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Ahoj, kamaráti!
Máte v rukách prvú rozsiahlejšiu zbierku slovenských country,

folkových a trampských piesní. Sú to piesne, ktoré vznikali pri
táborákoch, na cestách, ale aj doma. Majú však veľa spoločného. Tak
ako ich autori, ktorí sa chceli s nami podeliť o svoje zážitky, pocity,
radosti i žiale.

Čo ma podnietilo zostaviť túto zbierku piesní? Tiež  občas zoberiem
do ruky gitaru a niečo si len tak pre seba zabrnkám. Poznal som však
málo slovenských trampských, country či folkových piesní, a tak som
oslovil viacerých priateľov a známych, ako aj ľudí “od fachu”, a požiadal
ich o pomoc a radu. S výsledkom ich záujmu a môjho zberateľského
úsilia sa môžete  prostredníctvom tejto zbierky oboznámiť aj vy. Notové
zápisy niekoľkých piesní som si urobil sám, niektoré piesne znotovali
moji známi; časť zápisov zo zbierky pochádza z materiálov, ktoré mi
nezištne poskytli hudobná spoločnosť GRAN, Trampské združenie
Severka a sami autori. Všetkým sa chcem i touto cestou čo najsrdečnejšie
poďakovať.

Hoci zbierka je pomerne rozsiahla, nepochybne zahŕňa len časť
pôvodného repertoáru slovenskej country, folkových a trampských
piesní, ktoré sa u nás hrajú a spievajú. Počet týchto piesní a ich tvorcov
na Slovensku sa stále rozrastá, preto akékoľvek knižné vydanie súboru
piesňových textov a notových záznamov môže byť len výberom zo
známych či dostupných zdrojov. Mojím zámerom bolo predložiť ho
všetkým záujemcom, priaznivcom a interpretom country, folku alebo
trampskej piesne v takej podobe, aby sa aj menej skúsený hudobník
mohol naučiť niektoré z týchto skladieb a aby si každý z nás mohol
pripomenúť text či melódiu ktorejkoľvek z nich.

Piesne sú zoradené (s malými výnimkami) abecedne a notový
záznam je spracovaný tak, aby čo najlepšie vystihoval základnú melódiu
piesne. Je doplnený textom, akordovými - gitarovými značkami
a označením temp. Dúfam, že tak ako mne, aj vám tieto piesne spríjemnia
nejednu chvíľku pri táborovom ohni, na cestách či pri spoločnom
posedení s priateľmi.

Zostavovateľ



4



5

2. Z rieky opar stúpa, na svojich krídlach noc z hory odnáša.
Na nebi sa slnko budí, modré ráno hviezdy pozháša.
Na rose sa kĺžu lúče, v kroví stehlík zapíska,
pred očami sa začne húpať nového dňa kolíska.

Ref.: Zostali po noci v hlave tie pekné chvíle a z vína lámanie,
ktorým poliali sme šťastie, čo je v nás.
Že tulák prišiel k nám s piesňou novou,
“Ahoj kámoš”, a nie zbohom, nech ťa
vietor zas zaveje k nám.
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Ref.:
Vzkriesená lesná pravda do duši sa nám vkráda,
uhlíky uspávanku spievajú je blízko ku hviezdam,
nad hlavami nám anjeli lietajú, anjeli lietajú.
Skôr než k nám vojde ráno, asi nás skrotí spánok,
nech sa nám teda aspoň snívajú tie tiché, krásne sny,
čo v pesničkách sa vždy pri ohňoch spievajú,
pri ohňoch spievajú.

2. Horí oheň sily správnych chlapov,
oheň pravdy vyrieknutých slov,
oheň krásy letu voľných vtákov
a lások v srdciach plných pokladov.

3. Na pleciach ma kvapky rosy chladia,
priniesli čas odpustenia vín.
Prišiel som a nechcem vravieť skadiaľ,
viem len to, že už sa nevrátim.
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2. Chvíľu to bolí, než si zvyknem, že keď ťa stretnem, už mi pusu nedáš
keď ti kývnem, tak mi neodzdravíš a tvoj pohľad predo mnou schováš.
Zostalo po nás len pár fotiek, pár cigariet a pár pív,
riadne to bolí, než si zvyknem, že dnes ti už nepatrím.

Ref.: [:Poslednýkrát si vypýtam tvoj autogram,
ktorý mi napíšeš rúžom na pohár
a ten si odložím a ten si nechám.:]

3. Budem s ním v deň osláv a slávnych výročí,
vo chvíľach pekných nech si pri mne, nech to aspoň takto neskončí,
budem sa klamať, že si so mnou, s každým dúškom bozk ti dám,
kúsok z tvojich sladkých úst skrýva môj pohár.

Ref.:
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2. Mesiac vyšiel, stále sucho v krku mám,
čičmianskemu krčmárovi vynadám.
[:Nechce nový súdok naraziť,
smädný budem musieť nazad ísť.:]

3. Hviezdy žiaria, ja od smädu umieram,
prstami po strunách ledva preberám.
[:Nalej, krčmár, aspoň pálené,
keď nie smäd, tak smútok zaženie.:]

4. Vonku svitá a ja posledný raz hrám,
naposledy smutnú pieseň zaspievam.
[:Keď mi spánok zatlačí oči,
možno krčmár pivo natočí.:]
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2. Len spi, ja poľných kvetov natrhám,
pád zlý a osud chcel, že bol si tam.
Odkiaľ sa teraz tvoj hlas ozýva,
v spomienkach hučí viac než tá lavína.

3. Horám, čo život sňali z teba tam,
sama svoj snubný prsteň ukladám.
Mraky, tie čierne smútkom zdobené,
sú podobné novej láske v saténe.

4. Padla ti šťastná hviezda z oblohy,
zahľadel si sa, nepozeral pod nohy.
Pád a ťažký sneh ťa uložil
na spánok večný, na dno síl.

5. Slová, čo nestačil si zanechať,
bodku za slovom život píše osud - kat.
Spomínam v tichu, chvíľach nedeľných,
na ľudí dobrých s osudom zlých.
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2. Stojí, stojí zelený strom na Holi Kráľovej
a na ňom štyridsať vrán,
kým stádo hrdinov spí pri plnom válove,
rozmýšľam, ako sa mám.
Asi som sa nezastavil na správnom priedomí,
kde bolo otvorené
odvtedy noc čo noc blúdim svojím svedomím
a hľadám odpustenie.
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3. Zase som raz prešvihol vlak, bijú hodiny
trištvrte na svitanie,
prišiel som sem iba tak medzi svojimi
cez mosty polámané.
Staviame si hrady a vraj sa nám trafilo
nájsť cesty pozlátené.
Chcem si len pripomenúť, čo nám stačilo,
keď spávali sme v sene.

4. Staviame si hrady a píšeme po stenách
neznámi, ukrivdení,
ľúbiť sme zabudli, snívame o cenách
a vlastnom posvätení.
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2. Keď mi rosa schladí hlavu, zobudí ma ráno,
v prachu cesty vyrastie môj tieň,
slnko páli na chrbát hneď za nebeskou bránou,
zo stromu si hrušku odtrhnem.
Keď vdýchnem trochu lesnej vône, zas ten pocit mám,
že ma lúky krásou opili.
Vďačný svojej šťastnej hviezde steblo do úst dám,
mám sa ako diviak v obilí.

Ref.:

3. Keď nám nočnú cestu skríži prvá jarná mláka,
hviezdy do nej spadnú kvôli nám,
šťastie leží v tráve a na zdvihnutie čaká,
ešte chvíľu, už ho v rukách mám.
Až naše lásky nastavajú svetlá do okien,
snáď sa ľahšie vyprostíme z pút.
Na vežiach nám vyzváňajú najšťastnejší deň,
stačí k tým svetlám dobehnúť.
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2. Odišla Hanka od svojej matere, slúžiť za Piľsko tri rôčky celé.
Čiernou dolinou slúžiť za Piľsko tri rôčky celé.

3. Ale zemianka zlá žena bola, po dlhej službe na Hanku volá.
Čiernou dolinou po dlhej službe na Hanku volá.

4. Ukradla si mi môj prsteň zlatý, nech ťa rozsúdia stoliční kati.
Čiernou dolinou, nech ťa rozsúdia stoliční kati.

5. Pod šibenice Hanku zobrali a tam jej kati hlavenku sťali.
Čiernou dolinou a tam jej kati hlavenku sťali.

6. Odťatá hlávka ešte zastená, “verte mi, ľudia, ja viny nemám”.
Čiernou dolinou, verte mi ľudia ja viny nemám.

7. Nemal rád nikto hentú zemianku, že dala zabiť nevinnú Hanku.
Čiernou dolinou, že dala zabiť nevinnú Hanku.

8. Skúpa zemianka ušla od ľudí, vraj v čiernych šatách po horách blúdi.
Čiernou dolinou, vraj v čiernych šatách po horách blúdi.
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2. Strom sa k stromu kloní, modrý prúžok ohňa vábi k hrám
a ten nás spája, s oblohou spája.

