ²unka
P°ikryl, Martin Punk IV / Proti proudu
P²ajdl, Arno²t Underground / Aktual
Ptá£ek, Jan Alternativa / Psí vojáci
Puna, Miroslav Underground / CH.V.M.
Punda, Ji°í Punk III / T°etí doba
Purnoch, Milan Nová vlna I / Zikkurat
Pýcha, Lud¥k Punk II / Do °ady!
Py², Dalibor Alternativa / Uº jsme doma 
Nová vlna II / Betula Pendula  Punk III /
Bu°inky II
Pytlík, Milan Alternativa / Lidi jsou lidi 
Hardcore a industriál / T.D.H.R.
Pranti², Josef

Radechovský, Ji°í Underground / Extempore
Ragan, Petr Underground / Dom
Rajtora, Petr Punk I / V3S  Punk II / Do

°ady!

Rakovi£, Leo² Punk IV / Proti proudu
Rampa, Zden¥k Punk IV / Mauzoleum
Rampas, Stanislav Underground / É Ucho
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Debil Accord Band, Orchestr bissext

Alternativa / T°írychlostní
Pepí£ek  Nová vlna I / Je²t¥ jsme se
nedohodli, Slepé st°evo
Ra²ovský, Ond°ej Hardcore a industriál /
Czechcore S.R.K.
Raus, Jan Punk III / Z ni£eho nic
Rau²er, Jaroslav Nová vlna II / STP
Rebro, Jan£i Punk II / Lord Alex  Punk III
/ Vo©ný spád  Punk IV / Stupid
Reed, Lou Underground / P·lnoc
Reiner, Vilém Punk III / S.P.S.
Resch, Ilja Alternativa / Amalgam
Resler, Ji°í Punk I / Energie G
Rexroth, Kenneth Underground / Núdzový
východ
Reynek, Bohuslav Rock a folk / Jim ert,
P·vodní Bure²
Richter, Pavel Underground / MCH Band 
Alternativa / Amalgam, Dunaj, Elektrobus,
Marno Union, Stehlík, vehlík
Roh, Martin Underground / Beatové druºstvo
Sokolov
Röhrich, Michal Nová vlna I / Bon Pari
Rochovanský, Bo°ivoj Punk II / I.P.B.
Rojka, Miroslav Rock a folk / Admirál Bob
Rolek, Radovan Punk IV / Bohuna °ekla ºe jo
Romanovský, Marcel Alternativa / Odváºní
bob°íci
Róna, Jaroslav Nová vlna II / ZOO
Rössler, Josef Underground / Plastic People
of the Universe
Ro²ka¬uk, Petr Rock a folk / Nová r·ºe
Rötinger, Miroslav Nová vlna I / O.Z.W.
Rou²ar, Martin Nová vlna I / Nahoru po
schodi²ti dol· band
Rudolf, Michal Underground / Orchestr
bissext
Rudolf, Tomá² Underground / Kmochova
paralýza
Rudy²arová, Eva Nová vlna II / Hudba Praha
Ruller, Tomá² Alternativa / Dunaj
Rusín, Tomá² Nová vlna I / Podchodem
vchod
Ruth, Ivan Punk I / Visací zámek
R·ºek, Ji°í Nová vlna I / Vítkovo kvarteto
R·ºi£ka, Martin Punk III / Jate£ní ulice
R·ºi£ka, Zden¥k Punk III / S.P.S.
Ryba, Pavel Alternativa / Combo FH
Ryba, Zden¥k Punk IV / Cela pro Klárku
Rybá°, Ji°í Artrock / Synkopy
Rybní£ek, Richard Nová vlna II / Bez ladu
a skladu
Ryl, Ivan Underground / Berryoza
Underschmidt Band, Posádková hudba
Marného Slávy
Ryol, Petr Underground / Echt!
Rytí°, Zden¥k Underground / Aktual
Ryvola, Ji°í Nová vlna II / Laura a její tyg°i
Ryvola, Mirko Punk I / Visací zámek
eho°, Bo°ivoj Punk II / E!E
epová, Hana Nová vlna II / M¬ága a ¤orp,
Panika  Punk I / Dybbuk
Randula, Petr

Sadílek, Jaroslav
Sahula, Franti²ek

Nová vlna II / STP
Punk II / T°i sestry

Saidl, Miroslav

tyg°i

Nová vlna II / Laura a její

Salajka, Ji°í Nová vlna II / O²klid
Salajka, Ji°í Rock a folk / Zadní vchod
Salzman, Lumír Underground / Kmochova

paralýza

Saska, Vladimír Underground / Aku-Aku
Sedlák, Peter Underground / CH.V.M.
Seidl, Jan Artrock / Futurum
Seifert, Robin Punk III / Marxova tchýn¥
Sejkora, Jakub Rock a folk / Otcovy d¥ti
Sekanina, David Nová vlna II / Masomlejn
Sen, Amrit Hardcore a industriál / Michael's