Ref.:
3. Býva také ráno, keď na steblách trávy skvie sa blues,

svet kvitne bluesom, voňavým bluesom.
4. Bledomodré tóny vracajú sa od skál, vládne máj

a ten nás spája, s oblohou, s oblohou spája.
Ref.:
5. Kde nájsť také ráno, možno, že sa v kempoch pýtaš más,

keď smutný vstávaš, sklamaný vstávaš.
6. Zbytočne sa pýtať, zbaľ sa, uteč, lesom kráčaj sám

a tam ho nájdeš, pri nás ho nájdeš.
Ref.2: Nájdeš nás, kde trávou vánok správu roznáša,

že v tom ráne nevstáva z nás, nik nevstáva sám.
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2. Tak dávno už je to známe, odkedy našu zem máme,
že sa na nej cesty stretajú.
Pomedzi všedné dni a sviatky v kalendári kvitnú piatky,
keď sa naše kroky schádzajú.
Už od rána býva nekľud v nás, či to hudba s nami hrá sa,
či to šťastím nazvať dá sa, že nás cesta vedie spolu do kopcov.
Pokým v pohode si hráme, na ruke palec hore máme,
radi pôjdeme len s nebom nad hlavou.
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2. Tak nech jej svieti veliká hviezda,
nech znie v dušiach jej nežný hlas.
To mŕtve vtáča vypadlo z hniezda,
však stále žije, žije v nás.

Ref.:

3. Nepýtal veľa, radšej vždy dával,
kde bola núdza, pomohol.
Čas tajných túžob, myšlienok nával,
ten krutý osud pretrhol.

Ref.:
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2. Už pršať začalo a z deravej plachty sa dralo
tisíc kvapiek, tie padajú na struny.
A gitara, tak jej treba, pôjde s nami do neba,
jej netreba chleba, netreba koruny.

3. Keď túto pieseň dospievam, poviem šeptom
a iba vám, čo skrýva srdce každého cigána.
Pane, rozhrešenie mi daj, laj laj laj laj la la laj laj laj,
už nebeský prach cítim, už mi rozváňa.

4. Mesiac nad hlavou a viečko únavou mi klesá,
blues nám hrajú, aká hrôza, škrípajúce nášho voza kolesá.
Cigán, poď sem, ak smieš, a ukáž, čo vieš - z ruky mi čítaj
a pýtaj, čo chceš.

Mesiac nad hlavou...
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3. Dávno ti srdce nehorí,
láska bola to iba na papieri,
z neho loďku vzal do diaľky prúd
a ten neobráti ani boží súd.

4. Zbieraj sily a zbohom mi daj,
zotri slzy a dobre sa tu maj.
Štyri steny zlatej klietky nehľadám,
svoju slobodu ti tak lacno nepredám.
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2. Mám príma susedu, keď robí si omeletu,
ventilačkou uši natŕča (aj my!)
môjmu spevu, gitare, potrubie má namále,
keď doň začne mlátiť hrncami.

Ref.:

3. Mám príma susedov, muzikálnych talentov,
vždy keď začnem na kontrabas  hrať,
kopú presne do rytmu na moje dvere od bytu,
nemôžem sa na nich sťažovať.
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2. Ten prízrak ma noc a deň vášnivo tančiť učí,
ja dúfam, že raz ma len tancom neumučí.
Skáču už moje nohy ....
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2. Celé dni mať pred sebou
jasné nebo nad hlavou,
blúdiť poľom, lúkou, horou,
vstávať spolu s rannou zorou,
blúdiť ako vetrom hnaný mrak,
blúdiť ako vetrom hnaný mrak.

3. Rátať hviezdy nad hlavou,
až noc prejde krajinou.
Byť plavčíkom v starom vraku,
sem - tam zviesť sa v náklaďaku,
blúdiť svetom voľne ako vták,
blúdiť svetom voľne ako vták.
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2. Nemáš šťastie, nemáš žiaľ len tak, bohatý berieš to, čo čas už vzal, čo sa nevráti.

3. Zostal si stáť spútaný na rázcestí sám, až sem vetrom zahnaný vrátiť si sa bál.

4. Tanec kvetov na lúke zlatých náušníc, poznáš cesty kľukaté a zas dlhé nič.

5. Ráno stojíš zmáčaný, v noci padol dážď, osud v čiarach na dlani zle si vykladáš.
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2. Dlho sa už spolu túlajú.
Čo asi v tomto kraji hľadajú?
Možnože ten zrub, čo tu vtedy stál,
možno ten hrob zo sivých skál.

3. Nad údolím mesiac vychodí.
 Jazdec smutne koňa pohladí,
čo sa stalo dávno, čas vraj zahojí,
ale kôň aj s jazdcom k hrobu zamieri.
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2. Križovatky bleskov rúcajú tichý snár,
koľko nocí tápam v prázdnych hádankách.
Pantomímou nemých slov, súdia tváre výkladov,
pod závoj smútok skrývam, vždy, keď prší iná bývam,
znovu cítim, že sa asi sama v sebe nevyznám.

3. Mesto dýcha spánkom v náručí bledých pár,
na uliciach blednú sklá neónových lámp.
Ráno blúdi v záclonách, na rozmedzí zastal čas,
v úlomkoch zašlej slávy noc stráca právo vlády,
do ticha sa vkráda zvuk prvých ranných áut.
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2. Po dotykoch tvojich sladkých úst ja dokázal som, že som ozaj muž
a na rozlúčku bozky do ticha a cez kaluže cesta na intrák.
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2. Na brehu rieky videl si rybu hynúť,
tak si ju hodil späť do vody.
Vo svojej dlani držal si vtáča,
veď vieš, pustil si ten odkaz slobody.

3. Tak počúvaj, chránil si rieku,
stromy, lúku, háj, zvieratá, človeka.
Tak kamarát odpoveď čakáš
to viem, klamstvom je odpoveď odveká.
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2. Nik nevyhrá viac než pevný stisk rúk,
odlesky sviec a prítulnosť lúk,
tak načo vsádzať všetko v dávnych hrách,
od mala čakať na niečí krach.

Ref.:

3. Nik nezíska viac, než čo život dá,
povinnosť ísť a púť kľukatá
čaká na všetkých, kdesi koniec má,
kde dňom - nocou akord zvonkov hrá.
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2. Vtedy uložíš sa do perín v tej izbe za oknom
a matka ti neverí, že bol to práve on.
Mestské veže polnoc bijú, noc už má to zrátané,
viečka tvoje oťažejú, skryjú oči slzavé.

Ref.: Dievčatá, tie pre ktoré my hráme,
dievčatá známe aj neznáme,
dievčatá všetky sú tak krásne,
dievčatá z lásky nešťastné.

3. Znova bola to noc bez snov a ráno je úprimné,
spánok vrásky neodniesol, tvoje zrkadlo neklame,
z neho na teba hľadí tvár, tvár čo ju sama nepoznáš,
na stene kalendár ráta dni, ktoré lacno predávaš.

4. Raňajky zvonec preruší, poštár sa na teba usmeje,
ten človek vôbec netuší, aké máš doma galeje
a slzy sa gúľajú po tvári, ktorá sčervená,
keď odkaz čítajú, že dnešné ráno koniec znamená.
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Už nemysli na to, čo bolo a prečo som zostal sám,
prečo už nespávaš so mnou, na to sa už nepýtam,
možno ma raz nájdeš posledného v rade stáť,
možno mi to dovolíš mať ťa znova rád.

2x Ref.:
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Znovu začínaš byť život taký, aký byť máš,
znovu niekoho mám, znovu niekomu patrím,
ty ma potrebuješ a rada ma máš
a všetko, čo mi dáš, ja dvakrát ti vrátim.

Nie si vymyslená, máš dve pravé mená,
k tomu dvadsať rokov, dnes už poslednýkrát,
už vieš, čo môžeš, už vieš, čo sa nemá,
máš dvadsať rokov, dnes poslednýkrát.
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2. Povoľné kolená a zmeravené šije,
večer v krčme zapadnutej.
Vrtuľa po pive a kríza od hladu,
kosa ráno o pol štvrtej.
Rozkladanie stanov narýchlo potme,
táborák s kočkami zo zdravotnej
a s náladou večer nad priehradou.

Ref.:

3. Bozky na rozlúčku aj lejak v širom poli,
jazdy proti aj po vetre.
Sladko sa zabúda pri ohni s gitarou
na prepotené kolometre.
Nocľah pod Tatrami v starom kine,
vrchárska prémia po ťažkom víne
a nad hlavou nebo nových krajov.

Ref.:
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2. Miesto mačiek kočky a fľaša od vína
v miestach, kde si lezec cepín pripína,
cigariet dva kartóny, neznášam riedky vzduch,
že za mnou lezú svište, to nič, len žiadny vzruch.

3. Na vrchu s fľaškou stojím a slzu zatláčam,
cibuľa v očiach štípe a potom vzniká klam.
Že muži v horách plačú, to nemyslím si ja,
keď úspešne sa končí expedícia.



50

2. Omotaný hydrantom, za pásom mini-max,
tak sa denne vydávam vykonávať prax.
Poradím si so sprievodom lampiónovým
s iskrou v oku, zápalom pľúc streptokokovým.

3.  Vodné delo zlyhá, hasiť nie je čím,
      ani krok nabok, jak parobok sa ešte rozkročím,
      keď s prúdnicou dopíšem posledný riadok,

čaká fuška v pekle, spravím poriadok.
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2. Hej, pane, pochybnosti vo mne hlodajú po ten život celý,
prečo tých, čo naschvál oddychu vám neprajú,
nestíha už tu váš hnev vrelý a prečo tí, čo rástli bez viny,
prečo tí, čo rástli bez viny.
Prečo ráno už k vám idú tí, čo stihli rásť len bez viny.
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2. Namiešam si krvavé menu
a urobím hrianky s cesnakom.
Všetkému na kazetách verím,
bez výnimky, teda rovnako.
Páči sa mi akákoľvek potvora,
obludy, čo ohrozujú svet,
had priemeru ako guma z traktora,
upíry, aj mäsožravý kvet.
Horor to je.......

3. Netajím, filmy za to môžu,
že v noci nespím ani hodinu.
Ráno si žehlím husiu kožu
a učešem z ježka ofinu.
Do večera zháňam nové kazety,
aj dve porná dávam za horor
a keď získam niečo z toho, čo letí,
želám si, nech večer je čím skôr.
Horor to je.....
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V Nižnej Vsi pod hradom, ženička bývala a sedem sirôt túlilo sa k nej.
Soľ či múku v dome už nemala, zachýbal chlebík žene chudobnej.

Doba bola zlá a malý domček na stráni naplnil vždy večer detský plač.
Vdova vravela: “Pôjdem na hrad drevený, tam je iste chleba nadostač”.

Vdova prišla na hrad, keď sa pán zabával, o chlieb ho prosí, hladné deti má.
Ale hradný pán jej poslal kôš plný skál, vraj, to ti stačí, bedač otravná.

Vtom matkina tvár sa pozrie prísnym pohľadom, nad vladárom kliatbu proročí:
“Zle si panoval, nech ti skala pod hradom moje zlé proroctvo dokončí”.

Počuli ste príbeh, ktorý sa dávno stal v dedinke malej, v kraji hornatom,
v Nižnej hrad drevený prikryla hŕba skál, zlí panovníci zahynuli v ňom.
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2. [:A na skalách zastala s tou melódiou,
že by už išla aj domov.:]

Ref.:

3. [:A na vysokom brale, tam zostala ona stáť,
vietor sa bude s ňou hrať.:]

Ref.:
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2. Bol raz jeden kráľ,
Béla sa volal.
Nemal žezlo, ani vlasy,
ani zlaté poklady.
Keď to jemu neprekáža,
ani nám to [:nevadí,:]
keď to jemu neprekáža,
ani nám to nevadí.

Béla náš, Béla náš,
kráľovské meno má.
[:Ktože by ho nepoznal,
moje nervy, Béla Kráľ.:]

3. Bol raz jeden kráľ,
Béla sa volal.
Nebol mladý, ani starý,
s kráľovnou sa nevadil.
Keď to jemu neprekáža,
ani nám to [:nevadí,:]
keď to jemu neprekáža,
ani nám to nevadí.

Béla náš, Béla náš,
kráľovnú Anču má.
[:Ktože by ich nepoznal,
Béla s Ančou - pekný pár.:]

4. Bol raz jeden kráľ,
Béla sa volal.
Nechcel vládnuť -
ani nejesť, ani nepiť neradil.
Keď to jemu neprekáža,
ani nám to [:nevadí,:]
keď to jemu neprekáža,
ani nám to nevadí.

Béla náš, Béla náš,
kráľovské meno má.
[:Ktože by ho nepoznal,
jaskyniarov všetkých kráľ.:]
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2. Les má farby ako bundy paragánov,
sem - tam už ťa zima pristaví.
V hlasnej vrave jeden zo starých pánov
páli v ohni svoje predstavy.
Mal vtedy plány a dnes zbytky dlhu,
čo syn tu nechal, keď šli na cestu dlhú
o takej sa vopred nikdy nevraví.
Rád lepil s vnučkou pávy z plastelíny,
miesto nej mu chodia listy z Argentíny.

3. Les má farby ako bundy paragánov.
Bolo leto aj bez lastovičiek.
Oheň kamarátstva starých mohykánov,
to je roj životných iskričiek.
V horách má pravda celkom blízko do neba
a runda načína sa vždy napravo  od seba.
S týmto všetkým by nemal hýbať čas,
v posledných chvíľach, keď oheň uhasína,
je dobre mať si na čo zaspomínať.
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2. Horou bukovou previeva vietor sám
a potom zbehne k ohradám.
Zlatisté lístie im roznáša,
na poštára sa chce ponášať.

3. Lúky utíchli, v dolinách sadá hmla,
umiera ruža uvädlá.
Prichádza večer už jesenný,
aké krátke sú posledné dni.

4. Tábor osirel, zhasína slnka žiar,
len starý havran na konár sadol
zaškrieka posledný raz,
že odišiel leta krásny čas.
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2. Po nociach chladné rána,
láska, čo je len hraná.
Skrčené plány v kúte
a sľuby zabudnuté.
Túlaš sa sám
so svojou gitarou,
znejú struny
v piesni, čo nemá slov.

3. Zožltla poľná tráva,
z rýchlika mladosť máva.
Naposledy zvoní zvonec,
každej piesni býva koniec.
Túlaš sa sám
so svojou gitarou,
stíchli struny,
pieseň, čo nemá slov.



62



63

2. Hľadám a občas nájdem i chvíle krátke,
čo znamenajú všetku krásu tohto sveta.
Verím, že všetko smutné, vždy sa raz skončí
a ja zas odídem za priateľmi k horám.
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2. Viem, že sa trocha bojíš, keď svoju pravdu máš
a len tak doma sedíš, liek na rany nepoznáš.
Tak si zapáľ sviečku a mysli, že sa dá
nájsť svoju cestičku, k tomu veľa netreba.

3. Nech ti je tu krásne, ahoj, už musím ísť.
Plamienok raz zhasne, vravíš, nechceš nikam prísť.
Tak si zapáľ sviečku, kým sa ešte dá
nájsť svoju cestičku z rázcestia do cieľa.

Ref.: .... Nezabudni, kvietok chce len voľne rásť.
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2. Vtedy každý tón bol pravý a rozžiaril nám tvár
a s gitarou si každý svoje tri akordy hral.
Lenže tam, kde sa hrá bez tichých slov pod svetlami hviezd,
tam ťa začne lákať ťažká vôňa bielych miest.

3. Ja v zvuku týchto sól hľadám zase ten dávny deň,
keď vo vlaku sme hrali, aj dnes spievam len preň.
Dodnes znejú tvoje slová v ušiach, no tak sa tu maj,
zas počujem, ako vravíš stále, stále hraj...



68

2. Za chrbtom mám dávno prašné mestá,
modré hory k sebe volajú.
Radosť mám, keď ubieha mi cesta,
dievčatá keď na mňa mávajú.

3. Moja cesta skončila sa v horách,
jeden pekný deň mám za sebou.
Desať míľ mám v ubolených nohách,
budem snívať s tornou pod hlavou.

4. Zabudnem na všetky denné starosti,
zabudnem na nejaký ten žiaľ.
Budem snívať iba o radosti,
že som takým, akým som sa stal.
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2. Večer praje zblíženým, tma sa pýta: Zajtra kam?
Noc znie tónom zníženým, po ňom odpoveď jej dám.
Kam nás nohy ponesú, ...

3. Hviezdy odháňajú spánok, či v nich svoju cestu mám.
Som tu chvíľu, ony tak dávno, tak sa len seba opýtam:
Kam nás nohy ponesú, ...
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2. Na klamstvo a faloš našli si vždy dobrý liek,
len báli sa toho, že príde raz aj na ich smiech.
V živote už to tak chodí, dobré sa strieda so zlým,
svorne sa delili o šťastie svojich všedných dní.

3. Všetci sme kráčali cestou v jediný smer,
v polceste zastali, príčinou bol iný cieľ.
Každý mal už iný plán, jeden tu, druhý zas tam,
a život ide ďalej, nekončí, náš príbeh dokončí.
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2. Ona: V lavici vedľa seba,
kto udrel mňa, tak tým aj teba,
rovnaké vždy boli naše úlohy.

On: Spolu vábila nás mapa sveta,
spolu nečítali sme Hamleta
a nechápali, že kdesi hádžu bomby z oblohy.

3. On: Predo mnou sedí dáma,
zdá sa, milá a dobrá mama
a neisto sŕka s pepsi červené.
Slová o dnešku sú klkom,
čo nám obom nejde dolu krkom,
radšej privolajme chvíle časom zájdené.
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2. Náročné sú serpentíny hôr
mám vrchol mnohokrát už za sebou.
Ja smútok mám vo svojich spomienkach
za priateľov, čo zahynuli na cestách.
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Nekonečnou stuhou ciest
kamión svoj budem viesť,
dňom i nocou cestou necestou.
Bláznivý je život na cestách,
márnivý mám pocit z toho, že som sám.