uncle

Sernický, J. Nová vlna II / M¬ága
Sexofuk, Mn¥torád Rock a folk /

²unka

a ¤orp
Praºská

Underground / Plastic
People of the Universe
Shorf, David Punk III / Bu°inky II
Schelinger, Milan Underground / Plastic
People of the Universe
Schilla, Tomá² Underground / DG 307,
Národní t°ída, P·lnoc
Schneider, Hynek Underground / MCH Band
Schneider, Jan Underground / Plastic People
of the Universe
Schneider, Martin Underground / MCH
Band
Schönhauser, Robo Punk II / Barbus
Schönweitz, Petr Nová vlna II / Betula
Pendula
Schredl, Peter Punk I / Paradox, Zóna A 
Punk II / Krach  Punk III / Slobodná
Európa
Schwarz, Karel Punk IV / 111. pivní peru´
Sib°ina, Marek Punk I / Plexis
Sideridis, Emanuel Artrock / Progress
organization
Simon, Slávek Underground / Extempore,
MCH Band  Nová vlna I / O.Z.W. 
Alternativa / Kilhets
Simonon, Paul G. Nová vlna II / Panika 
Punk I / Dybbuk
Skála, David Alternativa / Psí vojáci
Skála, Franti²ek Underground / MCH Band 
Alternativa / Kilhets
Skalický, Miroslav Rock a folk / Jim ert 
Underground / The Hever and Vazelína
Sko£ný, L. Punk IV / Pangeit
Slabá, Pavla Nová vlna II / M¬ága a ¤orp 
Punk I / Dybbuk
Slabý, Petr Punk I / Dybbuk
Sládek, Milan Alternativa / Combo FH
Slavík, Josef Underground / Aktual
Slezá£ek, Bo°ek Punk IV / Outcha pitcha
Slezák, Martin Nová vlna II / Z kopce  Rock
a folk / Zadní vchod
Slonka, Marek Nová vlna II / Modulace
Sluné£ko, J. Punk IV / Pangeit
Sm¥ja, Petr Artrock / Synkopy
Smejkal, Libor Punk III / Bu°inky II
Sm¥²ný, Petr Punk III / Fabrika
Smetana, Bed°ich Punk III / Bu°inky II
Smetana, Zden¥k Nová vlna I / Garáº
Smetanová, So¬a Artrock / Bronz, Futurum,
Synkopy
Smrkta, Old°ich Punk IV / Cela pro Klárku

Shakespeare, William
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Underground / Národní t°ída
Artrock / Progress organization
Sochor, Miroslav Punk III / Zamrzlý mozky
Sojka, Lubo² Skinheads / Vala²ská liga
Solar, Ji°í Alternativa / Uº jsme doma
Sonnek, Jaroslav Punk I / IQ 60
Sotolá°, Zden¥k Alternativa / Odváºní
bob°íci
Sou£ek, Zden¥k Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
Soukup, Ond°ej Nová vlna I / Praºský výb¥r
 Nová vlna II / Panika
Sova, Mirek Artrock / Progres-Pokrok
Spilka, Jind°ich Punk II / Smrt mladého
sebevraha  Skinheads / Vala²ská liga
Spurný, Ji°í Punk II / T°i sestry
Sr., Peter Kohout Underground / CH.V.M.
st., Petr Janda Punk II / T°i sestry
Stádník, Václav Underground / Národní
t°ída, Plastic People of the Universe
Stádník, Vojt¥ch Underground / Národní
t°ída
Stan¥k, Jan Rock a folk / Barel rock
Stan¥k, Josef Underground / Aktual
Stan¥k, Lud¥k Nová vlna I / O.Z.W.
Stan¥k, Miroslav Punk I / IQ 60
Stan¥k, Stanislav Underground / Extempore
Stanko, Jaroslav Alternativa / Svatý Vincent
 Nová vlna I / Kokrment
Stanko, Petr Nová vlna I / Kokrment  Nová
vlna II / STP  Hardcore a industriál /
Michael's uncle
Stankovi£, Andrej Rock a folk / Jim ert
Starhon, René Underground / Echt!, Plastic
People of the Universe
Starhonová-elková, Daniela Nová vlna II /
Hudba Praha
Starzyk, Roman Hardcore a industriál / U²ní
bordel
Sta²a, Michal Nová vlna I / Jasná páka 
Nová vlna II / Hudba Praha
Stawarz, Petr Punk II / E!E
Strakatý, Maro² Punk I / Tlak
Strejcová, Lucie Nová vlna II / Loºisko
Strom²ík, Igor Skinheads / Vala²ská liga
Strouhal, Jan Punk III / Kukav·z
Strºínek, Libor Underground / Stará dobrá
ru£ní práce
Studecký, Josef Punk II / I.P.B.
Stuchlý, Jaroslav Alternativa / Svatý Vincent
 Hardcore a industriál / Michael's uncle
Suchel, Petr Punk III / Fabrika
Suchlová, Kate°ina Rock a folk / P·vodní
Bure²
Suchlová, Michala Rock a folk / P·vodní
Bure²
Suchomel, Tomá² Alternativa / Combo FH
Suchý, Bo°ivoj Alternativa / Combo FH
Suchý, Ji°í Nová vlna I / Praºský výb¥r 
Punk I / Paradox
Suk, Jan Nová vlna I / Bon Pari
Sva£ina, Franti²ek Nová vlna II / Vltava
Sva£ina, Miroslav Punk IV / Pank tau
Svatoch, Petr Nová vlna II / Laura a její
tyg°i, Rádio
Socha, Martin
Sochor, Jan