3. Zvládol som i zradné štíty hôr,
s únavou sa stratí i môj nepokoj.
Zaprášený je aj priateľ kamión,
vráti sa vždy bezpečne a rád domov.
Kolesá mi spievajú pieseň takú nestálu,
za volantom svet krásny mám.

Bláznivý je život na cestách,
márnivý mám pocit z toho, že som sám,
márnivý mám pocit z toho, že som sám,
márnivý mám pocit z toho, že som sám.
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2. Na západe tam je krásnych kútov milión,
tam sa spievať dá s gitarou.

3. Piesne starých trampov všetci dobre poznáme,
s gitarou a banjom spievame.

4. Lenže každá pieseň má svoj akord posledný,
dnes už naša kompa na dne spí.
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2. Paňsky osud, slušnosť, pohodľe hudobnym ľen trapeňe,
kdo pijany, to veľky pan, na hudobu ňespomeňe.

Ref.:

3. V mym poharu zlaty napoj starosci mojo ľeči,
co še maš co odcahovac, ľigni naj do harla ľeci.

Ref.:
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2. Tam ťažké chvíle sú, tam dali sme si sľub, že spomienky na mladosť ostanú.
Sme veselí a mladí a chceme žiť a rásť, a o pár rokov chceme sa zísť zas.

Ref.:
3. Keď kamaráta máš a na život sa hráš a v prázdnom kúte už len spomínaš.

Tak zavolaj do sveta, že bolo ti fajn v tých chvíľach, keď bol s tebou kamarát.
Ref.:



79

2. [:Keď nie si šťastná:] na zemi, [:pohľadaj šťastie:] v podzemí.
[:Keď ti je chlapec neverný, láska zostala za dvermi,
pohľadaj šťastie v podzemí, pohľadaj šťastie v podzemí.:]

3. [:Keď nie ste šťastní:] na zemi, [:pohľadajte šťastie:] v podzemí.
[:Žijú tam ľudia jaskynní, hybajte dolu za nimi,
nájdete šťastie v podzemí, nájdete šťastie v podzemí.:]

4. Dnes poslednýkrát zneje tej gitary hlas
a svoje pery tíško zavieraš.
Tak zavolaj do sveta, že si mal tak rád,
tie chvíle keď bol s tebou kamarát.

Ref.:

(Text k piesni na str.78)
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2. Palubu zaplavil stĺp vody hrozný,
kormidlo poslúchať nikto neprinúti,
ovládnuť sám seba, dnes cieľ je ťažko možný,
stožiar sa s rachotom do temných hĺbin rúti.

Ref.:

3. Dve noci ukrutné trval zápas tvrdý,
kto ruku slabú mal, hrob v oceáne má,
na tú plavbu klamnú dnes nie je nikto hrdý,
dodnes vháňa strach tá vlna posledná.

Ref.:
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2. Kruté ráno, smutný večer, to je všetko preč,
keď počuješ, čo ti vraví táto prírodná reč.
Šumy lesov, zvuk potokov a dravé bystriny,
vôňa hory, šuchot listov, na to nezabudni.

Ref.:

3. Kruté ráno, smutný večer, čierne myšlienky
rozoženie slnko, vietor i obzor ďaleký.

Ref.:
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2. Dávno sa nám koník náš slncový
z prameňa piť, naplno žiť, dávno nedarí.

Ref.:

3. Skús cestu nájsť, koník náš slncový,
kameň, voda, kameň, voda, nesmie vadiť nám.
Rád zviesť sa dá, kto má rád odlesk rán,
bez sedla si, bez uzdy si, tak buď vodca nám.

Ref.:
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No a cez deň ťa vidím vo výkladoch kín,
každý prievan je sýty zvláštnou vôňou.
Na stanici s ľuďmi znovu čas zaspí,
svojim vlakom už nepôjdu domov.

Večer v zrkadlách áut sa odráža slnko,
mŕtvy telefón znovu s výsmechom ma klame,
vtedy som čudný, robím nemožné všetko,
v takých chvíľach som úplne na dne.
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2. Na konci netreba slov, pocit známy ťa zastaví,
však na ceste domov sa občas náhle dno síl zjaví.

3. Neviem už po koľký krát mal byť tento ozaj posledný,
časom však spomínam rád a s úsmevom na každý z tých dní.
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Ona: Ja nechcem však starenou byť, chcem stále v mladosti žiť,
nehnať sa iba dopredu, prežiť v utorok už stredu.

On: Mladosť je penivý prúd, staroba pokojný kút,
mala by si skúsiť oboje, aj jeseň má krásy svoje.

Ona: Clivý je jesenný deň a ja sa radovať chcem,
mať aj na jeseň dobrú náladu, preto prosím ťa o radu.

On: Za sebou už všeličo mám, jedinú radu ti dám,
za strateným časom výčitky prídu, ži naplno každú chvíľu.
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2. A smútok skĺzne po nohách, ktoré sa celkom iste vydávajú
za snom po cestách, vydávajú za snom po cestách.
Taký deň, ach, to by som bral, pocestným z neho lámal,
dával ako bratom, v ktorých sa koník narodil,
zosadá láska na ľudí.

Ref.:
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Kedysi dávno si bola moja prvá láska,
bol som ako blázon, čo slobodu pozná,
dnes so mnou kráčať nemáš síl
a ja hlupák ťa už neprosím,
tak padám nahor sám,
tak padám nahor sám

Ref.: Bozkom horúcim ma vyprevádzaš vždy, keď musím ísť,
tvoje oči smútkom blednú, vieš, že ma nezmeníš,
smutná ma vyprevádzaš vždy, keď musím ísť,
tvoje mŕtve ruže vädnú, vieš, že ma nezmeníš.

Kytica ruží vo váze už nedýcha,
ty hlbokým spánkom spíš a vonku svitá,
vtedy sa vraciam domov a zlatý prach
zo seba oprášim hneď vo dverách
a ty ma tam necháš stáť
a ty ma tam necháš stáť

2x Ref.:
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3. Ideme tichou cestou, alejou jabloní,
labute prilietajú do známych hniezd.
Hodiny odbíjajú, zvon pre nás zazvoní,
maliny dozrievajú, už sa dajú jesť.

4. Dva prsty roztiahnuté do neba dvíhame,
dnes ráno prišla správa - Narodil sa svet!
A keď si pri západe do trávy líhame,
potichu vzácne slová nechávame znieť.
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2. Vstúpila do deja dobrá víla,
zlákala Mateja klobásou,
šiel za ňou kam len s ním zablúdila,
raz ju však v dave ľudí prepásol.
Tak prišlo surové vytriezvenie,
svet sa mu nezmestil do dlaní,
ulice sú iba jednosmerné
a ľudia poriadne naštvaní.

3. Kam sa nám stratili sladké časy?
Možno sa o chvíľu objavia.
Stíhame zahryznúť do klobásy,
najlepšia duchovná potrava.
Mávajte Matejom, kričte slávu,
vyveste súkno červené!
Oni to aj za nás hravo zvládnu
a my si ešte chvíľu zdriemneme.
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3. Ja stál som, zo mňa pot sa lial,
veď mnohých z nich som poznal.
Nafúknutá mŕtvola, čo s bendžom sa vrtí,
veď to je Joe, ktorý má už týždeň po smrti.

4. Ja stál som tam a stratil reč,
on mi sipí: Ber sa preč!
Ak tu nechceš navždy ostať, rýchlo utekaj,
ja som tu za chlast a hriechy, ty sa poberaj.

Ref.:
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2. Vedúci prácu zadelí a odchádza na úrad,
stôl má plný papierov, hovienok aj múch.
Každý z chlapov z prevádzky leží v tráve ako klát,
tu chlapi hurá, máme zas kľud a čistý vzduch.

3. Malý Jano bagruje na súkromnom pozemku,
Fero brúsi korčule a nože ostošesť.
Jaro už má za pol litra vybavenú peénku,
[:Mišo v krčme pri poldeci zachraňuje česť.:]

4. Laco drieme pri novinách na stoličke za ponkom,
Ľubo leje do kýbľa naftu z bandasky,
Karol zvára blatníky na Pegote súkromnom,
[:slabé budú tento mesiac výplatné pásky.:]
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2. Či som bola takou zlou,
že nechceš držať krídla nado mnou,
v tom veľkom dome ma nevieš nájsť,
nepýtaš sa, pre koho chcem rásť.
Tento náš song sotva sviatočný
je tým viac smutný, čím viac je vianočný,
v minúte spevu nech prúd slov letí
k rodičom detí z domovov.
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2. Keď príde zima, prikryjú čiernu zem
snehové vločky, ktorým sa nevyhnem.
Sneh z neba padá na moju hlavu,
na moju tvár, na moju dlaň, sneží zas.

3. Rozkvitli lúky, sneh topí slnka žiar,
pár drobných kvietkov prebudí nová jar
a slnko svieti na moju hlavu,
na moju tvár, na moju dlaň svieti zas.

4. Tak plynie čas, svet stále nezdobia
dni, týždne v roku, no ročné obdobia.
Roky sa tlačia na moju hlavu,
na moju tvár, na moju dlaň, stárneme.



106



107

Majú čas prvých básní a prvých piesní,
čas na prvé bozky, čas večerov nežných,
keď mesto zaspí, budú na schodoch stáť,
na tie chvíle každý pamätá

Tak vezmi si ju, prosí a nemaj z toho strach,
ona daruje ti seba dnes možno prvýkrát,
prvýkrát to bude iné ako z obrázkov,
dnes otvoríme bránu za láskou.

Ref.:



108

2. Motýľ nech pestrí lásky chvíle,
slzu, čo spadne, nech tvoj smiech zachytí
a naše city mu pomáhajú v sile,
keď ustatý je láskou, až k nám zaletí.

3. Motýlie krídla sú znakom našej lásky,
viem, slová niekedy aj klam skrývajú.
Ja spievať ti chcem tieto hlásky
v strachu o teba do srdca vchádzajú.
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2. Zreje žitko v šírom poli, k zemi klasy kloní,
ako šuhaj modrooký bez koňa plán splní.

3. Hora, hora, stará hora, do jedného smreka
do Rakús ťa šuhaj predá za dolár do roka.

4. Kúpi traktor valutový, koníka nahradí,
zvozí žitko do stodoly, čo sa mu urodí.

5. Aj na druhom nádvoričku spadol koník vraný,
ale sused poučený, vie ako plán splní.

Aj na treťom nádvoričku,
aj na štvrtom nádvoričku
aj na piatom ....
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Obleč staré texasky a maskáč vezmi tiež,
na horách je stále krásne, tak tam rýchlo bež.
Vezmi svoju gitaru a na cestu sa daj,
tak bež, veď vonku spieva máj.

Na horách, na horách, na horách budeš sa mať fajn.
Na horách, na horách, na horách, tam v lesoch spieva máj.

Na horách, na horách, na horách hučí vodopád.
Na horách, na horách, na horách, tak choď si ho tam vziať.
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2. Pár ľudí, ktorých ráno stretnem, kývnutím ruky pozdravím,
chodníkov, tých sa vždy rád dotknem, tým svojím krokom hojdavým.

Ref.:

3. Tisíce zabudnutých miest, na ktoré často spomínam,
na nebo plné jasných hviezd, svoje srdce horám dám.
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2. Vôňa kvetov na lúkach sa nemení, stále spievajú ti vtáci nad hlavou,
potok, čo pod stromom v tieni pramení, meria cestu nekonečnou diaľavou.

Ref.:
3. Slnko pohladí ťa vlasom šteklivým, z diaľky mávaš kamarátom na stráni,

srdečné “ahoj” zaženie chmár posledný, isto vieš, že z nich ťa nikto nezraní.
Ref.:
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2. O sebe mi rozprávaš nádhernými očami,
už máš iba pupok suchý pod zloženými rukami.

Ref.1:

3. Tuším je nám trochu ľúto, že už skoro neprší.
Chýbala nám iba malá iskra v tej lipovej chatrči.

Ref.2: Aj tak žehnám náhodám,
z nich jedna doviedla ma v daždi s tebou sem.
Si z kvetov tých, čo stopnú dych,
začas ma potrápi ten tmavooký sen.
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3. Letel som ako víchor, mama za mnou volala,
v prístave práve loď kotvy dvíhala.
- Skúste so mnou to, pán kapitán!
- Tak sadaj, synku, a drž sa pevne lán!

4. Keď na sťažeň som liezol a mame zamával,
práve kapitán robotu rozdával:
- Hej, chlapče, sem poď - vidíš to blato?!
Tá paluba bude lesklá jak zlato!!

Čistý obzor a nebo klenuté,
silný vietor a plachty napnuté.

5. Uplynuli dva roky, som odvážnejší než prv,
kapitán hovorí, že mám v tele slanú krv.
Loď poznám najlepšie, som dobrý námorník,
už stal sa zo mňa prvý kormidelník.

6. Naša stará fregata, to je môj druhý domov,
bezpečne sa v mojich rukách kĺže vždy vodou.
A večer, keď všetci rum pijeme z kalicha,
spievame si takto do ticha:

Čistý obzor a nebo klenuté,
silný vietor a plachty napnuté.
Čistý obzor a nebo klenuté,
silný vietor a plachty napnuté.



118

Priviedla ho domov rodičom ukázať, že ho má moc rada a že si ho chce vziať.
Otec sa ho pýtal, či ju má tak rád, že si taký kameň na krk chce uviazať.

Povedal, že kľudne a hoc aj v sobotu na sobáš s ňou pôjde, dá si tú robotu.
A tak otec zvolil, mamka plakala a veliká svadba sa v meste chystala.

Jedného dňa otec však všetko zarazil.
Vykladal jak v meste na trampov narazil.
V jednom z nich ho poznal, dcérinho ženícha,
povedal jej, nech ho zo svadby vynechá.

Dcérenka plakala, tramp päste zatínal, tvrdohlavý otec však na svojom si stál.
Márne boli slzy, márne prosenie, ženícha pre dcérku pán otec zoženie.

A tak, trampi milí,  jednu radu vám dám,
keďže trpkú skúsenosť na svojej koži mám.
Žení sa len blázon, tramp je samotár,
z lásky vám zostane len potrhaný cár.
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Knôt dohára,
tak z pohára
posledný dúšok si daj.

Kým zhasnete,
na vinete
hviezdičky spočítaj.

Zaženú trápenie,
slzy ti osušia,
len čo im svitanie
ustelie na ružiach.

Pokročil čas,
brieždi sa zas,
kde bude príčina?

Dosnívaj sen,
jasní sa tieň,
tvoj deň sa začína.

Zaženieš trápenie,
slzy si osušíš,
privítaš svitanie,
dáš zbohom Venuši.
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2. Poznám svet ako ruku, rieky ako svoju dlaň,
beriem si len, čo mi patrí,
smiech pre vás je moja daň.
Túlavé sú moje nohy, túlavý je môj rod,
chránim ho do konca žitia, ukrýva ho tajný kód.

3. Až uzrieš ten krásny kraj,tak zostaň s úctou stáť
a rozmýšľaj, ako ho na veky zachovať,
krásne hory potoky a rieka Orava,
veď pre človeka cenu má len príroda zdravá.

(Text k piesni na str.:121)
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2. Krásny kraj oravský ten nepoznáte snáď,
bo zem je u nás dosť tvrdá,nedajte sa zmiasť,
srdce má mäkkučké,krehké ako laň,
pritúli vás ako svojich,láska je jej zbraň.
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Ona: Prečo svet je taký krutý, bláznivý,
každú chvíľu inak chutí plač.
Niekedy si skoro na dne hádavý,
potom spoznáš práve, čo si zač.

Spolu: Neber ...

On: Koľko stojí  trochu pravdy, vážení,
ktorá cesta vedie domov späť?
Čo je dobré a čo zlé je v trápení,
otázky mám, žiadnu odpoveď.

Spolu: Prečo život má chuť malín niekedy...
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2. Čo si snáď myslia, že detský plač
pre trampa nič neznamená.
Tiež sme len ľudia, nájdime fáč, zaceľme rany,
nie je doba kamenná.
Však máme deti a deti nás,
však máme prácu, po práci čas.
Keď zbalíme pinkel a do kroku zas
vyrazíme, aj tak nás ľúbi syn.
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2. Prečo si len, kamarát, nedal na moje rady.
Smial si sa a vravel si: mňa nič neodradí.
Ani tá skala Čertova, či jak jej hovoria,
za chvíľu tam zbehli sa ľudia z okolia.

3. Ten starký potom vravel, že cítil v sebe strach.
Videl, jak môj kamarát sa spúšťal po vlnách.
Kánoe sa rozbilo o Čertovu skalu,
márne bolo volanie o pomoc, o záchranu.
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2. V stromoch jeseň šumí, v kabátoch do zimy
ženie nás na skusy do ulíc, do ulíc.

Ref.:
3. Stratili sa lásky ako z polí klásky,

boli, či neboli, kto to zná, kto to zná.
4. Všetko je rozdané, pena, aj to na dne,

jeseň sa nám líška ovocím, ovocím.
Ref.:
5. Babie leto letí, už sme v jeho sieti

svet náš spomienkami omotá, há - há, omotá - há - há.
6. Jeseň z tých spomienok skryje do semienok,

semienka spomienky zasadí, há - há, zasadí, há - há.
Ref.:
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Preto neváhaj a poď medzi nás,
v parte uvidíš, nájdeš svoj svet.
Kde sa vrátiš rád vždy, keď budeš sám,
sám so svojou gitarou.
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2. Na listoch skladané smutné piesne,
že ohňov ubudlo, to je správa zlá,
kto zišiel zo skál na cesty lesné,
stupaj v nich po ňom zostala.