Sv¥tlík, Zden¥k

ºíze¬

Punk IV / Diagnóza dávivá

Svetr, Radan Nová vlna II / O²klid
Svoboda, Ale² Nová vlna II / Z kopce
Svoboda, Bronislav Nová vlna II /

Brumerová Prouza  Rock a folk / Prouza
Nová vlna II / Rozmazané
d¥ti  Rock a folk / Otcovy d¥ti
Svoboda, Karel Punk I / Oi Oi Hubert
Machán¥
Svoboda, Miroslav Punk II / Do °ady!
Svoboda, Tomá² Nová vlna I / Garáº  Nová
vlna II / Babalet, STP  Punk IV / 4 Promile
Svobodová, Jana Rock a folk / Otcovy d¥ti
Synek, Karel Punk III / Jate£ní ulice
Svoboda, Jaroslav

Underground /
Aku-Aku  Punk II / anov
auer, Lud¥k Punk III / Letní obuv
ebek, Ji°í Punk III / S.P.S.
ebe¬, Martin Punk II / Davová psychóza,
Kóta 22
edivý, Jaroslav Underground / Aktual
eferna, Vladislav Punk I / Flastr
enbauer, Michal Nová vlna II / ZOO  Rock
a folk / eské srdce
iblík, Petr Rock a folk / Zadní vchod
iký°, Zden¥k Nová vlna I / Vítkovo kvarteto
imá£ek, Miroslav Alternativa / Kilhets
imboch, Miroslav Punk I / Zóna A  Punk
II / Lord Alex, Barbus
ime£ek, Ji°í Nová vlna I / Letadlo
imek, Filip Punk IV / Rusko
imon, Pavel Punk III / i²atý kolo
im·nek, Michal Punk IV / N²o i
im·nek, Radek Nová vlna I / Garáº  Punk
I / A 64
indler, Ji°í Punk I / F.P.B.
ipla, Lud¥k Rock a folk / P·vodní Bure²
ipláková, Lenka Underground / CH.V.M.
ipula, Libor Nová vlna II / Modulace
íra, Robo Punk III / Tri gro²e
kabrada, David Nová vlna I / Bon Pari
kabrada, Petr Punk I / Démophobia,
Zastávka Mile£  Punk II / Znouzectnost 
Rock a folk / Kuli£kové loºisko
karýd, Pavel Underground / É Ucho Debil
Accord Band, Orchestr bissext
kvor, Jan Punk IV / Stalinovy ob¥ti
mejkal, Ji°í Rock a folk / Mezanin
meral, Stanislav Nová vlna I / Moped
míd, Roman Nová vlna I / O.Z.W.
najdr, Vasil Rock a folk / Mezanin
obora, Libor Nová vlna II / Pro slepi£í kvo£
olc, Pavel Hardcore a industriál / Paprsky
inºenýra Garina
oltis, Jan Nová vlna II / Betula Pendula
orf, David Punk IV / Outcha pitcha
pinka, Petr Punk IV / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko
pulák, Jaroslav Punk IV / Mauzoleum
rámek, Frá¬a Hardcore a industriál /
Kritická situace
rogl, Jakub Punk II / Kudy kam
taidl, Ji°í Punk I / Oi Oi Hubert Machán¥
antr·£ek, Radovan
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tanc, Radek Underground / É Ucho Debil

Accord Band, Orchestr bissext
´ástka, Vladimír Nová vlna I / O.Z.W. 
Punk I / Visací zámek
te, Roman Nová vlna II / Ratataplán
tech, Libor Underground / Guten tag
teinfeld, Jakub Punk IV / Mocela Umbra
teiniger, Danko Punk III / Tri gro²e
t¥pán, Jan Punk II / Do °ady!
t¥pán, Pavel Punk II / Hrdinové nové fronty
t¥pán, Petr Punk II / Hrdinové nové fronty,
I.P.B.  Rock a folk / Admirál Bob
t¥pánek, Jan Skinheads / Braník
t¥pánek, Martin Punk II / Telex  Punk IV
/ Cela pro Klárku
t¥pánek, Petr Hardcore a industriál / F.A.S.
 Skinheads / Orlík
t¥pánek, Vladimír Hardcore a industriál /
U²ní bordel
t¥pánský, Zbyn¥k Rock a folk / Ciment
tevich, Ji°í Underground / Plastic People of
the Universe
tevko, Martin Punk II / Mladé rozlety 
Punk IV / Stupid
tiglic, Rastislav Punk I / Paradox, Zóna A
tolba, Jan Nová vlna II / Krásné nové stroje
tolovský, Ladislav Underground / Dom
torch, Eduard Rock a folk / Jim ert
trunc, Jan Hardcore a industriál / Divnej
pach
tverka, Ji°í Punk III / Marxova tchýn¥
·cha, Karel Nová vlna II / Laura a její tyg°i,
Rádio
·chová, Marie Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
·chová, Zdena Nová vlna II / Rádio
ula, Ji°í Underground / Plastic People of the
Universe
ulc, Jan Nová vlna I / Vítkovo kvarteto
umavanský, Bohdan Vojt¥ch Nová vlna I /
Nahoru po schodi²ti dol· band
usta, Ji°í Punk IV / Asana£ní pásmo
ustr, Daniel Nová vlna I / Dr. Max
váb, Svatopluk Punk IV / Totální nasazení
vadlena, Michal Punk I / Franta mast 
Punk IV / Mo band
vadlena, Petr Punk I / Franta mast
vadlena, Stanislav Nová vlna I / Máma
Bubo  Nová vlna II / Babalet
vec, Jaroslav Alternativa / eny
vec, Pavel Alternativa / Marno Union,
vehlík

Tankwey, Martin Nová vlna II / Babalet
Tejmlová, Kate°ina Rock a folk / P·vodní
Bure²

Tesa°, Vojt¥ch Punk III / T°etí doba
Tibitanzl, Ji°í Nová vlna II / Masomlejn
Tichá, Michaela Underground / P·lnoc
Tichý, Pavel Underground / Aktual
Toader, Andrei Punk III / Bu°inky II
Tolar, Jind°ich Nová vlna II / Loºisko

Tolar, Radek Punk III / Nemáte za£
Toman, Miroslav Underground / Extempore
Tománek, Ji°í Nová vlna II / Rozmazané d¥ti
Tomá²ek, Jaroslav Underground /
Extempore  Alternativa / vehlík

Tomá²ek, Petr Underground / Beatové
druºstvo Sokolov

Tom£ala, Milan Nová vlna I / Ventil RG
Tom£ala, Ondrej Nová vlna I / Ventil RG
Tom£ala, O¬o Nová vlna I / Ventil RG
Tomek, Ji°í Nová vlna I / Praºský výb¥r
Topi£, Ladislav Underground / Stará dobrá
ru£ní práce

Topol, Filip Alternativa / Psí vojáci
Topol, Jáchym Underground / Národní t°ída
 Alternativa / Psí vojáci

Tou²ka, Mikulá² Punk I / Flastr
Trachta, Jaroslav Nová vlna II / Panika
Trampota, Miroslav Underground / Dom
Traub, Ji°í Underground / Extempore
Tr£álek, Ond°ej Punk III / Marxova tchýn¥
Trejtnar, René Artrock / Progress
organization

Trizma, Janko Punk I / Tlak
Trnavský, Ji°í Nová vlna II / Modulace
Trnková, Eva Nová vlna II / Panika  Punk I
/ Dybbuk

Trojánek, Vladimír Underground / Atomová
mihule

T·ma, Zden¥k Punk II / I.P.B.
Tur£an, Janík Nová vlna I / Home made
Tuzzi, Carlo Punk I / Zóna A
Tvar·ºek, Zbyn¥k Nová vlna II / M¬ága
a ¤orp

Tvrdík, Radim Punk III / Qýchodu
Týfa, Václav Nová vlna I / Tango
Tygr, Lev Rock a folk / Praºská ²unka
Tyle£ková, Marcela Alternativa / Uº jsme
doma

Tyrych, Petr Punk IV / Bohuna °ekla ºe jo
Tzara, Tristan Punk I / F.P.B.
Uhlí°, Jind°ich Punk I / Hluchý telefon
Uhlí°, Radomil Nová vlna I / Dvouletá fáma
Uhlí°, Radovan Punk I / F.P.B., Hluchý
telefon  Punk II / anov

Ullrich, Herbert Alternativa / Happyend,

Rytmická mládeº  Nová vlna II / M¬ága
a ¤orp
Ulrych, Petr Artrock / Progress organization
Unger, Jaroslav Underground / Plastic
People of the Universe
Urban, P°emysl Nová vlna I / Máma Bubo
Urban, Roman Hardcore a industriál / Merry
Corpse
Urban£íková, Bohdana Nová vlna II /
Modulace
Urbánek, Boris Alternativa / Uº jsme doma
Uvira, Juraj Nová vlna II / Piecka ÄË

Vacek, Miroslav Punk II / Bradavice
Vacík, Milo² Nová vlna I / Praºský výb¥r 
Nová vlna II / Laura a její tyg°i

Vacková, Jind°i²ka Punk II / Nát¥rová hmota
Václavek, Petr Nová vlna I / Letadlo
Václavek, Vladimír Alternativa / Dunaj, E,
Psí vojáci

Vácha, Vlastimil Punk III / Qýchodu
Valenta, Milan Alternativa / Amalgam
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Valtr, Jan Rock a folk / All Mikolas toys
Ván¥, Pavel Artrock / Bronz, Progres 2,