3. A tak sa zdá, chlad stráži jeseň,
smutné sú ohne, dym odletí
ako tým hniezdam popri rieke
vtáci, čo zbohom pošepli.

4. No tak už zostaň, ty dokmásaná,
každé snáď boľavá sa ráno zobudíš.
Nech doznie pieseň, láska hravá,
ktorú i s nocou ukončíš.

5. Už vtákov nevidieť, hlas diaľok doznel,
obzor sa nevinne nad kopcom červená,
ktosi tu postál, k zemi pozrel,
vracia sa na miesta, kde končí nedeľa
posledná jesenná.
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Zámok klapne na dverách kúpeľne
a zrkadlo ti povie, že už to vie,
že z prvej lásky zostávajú vrásky,
mydlo a voda zmyjú make-up,
včerajšie slzy, včerajší strach,
aj polnočný návrat, keď sa všetko skončí.

Ref.: Z plagátov poznáš moju tvár a piesne moje s pamäti spievaš,
srdce kreslíš prstom na moje staré auto,
srdce kreslíš prstom na okná, dúfaš, že ťa pri tom nikto nepozná
a tajne snívaš o našich nočných hrách
a tajne snívaš o našich nočných hrách.

Ráno, keď otváraš všetky obloky,
pohľadom zdravia deň mŕtve sochy,
ich ranný vánok prvé zobudí.
A len ty to vieš, už to nie si ty,
iba tvoj dáždnik v kúte opretý,
je svedok prvej noci, ktorá život zmení.

Ref.:
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2. Pri vojenskom presune mi jeden s tankom načal dom.
Nikto nebol doma, len sám som ticho sedel v ňom.
Drgol rovno do tej steny, o ktorú som bol opretý.
Kvôli krížom nebudem môcť ani na márach byť vystretý.

3. Moja drahá dcérka v Blave chodí do školy,
oznámila mi, že budem mať zaťa z Angoly.
Tak jej do výbavy strúham oštep
a tkám sieť proti moskytom
a všetky diely Tarzana si čítam popritom.

4. Mladší syn si punkom pritvrdzuje pubertu,
pruhované vlasy, cvokovaný hubertus.
Minule chcel odísť z domu, vraj za buchtou ako obrázok,
tak sa mu hneď ušlo jeho vlastnou reťazou.
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5. Potom som ležal doma po otrave hríbami,
v stolíku som naďabil na list nedopísaný.
Adresátovi menom “darling”, žena v liste o mne hovorí:
“To je len taký Ďuro, čo furt chodí do hory.”

6. V zúfalstve ma trklo, že si niekam vyrazím,
možno v cudzom svete raz na šťastie narazím.
Čakal som devízový prísľub, no nejakou zámenou
ležal v schránke úmrtný list na moje meno.

7. Pri zapálených sviečkach robím do truhly násviky.
Už som ozaj tuhý, mám na to papier z matriky.
K radostným slzám krokodílím dojmem našu susedu,
keď ma budú von vynášať nohami dopredu.
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Poznáš moje tajné mená, ktoré nenosím.
za ktoré sa schovávam, keď nemám síl
kráčať ostrým kamením na bosých nohách,
na dieťa sa premením, ty ma nosíš na rukách.

Ref.:
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2. Vždy večer, keď hľadáš miesto,
kde by si svoj batoh položil,
tichým krokom dôjdeš k ohňu,
do ktorého niekto priložil.
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Ref.: A opäť počúvaš staré piesne,
ktoré mávaš ešte na perách,
keď šliapeš po nevyšliapanej ceste
a ďalej si spievaš ďalej.

3. Ráno sa prebúdzaš, vždy keď
slnko ponad obzor pozerá.
V ušiach máš šum stromov stále,
v očiach krásne modré jazerá.

Ref.: Máš rád ďaleké kraje ...
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2. Otriasť kvapky z pavučín nití,
keď sa do nich dáždik zachytí,
rozhojdať trávy stebielka,
chytať do dlaní jadierka.

3. Vidieť, ako príroda sníva
potom, keď ju dážď vyumýva,
omamnú vôňu živice
nechať si natrieť na líce.
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Ona: Ty vieš sám, je to s tebou jednoznačné, avšak nie tak strašné.
Keď ťa mám, že sú chvíle pre mňa bežné, miestami tak nežné.
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Snívajte ako krásne žiť,
tiež preto niečo urobiť
a zrnko vzklíči z hliny
a keď sa smädný napojí,
studňu v zemi vykrojí,
nech sa môžu napiť iní.

Zobudí nás úsvit, keď sa rozhorí,
krása, to nám ešte niečo hovorí.

No tak už poďme v ranných hmlách,
držím vám palce na cestách
a pozor na omyly!
Hlavne sa nepredať, nezahnúť,
nebáť sa a nekradnúť!
Šťastnú cestu, moji milí.
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3. Nepichá tráva, vánok nebolí,
odveká túžba po poznaní,
to všetko núti kráčať do dialí.

Ref.:
4. Keď sladký spánok vtáky odnesú,

do korún vŕb ho rozostelú,
až večer k nám ho vrátia po troškách.
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2. Kdeže sú naše dva prúty,
raz večer navždy vraj spútané.
Či už má tretí za nimi smútiť,
či ozaj budú rozviazané.
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2. Vidím hory, vidím lesy, škrekot sojky počuť kdesi,
nad skaliskom krúži orol kráľ, tam na stráni niečo zvoní,
je to potok ligotavý, nezábudka doňho pozerá.
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2. Prší, prší, prší, prší, spavá nálada
na zajtra všetko odkladá.
Prší, prší, prší, prší, teplo pod dekou,
už som pred cestou ďalekou.

3. Prší, prší, prší, prší, driemem vzápätí
a hneď ku tebe zaletím.
Prší, prší, prší, prší, odchýľ dokorán,
so sviežim vzduchom vkĺznem k vám.
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2. Nosy sa nám začínajú krútiť,
zacítili perspektívu skvelú.
Stačí nové ideály kúpiť.
Ľahšiu cestu ku zlatému cieľu,
trochu drahé šťastie za svedomie kúpené, kúpené.
A priateľove oči smutne k zemi sklopené.

3. O polnoci znejú všetky zvony
a pochytá sa dlhá reťaz rúk.
Dole v meste stoja drahé domy.
Dajte si ich kľudne za klobúk!
Na oblohu prianie prskavkou si napíšem, napíšem:
mať blízko dobrých ľudí, nech poznať zlé a dobré viem.
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2. Príroda je druhý dom, kde zostávaš sám,
kde prežívaš zlomky radosti.
Chceš byť aspoň chvíľu v ňom,
máš rád tento svet,
ktorý stále lepšie spoznávaš.

3. Na rázcestí zrazu kam, ktorou cestou ísť,
rozhodni sa sám, ako vieš.
Možno bude tŕnitá, nedokážeš vyjsť,
nesplníš svoj sen, ktorý máš.

4. Bohatstvo ťa neláka, nechceš pánom byť,
iba kúsok šťastia postačí.
Strednou cestou nepôjdeš, na ňu nevkročíš,
podľa svojich túžob budeš žiť.
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2. Máme už naponáhlo, nie je veľa času,
cesta má trvať ešte aspoň zopár dní
do stepí, kde sa ešte divé stáda pasú
a kde ich lovia Buffalovi príbuzní.
Česť je vraj hlúposť, láska tiež, tak sa tu zložme,
vraj máme nechať smiešnych zabudnutých fráz.
Nemohli vymrieť, to nie je predsa možné,
nejaký kúsok z nich musíme ešte nájsť.

3. Ako to natriasa na mačacích hlavách,
spod kolies bledomodré iskry lietajú.
Ťaháme rebriňák a v ňom sa vezie sláva,
sláva bláznom, ktorí ešte hľadajú.
Tak nech nám slúži zdravie, rastie chuť a sila
pucovať chlieviky a najprv každý svoj.
Veď vlastne hocikedy je tá správna chvíľa
blbosti vyhlásiť neľútostný boj.
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Už nebudeš ten silnejší, ktorý ťažké rany do duše rozdáva.
Oboch súd vás presvedčí, že aj ten kto vyhrá, vždycky prehráva.
V sebe skús tú silu nájsť, napriek tomu, že budeš sám,
nesmieš stratiť svoju vlastnú tvár.

Ref.: Snáď sa nevzdáš,
zbytok síl v sebe nájsť musíš.
Svoj svet máš a ten si nikdy vziať nedáš,
že dokážeš to, všetkých presvedčíš.

Šťastie máš rozsypané ako malý domček z hracích karát.
Srdce je poranené, dnes aj ty vieš, že to bol od teba mat.
V sebe skús tú silu nájsť, napriek tomu, že budeš sám,
nesmieš stratiť svoju vlastnú tvár.

Máš, čo si chcel, si slobodný, posledné zbohom na rozlúčku povieš jej,
bolo to v kľude, ste rozumní, “v sobotu prídem”, do uška šepneš malej.
V sebe skús tú silu nájsť, napriek tomu, že budeš sám,
nesmieš stratiť svoju vlastnú tvár.