Vojtí²ek, Roman

Progress organization
Nová vlna II / N¥co, co hýbe
u²ima
Van¥£ek, Franti²ek Underground / Plastic
People of the Universe
Vani², Michal Alternativa / Smí²ený pocity 
Punk III / Poºár mlýna
Va¬ourek, Ji°í Punk II / Kudy kam
Vá²a, Petr Nová vlna II / Laura a její tyg°i,
O²klid, Z kopce  Rock a folk / Zadní vchod
Va²ák, Václav Underground / Aktual
Va²ek, R. Alternativa / Happyend
Va²ut, Igor Alternativa / Uº jsme doma 
Punk III / Marxova tchýn¥
Vaverka, Julek Alternativa / Odváºní bob°íci
Vav°ík, Marcel Punk IV / Cela pro Klárku
Ve£e°a, Josef Rock a folk / Barel rock
Ve©ký, Peter Underground / Núdzový východ
Venclík, Filip Punk IV / Rusko
Venera, Vincent Alternativa / Svatý Vincent
Venkrbec, Petr Alternativa / Combo FH, Psí
vojáci  Nová vlna II / Vltava
V¥r£ák, Tadeá² Nová vlna I / Garáº 
Underground / P·lnoc
Vere², Josef Underground / Aktual
Veselka, Tomá² Punk III / i²atý kolo
Veselovský, Maro² Punk II / Barbus, Lord
Alex
Veselý, Ji°í Underground / Atomová mihule
Veselý, Old°ich Artrock / Synkopy
V¥trovec, Milan Nová vlna I / Kokrment
Vida, Dalibor Nová vlna II / Hrab¥ X
Vichra, Jind°ich Hardcore a industriál /
Paprsky inºenýra Garina
Vik, Martin Nová vlna I / Dvouletá fáma
Vilimek, Martin Punk IV / 111. pivní peru´
Vimr, Pavel Punk II / Do °ady!
Vincze, Laco Punk I / Paradox, Zóna A
Vincze, Ladislav Punk I / Super panic
orchestra
Vít, Marek Punk I / Igelit
Vitá£ek, Adolf Hardcore a industriál / F.A.S.
 Punk I / Plexis  Rock a folk / P·vodní
Bure², Wanastowi vjecy  Skinheads / Orlík
Vitá£ek, Petr Rock a folk / P·vodní Bure²
Vitásek, Bohumil Nová vlna II / Laura a její
tyg°i
Vítek, Benjamin Nová vlna I / Vítkovo
kvarteto
Vízek, Josef Nová vlna I / Dr. Max
Vizina, Petr Rock a folk / Otcovy d¥ti
Vlada°, Svetozar Punk IV / Hotentoten
Vlach, Bobo Rock a folk / Admirál Bob
Vlachová, Lenka Nová vlna I / Letadlo
Vlaºná, Carmen Rock a folk / Praºská ²unka
Vl£ek, Karel Nová vlna II / M¬ága a ¤orp
Vl£ek, Milan Punk II / Do °ady!
Vl£ek, Robert Hardcore a industriál /
Kritická situace, P.S.
Vlk, Václav Punk IV / Rusko
Vojá£ek, Jan Punk I / V noci
Vojt¥chová, Markéta Nová vlna I / Jasná
páka  Nová vlna II / Hudba Praha
Van¥£ek, David

Punk II / E!E

Punk I / Franta mast 

Hardcore a industriál /
Paprsky inºenýra Garina
Vokatý, Zden¥k Underground / Aktual
Vokoun, Stanislav Underground / Dom
Volák, Tomá² Underground / MCH Band 
Nová vlna I / Garáº  Nová vlna II / Hudba
Praha
Volfová, Bro¬a Nová vlna I / Slepé st°evo
Volman, Vladimír Punk I / V3S  Punk II /
Do °ady!
Volná, Eva Nová vlna II / Panika  Punk I /
Dybbuk
Vondrák, Jaroslav Nová vlna I / Tango
Vondráková, Zora Nová vlna I / Tango
Vondrá²ek, Josef Nová vlna I / Garáº,
Letadlo
Vondrá²ek, Milo² Punk I / Novodur  Punk
II / Telex
Vondru²ka, Josef Nová vlna I / Garáº 
Underground / Dom
Vondruºka, Josef Underground / Dom
Vondryska, Michal Nová vlna II / Loºisko
Vonnegut, Kurt Punk I / Dybbuk
Vopálka, Milan Underground / Litinovej Pepa
and Pr·myslovej plyn, Um¥lá hmota
Vorá£, Ji°í Underground / Berryoza
Underschmidt Band
Vo°í²ek, Milan Nová vlna I / 3 lydi
Vostárek, Ladislav Nová vlna I / Tango
Vost°esz, Ale² Punk II / NVÚ
Votruba, Milan Punk III / M.V.S.
Vozáry, Du²an Nová vlna II / Oceán
Vozáry, Jan Nová vlna II / Oceán
Vozn¥senskij, Andrej Punk II / Znouzectnost
Voºniak, Jaroslav Underground / Plastic
People of the Universe
Vrba, Jan Hardcore a industriál / Kanibal
Vrba, Patrik Punk III / Kukav·z
Vrba, Pavel Artrock / Synkopy
Vrbík, Martin Hardcore a industriál / Insania
V°e²´ál, Zden¥k Nová vlna II / Panika
Vy£ítal, Jan Punk II / Zem¥ºlu£
Vydrºel, Jaroslav Punk IV / Red Silas
Výrostek, Ji°í Hardcore a industriál /
T.D.H.R.
Vysko£il, Roman Nová vlna I / Vítkovo
kvarteto
Vysocký, Ji°í Underground / Invalidní d·chod
Vysoklad, Václav Punk I / Klec  Punk II /
St°edn¥ rychlé ²ípy
Vy²enka, Tomá² Rock a folk / All Mikolas
toys