160



161

Zo správania prepadám,
v ústach zase novú petru mám,
ona ďalší osud nezmení,
ani náš rozhovor posledný.

Teraz nočným mestom blúdim sám,
klaksóny áut vôbec nevnímam
drobné na telefón premením,
že zodvihneš, to neverím.

Ref.: ...
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Tvoja mama povedala, že má strach
a tvoj tatko kričal, že som samovrah,
aj keď si už plnoletá,
že ťa so mnou nepustí,
sekerou mi gumy podhustí.

Ostrý trhák s tebou rýchlo nasadím,
apík vzadu už len máva náradím,
až si na výlete silu tvojej lásky overím,
s rodičmi sa dáko pomerím.
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2. S harmonikou sa túlal naším mestom,
jej nárek znel nocou až do rána.
Potom sa stratil kdesi za motorestom,
tulák tam niekde v tráve usínal.

3. Jedného dňa na schodoch tulák chýbal
a neznel harmoniky tklivý plač,
šéf motorestu nám riekol, kde ho vídal,
kam chodil spávať starý slepý hráč.

4. Že bude žiť a hrať ako vždy hrával,
v to dúfal pevne každý jeden z nás.
Tulák tam v tráve ležal a už nedýchal
a navždy zmĺkol harmoniky hlas.
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2. Nechajte cesty, tej blahoby chamtivosť,
zlezte zo stopy zlej, už bolo toho dosť
a skúste s nami žiť.
Zlatom nech vám je deň slnečný,
potôčik jagavý a vôňa ihličia.
Nebuďte váhaví, tí život neničia
a búrka dažďová prinesie iba dar vlahu a dar.

Ref.: Tak skúste žiť bez pomsty, zrady,
skúste žiť tak každý,
aby mal vás rád ako kamarát.
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2. Zrazu prestal vietor spievať, zabudol strom na mňa mávať,
zavreli sa modré oči tmy.
Chodník lásky stratil cenu, nehľadám už na ňom ženu,
stačí mi s ňou pred výkladom stáť.

Ref.:

3. Už nestretá ma v noci verne, nenašepkáva dôverne,
kde možno svetielka ľudí nájsť.
Keď niet noci, tak niet rána, zavrela sa čarov brána,
často bývam dňom unavený.

Ref.:

4. Ak raz stretnem zopár ľudí, ktorých občas veda nudí,
poprosím ich, nech mi pomôžu.
Uložíme slnko do vĺn, keď usne, tak mesiaca spln
roztvorí nám modré oči tmy.

Ref.:
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2. Sme z jednej krvi, ty i ja,
túžba nás oboch opája.
Kým ty sa dívaš do slnka,
mne svieti moja karbidka.

3. Sme ako bratia pokrvní
lezeckou šnúrou spojení.
Tebe hrá vietor na lane,
ja chystám prievan do dlane.

4. Sme ako z veľkej rodiny,
žiaden z nás slzy neroní.
Tlčieme skoby chlapských slov
a tykáme si s prírodou.
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2. Keď smola na päty
zas nalepí sa ti,
musíš sa z miesta hnúť.
Tvoj pohľad získa glanc,
hoc život berie viac,
než môže poskytnúť.

Ref.:
Skús odlepiť sa sám
od zeme ku hviezdam,
kde nečaká ťa pád.
Skús trable prekonať
a životu sa smiať,
veď môže ťa mať rád.
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2. Vraj z dobrej rodiny, tak sa to hovorí,
však domov pustý ako v zime cintorín,
porady, žúry, za kariérou túry,
šikla sa parta z pivnice,
nočné ťahy, fet a chľast.
S handrou napáchnutou téčkom priviezli ma sem,
vraj sa pre mňa ťažko rodil nový deň.
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2. Bývaš na konci ulice,
už vôbec nevychádzaš von.
Dávaš si ruku na líce,
srdce ti bije ako zvon.

3. Mladosť je veľmi krátky dar,
ktorý ti život daroval.
Spomienok máš už iba pár,
však žil si, ako žiť si mal.
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2. Krok za krokom sa blížiš tam, kde slnko jasným svetlo svieti nám.
Kde stále vtáci spievajú, prvý lúč ti svetlo dá,
druhý priamym svetlom sa uberá a tóny lásku dávajú.
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Oči mám slzavé, hrdlo zovreté nevydá ani hlásku,
s úctou vykročím k zaprášeným starým hodinám.
Tie mi odbili môj prvý úspech, prvú veľkú lásku,
prvý pád, v detskom srdci prvý šrám.

Čas uteká, je ako rieka: čo vezme - nevráti.
Len spomienky, tie ostanú nám.
Každý z vás raz v živote iste niečo stratil -
niečo, čo mal rád, tak ako ja to tu rád mám.

(Pokračovanie piesne na str. 177)
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Tak tu stojím, rukou dotýkam sa kľučky na dverách,
z deravej rímsy mi na kabát padá dážď.
V duchu vidím mamin večný úsmev na perách,
otec sedí za stolom, vedľa neho leží jeho starý plášť.

Tak tu stojím ...
Vietor do korún stromov zahnal rozlietaných vtákov,
dážď padá, v blate svojou silou riečky vymýva.

(Pokračovanie piesne zo str. 175)
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2. Roky a roky jazdí Sam z Nebrasky sem a tam.
Spod kolies mu pieseň znie, už si Same, už si tam.

Ref.:

3. Jedno ráno keď šiel sám, vravel to starý Jimm.
Do Nebrasky vlak nedošiel, zostal po ňom čierny dym.

Ref.: Starý Sam len prikladal, na oheň pod kotol.
Pred Nebraskou predbehol svoj osud a tak skôr v pekle bol.

2. Si stále tu, stojíš pri cestách, čakáš, že ťa odvezú,
hľadám to miesto na mapách, kde len tvoje kroky vedú.
Je nás viac, čo mačkáme plyn, spomienky zabolia,
viac nás pozná tu tmu zím i malá náruč tvoja.

Ref.:

(Text k piesní na str. 179)
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2. K hľadaniu si zober trpezlivosť
a tajomstvo troch milých slov.
Budú ti vo dne v noci na pomoci
ako anjel strážny snov.

Ref:
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2. V korunách kvitne kvet a rozvoniava peľ
a z neho sladký med nám odovzdá roj včiel.
[: Aj vtáctvo listy hľadá, svoj domov chcú si nájsť.
To aby vtáčie mláďa tu mohlo v kľude rásť.:]

3. Nuž nikdy dobrý strom zlé plody nerodí.
To čo sa skrýva v ňom nie je vec náhody.
[: A všetky kúty zeme sú jedna záhrada,
čo do nej zasejeme, to deťom našim dá.:]
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Myslím, že ťa už nevidím, v žilách už nemám krv,
márne svoj prístav moje lode hľadajú,
ty nemá si a slepá a možno len tvrdo spíš
a možno nevieš, kadiaľ máš vlastne ísť,
ty nemá si a slepá a možno len tvrdo spíš
a možno nevieš, kadiaľ máš vlastne ísť.

(Pokračovanie na str.183)
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Loďky stroskotancov blúdia
morom plným zlatých rýb,
nikde žiaden pustý ostrov,
nik tam aj tak nechce žiť.
Ešte chvíľu budú hľadať
tam, kde už len slabne vír,
ostal iba lodný denník,
vietor stránku otočil.

V riekach jarné kryhy tajú,
stopy búrka zahladí,
duše stroskotancov majú
svoje tajné poklady.
Možno malú triesku z loďky,
možno strelku z magnetu,
aby ukázala správne,
keď sa cesty popletú.

Myslím, že ťa už neuvidím, zmenila si svoje číslo,
kam šla si a s kým nehľadám,
ty nemá si a slepá a možno len tvrdo spíš
a možno nevieš, kadiaľ máš vlastne ísť,
ty nemá si a slepá a možno len tvrdo spíš
a možno nevieš, kadiaľ máš vlastne ísť.

(Text k piesní na
str.182)
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A keď chodí Dedo mráz, aj u nás sa zastaví,
cez mreže na oknách s nami sa rozdelí
o dary, ktoré po ceste našiel,
dary od ľudí a sladký med včiel.

Vtedy myslím na tvoju milú tvár,
ešte trochu si na ňu pamätám,
stále je pre mňa tým najkrajším
a tak tajne Ježiška poprosím,
nech sa mi vrátiš, nech nie som viac sám.
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Znova sme sa stretli tak ako každý rok,
ja som naozaj rád, že som spravil prvý krok,
že som nemal strach, čo urobíš, ak ťa oslovím.

Keď som ťa videl krásnu prichádzať,
nemohol som zostať chladný a nechať to len tak,
hneď zaplo mi, že dnes sa o niečo pokúsim.

Potom, keď sa zotmie, do pohladení z vonku hudba znie,
vtedy začína to byť presne také, aké som chcel.

Ref.:



188



189

2. Človek ten sa ľahko unaví,
nevie vyčkať chvíľu pravú,
spolu s vtákmi letí chvíľa plná kvetín,
treba vyčkať, kým sa objaví pred brieždením.