Vojtí²ek, Zden¥k

Wagner, Richard Punk I / F.P.B.
Walter, Martin Punk III / Z ni£eho nic
Wanek, Miroslav Alternativa / Uº jsme

doma, V koupeln¥ je b°itva, eny  Nová vlna
II / M¬ága a ¤orp  Punk I / F.P.B.
Weinerová, Renata Punk I / Dybbuk
Werner, Petr Hardcore a industriál /
Czechcore S.R.K.
Wernisch, Ivan Underground / MCH Band,
Núdzový východ, Plastic People of the
Universe
Wilburn, Thomas Punk II / Zem¥ºlu£
Wilson, Paul Underground / Plastic People of
the Universe
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Wolf, Peter Nová vlna I / Acylpyrin
Wolker, Ji°í Punk I / F.P.B.
Wünsch, Jan Ivan Underground / MCH

ení²ek, Martin Hardcore a industriál /
Kritická situace

Band  Nová vlna I / Jasná páka  Nová vlna
II / Hudba Praha
Wykrent, Ji°í Artrock / Bronz

Zachoval, Pavel Punk II / Zem¥ºlu£
Zajac, Petr Punk III / Marxova tchýn¥
Zají£ek, Pavel Underground / DG 307,
Plastic People of the Universe, P·lnoc

Zají£ek, Stanislav Nová vlna I / Podchodem
vchod

Zají£ková, Miroslava Nová vlna II / Laura
a její tyg°i

Zajpt, Jaroslav Nová vlna I / Zikkurat
Zappa, Frank Alternativa / Elektrobus 
Nová vlna I / Praºský výb¥r

Záruba, Josef Underground / Extempore
Zatloukal, Bohumil Nová vlna I / Jasná páka
 Nová vlna II / Hudba Praha

Zatloukal, Vladimír Nová vlna I / Garáº,

Jasná páka  Nová vlna II / Hudba Praha

Závada, Boris Rock a folk / Prouza
Zavadil, Ji°í Underground / Domácí kapela
Zavadil, Michal Nová vlna II / O²klid
Závodný, Ji°í Alternativa / Uº jsme doma
Zavoral, Petr Punk IV / 3045 Mám t¥ rád
Maru²ko

Zedník, Lud¥k Underground / Aku-Aku
Zelenay, Peter Punk III / Vo©ný spád
Zelenka, Ji°í Underground / É Ucho Debil
Accord Band, Orchestr bissext

Zelenka, Karel Punk III / Fronta 89, S.P.S.
Zelenka, Petr Punk I / V noci
Zelner, Lubo² Nová vlna I / Bon Pari
Zelní£ek, Petr Underground / Atomová
mihule

Zeman, Pavel Nová vlna I / Tango 

Underground / Bílé sv¥tlo, Plastic People of
the Universe
Zemanová, Ji°ina Underground / P·lnoc
Zembala, Miroslav Nová vlna I / Manºelé
Zenkl, Petr Hardcore a industriál / Paprsky
inºenýra Garina
Zetek, Tomá² Alternativa / Amalgam,
Elektrobus
Zezulka, Petr Rock a folk / Ciment
Zlámalová, Iva Punk IV / Mozartovy parní
válce
Zorni£ka, Juraj Nová vlna II / Poker GH 
Underground / CH.V.M.
Zupková, Lenka Alternativa / Katafalk
Zvada, Martin Punk II / Kóta 22
Zvára, Miroslav Alternativa / ím h·° tím líp

á£ek, Ji°í Punk I / Visací zámek  Rock
a folk / P·vodní Bure²

á£ik, Milo² Nová vlna I / AB Normal
á£iková, Marie Nová vlna I / AB Normal
ák, Marek Punk IV / Za 400 korún
al£ík, Hynek Artrock / Progress
organization

alud, Jan Punk III / A.M.B., Gummy pig
emla, Pavel Nová vlna II / O²klid, Z kopce

eºulka, Marek Hardcore a industriál /
Kritická situace

iºka, Jan Nová vlna I / Praºský výb¥r
lebek, Roman Alternativa / Velký Plytko²

P°ehled kompilací
20 rok· CH.V.M.

Underground / CH.V.M.,
mox  Nová vlna I / AB Normal, Home made
 Nová vlna II / Bez ladu a skladu  (Neza°azeno) / Ajhla, DKP, Tritol
Akce Punk Alternativa / Temelín  Punk I /
Plexis, Zóna A  Punk II / Do °ady!, anov,
T°i sestry  Punk III / Slobodná Európa
Anti army fest Punk III / ert·f punk, Nabeton  Hardcore a industriál / Insania, Stres,
Svobodný slovo  (Neza°azeno) / Lollipop,
Máca a mlíko, elvi£ky
Czech! Till now you were alone Underground / Extempore, MCH Band  Alternativa
/ Marno Union, Odváºní bob°íci, T°írychlostní
Pepí£ek  Nová vlna I / Dvouletá fáma, Jasná
páka, Je²t¥ jsme se nedohodli, Máma Bubo,
Precedens, Slepé st°evo, Zikkurat  Punk I /
A 64, Dybbuk  (Neza°azeno) / Jablko¬, Nukleus, Plkno, Vlna bavlna
Czechcore again 90-91 Punk II / Do °ady!,
Telex, Zem¥ºlu£  Punk III / Chronická nevinnost, Qýchodu  Hardcore a industriál /
O.P.M., P.S., Serious music, Stres, Svobodný
slovo
Epidemie Punk I / Plexis  Punk II / Telex, Zelení kanibalové  Punk III / S.P.S.  Hardcore
a industriál / Akutní otrava, Kritická situace
 Rock a folk / Wanastowi vjecy
Fuck o, major Labels !!! - Táhn¥te Hardcore a industriál / Insania, Radegast, Stres (Neza°azeno) / AHC
Hrubý punkový hláska Underground / Extempore  Nová vlna I / Zikkurat  Punk I
/ A 64, F.P.B., Plexis, Visací zámek  (Neza°azeno) / Pivní mozoly
Hudba 85 Nová vlna I / Garáº, Máma Bubo,
Nahoru po schodi²ti dol· band, O.Z.W., Precedens  Nová vlna II / Babalet, Hudba Praha,
Krásné nové stroje, STP  Punk I / Dybbuk,
F.P.B.  (Neza°azeno) / Hogo fogo
Live Hlinná Underground / Invalidní d·chod 
Punk III / Nabeton  Punk IV / Hotentoten 
(Neza°azeno) / Olbram, Penissilin, R.B.T.P.
Live Hlízov Punk II / NVÚ  Punk III / Gummy pig  Punk IV / Asana£ní pásmo  Hardcore a industriál / Akutní otrava, Na²rot, P.S.
Mosh v esku Punk II / NVÚ  Punk III /
Gummy pig  Hardcore a industriál / Akutní
otrava, Czechcore S.R.K.  (Neza°azeno) /
Charon, K. & V., M.S.R., Mists, Psychopathia, Zabloudil
Ostrava in medias res vol. 1 Alternativa /
Starý sen  (Neza°azeno) / Absolutní bezedno,
XII. p°ikázání boºí
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Plameny smrti

Punk III / Fabrika, Jate£ní
ulice  Punk IV / Hotentoten, Rusko  (Neza°azeno) / Bad End, Nonconformist, Ration
of cannabis, TDO
Plze¬ ºije - Live in Dý²ina Alternativa /
Velký ºert  Nová vlna II / Loºisko  Punk
II / Znouzectnost  Punk III / Akce Z  (Neza°azeno) / Gigantická pauza, Jindrich Marek,
Naivní tlus´och, Po £ty°ech

Sv¥tu knír + 7 nanuk·

Underground / Guten tag, Litinovej Pepa and Pr·myslovej plyn
 Punk II / anov  Punk III / Fabrika 
(Neza°azeno) / Haj hou, Matky Mrsko£, Náhodné seskupení, Smutní potáp¥£i, Východní
blok, Výzkum jiºních ²uka£ek
Svobodu krtk·m Underground / Litinovej
Pepa and Pr·myslovej plyn  Hardcore a industriál / Na²rot, Zpupný potomek  (Neza°azeno) / Odstup, Smutní potáp¥£i, Urnový háj

Plze¬ský výb¥r aneb kapely, na které se zapomn¥lo právem! (Neza°azeno) / Druhý raz Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách rána ´avach, Naivní tlus´och, Otrlý hube¬our,
dia BLA-BLA plus Nová vlna I / Bon Pari 
Plíce v sá£ku, Samovar, Trikozols

Punk II / Znouzectnost  Punk III / Z ni£eho
nic  Punk IV / Mocela Umbra  Rock a folk
/ + Na²i, Otcovy d¥ti, Petr Mach

Posloucháte V¥trník 1 Nová vlna I / Dr. Max,

Tango  (Neza°azeno) / Aréna, ASPU, Citron,
Ex 05, Karamel, Lubo² Pospí²il, Natural, OK
Band, Pumpa, Turbo
Prost¥jovská scéna I (Neza°azeno) / D¥ti Kvótrovy °í²e, Mimo provoz, T. S. Garp
Prost¥jovská scéna II Hardcore a industriál /
U²ní bordel  Punk III / Kotelna  Punk IV /
Rudá brigáda
Punk's not dead Punk I / Extip, Visací zámek,
Zóna A  Punk II / Davová psychóza, E!E, Telex, Znouzectnost  Punk III / Slobodná Európa
Rebelie - Punk'n'Oi! Punk I / Plexis  Punk
II / Do °ady!, anov, T°i sestry  Punk III
/ Fabrika  Hardcore a industriál / Na²rot 
Skinheads / Orlík
Rebelie II - Hardcore Hardcore a industriál /
Czechcore S.R.K., Divnej pach, Serious music
 (Neza°azeno) / Bilharze, Director, Hassman
a jeho Nebe²tí jezdci, M.O.R., Sebastian, Subverted
Rebelie III - Neopunk Punk III / Hasiaci
prístroj  Punk IV / 4 Promile, Diagnóza
dávivá ºíze¬  (Neza°azeno) / Ava na vany,
Hassman a práce na silnici
Rockmapa 2 Nová vlna II / Panika  (Neza°azeno) / Detto, Dux, General Bass, Kabát,
Merlin, et¥z, Taxi
Rockový maratón Nová vlna I / Dr. Max, Moped  (Neza°azeno) / Natural, Nomen, Odyssea, Pumpa, Spektrum, Spole£enství Bédy Foltýna, Sprint, Video, Yeti, Yo Yo Band, entour
Rock-session Punk II / Hotová v¥c  Punk III /
Letní obuv, Qýchodu, Zamrzlý mozky  Punk
IV / ANP, Holomráz, Red Silas  Hardcore a
industriál / L.D.Totenkopf  (Neza°azeno) /
Alvorada, Decades, II. Ukrajinský front, Rozlad¥n, Z o£í do o£í
Roll over Teplice Alternativa / Uº jsme doma
 Punk IV / Divize T  (Neza°azeno) / D¥ti
ráje, Veselé plavkyn¥
Rýma°ovská skoroscéna (Neza°azeno) / Adadºives Marahalas, Escape, Gali Band, Morbidní R·ºenka, Mrcha, Pepsin L. D., Popletené století, P°ekvapení, Rozpínání müsli, V
kuchyni je bitva, alude£ní ²´ávy
Sanitka pro Rumunsko Underground / Echt!,
P·lnoc  (Neza°azeno) / Ivan Martin Jirous,
Petr Kumandºas
Skin'songs vol. I Punk II / I.P.B.  Skinheads
/ Krátky proces, My Lai, Orlík, Vala²ská liga

Pouºité zkratky
11g - 11strunná kytara
acc - akordeon
accg - akustická kytara
asax - altsaxofon
b - kontrabas
bal - balali
barely - barely
bg - baskytara
bkl - basklarinet
bng - bongo
bnj - banjo
bomb - bombardón
boºí mlýny - boºí mlýny
brum - brumle
bsax - barytonsaxofon
buben - buben
cimb - cimbál
cit - citera
£inel - £inel
£lst - £elesta
d°ívka - d°ívka
ds - bicí
dudy - dudy
efekty - efekty
fg - fagot
 - étna
fuj - fujara
g - kytara
gong - gong
gsynt - kytarový syntezátor
gum - gumová zví°átka
har - harmonium
harm - foukací harmonika
hb - hoboj
hi-hat - hi-hat
hlas - hlas
hluk - hluk
hrací mlýn - hrací mlýn
kl - klarinet
kladivo - kladivo
klf - klavifon
kng - konga
koo - kazoo
ks - klávesy
kzvon - kravský zvon
lahv - lahvá£e
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lesr - lesní roh
lout - loutna
malý buben - malý buben
man - mandolína
nin - nin¥ra
p - klavír
per - perkuse
pik - pikola
pila - pila
pille - klávesy Pille
pí²´aly - pí²´aly
plech - plechovky
po²etka - po²etka
prepg - preparovaná kytara
prk - prkno
pzn - pozoun
rec - recitace
rolni£ky - rolni£ky
rumbakoule - rumbakoule
r·zné - r·zné nástroje
°eht - °ehta£ka
sax - saxofon
sb - sbor
siggen - signální generátory
siréna - siréna
sit - sitár
skln - sklenice
ssax - sopránsaxofon
suz - suzafon
synt - syntezátor
²almaj - ²almaj
²típání d°eva - ²típání d°eva
tabla - tabla
tamb - tamburína
tanec - tane£ní sekce
tb - tuba
ther - theremin
tp - trubka
tria - triangl
trubicové zvony - trubicové zvony
trum - trum²ajt
tsax - tenorsaxofon
tymp - tympán
valcha - valcha
varh - varhany
velký buben - velký buben
vibr - vibrafon
vla - viola
vlc - violoncello
vln - housle
voc - zp¥v
vrt - vrta£ka
výtvarník - výtvarník
vzmbch - vozembouch
xyl - xylofon
z - zobcová étna
zvon - zvon
zvonky - zvonky
zvuk - zvuky
ºel - ºeleza
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