Ref.: Ja som čakal, ako strom bili jarné mrazy,
hrom, iní zvädli nedočkaví a mne svitol čas,
ja som začul cinknúť hlas na svitaní.

3. Ty si ešte snila ranný sen,
keď sa slnko skvelo v korunách,
a v tom som uvidel za šumenia krídel,
že ti slnko sadlo do vlasov, niet viac mrakov.

Ref.:

4. Celý les sa tebou trbliece,
neviem sa ťa dotknúť, aj keď smiem,
možno iba prejdeš, šepneš Boh ťa poteš,
možno povieš: “Ja som tvoja jar”, horí mi tvár.

Ref.:
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2.  Mojím Clondaykom sú majstrovstvá, olympiády,
     ceny putovné nechcem zo zásady.
     Slzné žľazy operačne som si odstránil,
     pravú ruku nepodávam, mám ju stále na zbrani. (Pokračovanie

na str.191)
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2. Čas nevidí, že roky plynú, že zo stromov lístie padá,
že každý deň chceš lásku inú, čo všetko je dnes záhada.

3. Bežíš sám po tráve bosý, pätami stieraš slzy rán,
vánok v lístí tíško prosíš, vravíš, že nechceš byť viac už sám.

4. Sám s časom ísť a šťastie hľadať sám, s časom ísť do prachu rán,
s časom vstať a znovu padať, to údel je, čo svet ti dal.

5. Ná, ná, ná ...

3. Nemám kámošov a nikomu nikdy neverím,
aj pri pohladení zuby vycerím.
Nocou desí ma to všetko, čo už dokážem,
bože, pomkni sa, ja idem, nestačí mi zem.

(Pokračovanie textu piesne zo str.190)
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3. Staré mŕtve hradby sú zapadnuté v piesku,
letí nad ne kŕdeľ bocianov.
Pútnici v svetle ohňov majú mĺkve oči,
hlas hyen sa vtiera do stanov.
Tak nás to láka hľadať vodu v púšti,
Noemov koráb, svetlá majákov.
Len jedno okno, keď tma sa zhora spustí,
svieti pre nás farbou stále rovnakou.

Ref.:
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Večer ti píšem do listov básne,
že nie som fajn pred svetom ukrývam,
len ja to viem, je to nad slnko jasné,
hlavu som stratil a viac ju nemám.

Ref.: Tak sa vráť, tak sa mi vráť
za teba v kúte kľačím, za tebou z domu zdŕham,
smutný vietor a slaný dážď na tvári a vo vlasoch máš,
keď ma znova opustíš, musíš sa o nás báť.

Vo vrecku cop tvojich vlasov a kopec starých účtov,
ďalších sto rokov splatiť ich nemám nádej,
telefón mlčí ako hlúpy vtip bez slov,
sám si zakričím: “chlape, znova si nalej!”

Zo stránok Brava na mňa kočky sa smejú
a dávajú mi rady, ako sa mám správať,
oslava končí, aj koláče mäknú,
dnes už viem, musím vedieť prehrávať.

2x Ref.:
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2. Ten, čo jaskyne pozná, ten mi môže dosvedčiť,
aká je to vec hrozná plazivkou sa preplaziť.
[:Preto jaskyniari sedia pri pivku,
naberajú sily na ďalšiu plazivku.:]

3. Ten, čo jaskyne pozná, ten mi môže dosvedčiť,
aká je to vec hrozná v sifóne sa ponoriť.
[:Preto jaskyniari sedia pri víne,
nasávajú z fľaše na prienik v sifóne.:]

4. Ten, čo jaskyne pozná, ten mi môže dosvedčiť,
aká je to vec hrozná do priepasti zostúpiť.
Preto, jaskyniari, pohár do hrsti,
vypime si spolu na návrat z priepasti
Preto, jaskyniari, pohár do hrsti,
pripime si všetci na šťastie v nešťastí.
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2. Lesy, vodu, čistý vzduch nemenil by za prepych veľkomesta,
takým ostal navždy on, tak ho každý poznal.

3. K známym miestam vrátil sa, tu bol už snáď tisíckrát,
čas sa mu vtedy zastaví, nevníma nič, iba krásny kraj.

4. Už sa však tulák chystá sám odísť cestou najdlhšou,
vie, že tá cesta bude už cestou poslednou.

Ref.: 2x
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3. Nechám ti tu zopár vecí do refrénu zbalených,
tak naplň pohár, pustí jukebox a nech sa to tu nezmení.
Možno to predám, možno sa vrátim, možno ma to omrzí.
Dík ti za tú správu, hallo daddy, vstávaj, môj výlet tu končí.

Ref.:
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V čiernej tme je biely dom,
kameň s vodou čarujú v ňom.
Pred karbidkou odkryjú tvár,
čítať na nej vie jaskyniar.

V čiernej tme je biely dom,
priateľ s prilbou náhli sa doň.
Sebe sám chcel by priniesť dar,
po ktorom túži jaskyniar.

V čiernej tme je biely dom,
kamarát môj tvrdo spí v ňom.
Kamennú má pod prilbou tvár,
môj kamarát bol jaskyniar.

Ref.:
[[:Jaskyňa,:]]
trinásta komnata smelých snov
a veľkej túžby tvojej dávny cieľ,
čo dosiahnuť si chcel...
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2. Tak vitaj, však dúfam, že nevadí ti dážď,
a že proti vlhku už nepomáha plášť.
[:Si celý mokrý a trochu zúfalý,
tak pádluj k baru, tam sa to napraví.:]

3. V bare pri whisky prečkáš každý dážď,
zabudneš na zimu a osušíš si plášť.
[:Potom tú svoju si pieseň zahrať dáš,
nech ti je fajn, nech na to pamätáš.:]

4. Že údolie dažďov to meno divné má,
ako podľa mena, či sa hľadať dá.
[:Vraj čo tu boli, so smiechom hovoria:
“len v daždi zájdeš do toho údolia.”:]
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2. Mokré šaty necítia, čo sa lepia na telo.
Starca, čo ich sem pozval, preklínajú vrelo.

3. Nohy nechcú poslúchať, mokrým blatom sa brodiť,
ten čo ich sem vylákal, zajtra nesmie žiť.

4. A ráno len hustý dážď chladné telo omýva,
v mokrej slučke odvisla stará hlava šedivá.
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2. Nechceli za sebou nechať len misky vylízané,
dívať sa len tak okolo, čo sa stane.
Toľkí to stále nechápu, boja sa, či zívajú.
Veľké špinavé kvapky uhlíky zhášajú.
Niekto blízky sa objaví a dvere otvorí,
rozfúka v srdci uhlíky, zas sa oheň rozhorí.

3. Spievam červeným uhlíkom, čo fúkajú do očí dym
všetkým spáleným denníkom s listom rovnakým.
Je na ňom veta o chvíli, keď sa hviezdy skrývajú,
keď sa okolo ohniska dlane stískajú.
Až všetky veci postrácam, v dlaniach mi ostane vzduch,
najväčšie bohatstvo v rukách mám,
keď impulz obieha kruh.

Spievam červeným uhlíkom.
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2. Cesta ťa prachom zmámi, slnkom preverí,
k hláskam v lúčnom kalendári niečo v tebe zahorí.
Zahorí pre kroky v lístí.
Pre nás túlavých, pre nás túlavých.
Zvláštny je tvoj podnájom v sene, v páperí.
Chveje sa ti ruka s kľúčom, ku kráse bez dverí
skúsim prejsť chodník jesenný
krokom túlavých, krokom túlavých.

R.: Rosou, čo ti meno dáva Vážka,
Hľadaná ... ukrytá Vážka
opak. 1. sloha
... pre nás túlavých.
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2. V tom prípade rýchlo z lode, len nie po hlave.
Svoj život si nenechávaj len tak náhode.
Býva tu vraj mnoho plytčín a môže sa stať,
že na hlave môžeš z toho riadnu hrču mať.

Ref.:
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3. Tak sa teda kodrcáme na tej veľkej vode
vtom však výkrik, čľaplo čosi, plavčík spadol z lode.
Plavčíka sme vylovili, potom vravel nám,
na vodu sa nikdy viacej veru nevydám.

Ref.:

4. Po týždni nám naša plavba začala liezť krkom.
Z najbližšieho prístavu sme prišli pacifikom.
Treba dodať, kto na plavbe vlastne vtedy bol,
kamaráti z trampských osád: New-Gate, Orol, - Spol.

Ref.:
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2. Biela cestička zase láka ma,
svoj vzácny pokoj vždy mi dá.
Zimná pesnička tam ma napadá,
miesto slov mäkké biele vločky má.
Vietor tíchne, deň už ustáva,
na veži zvon všetko zvoláva.

3. Nech hviezda vianočná vždycky svieti nám,
nech cestu domov nikto nestratí.
A v každom jabĺčku nech hviezda vyjde nám,
nech vlaky prázdne zaspia na trati.
Nech slovko “mne” príde až po “tebe”.
A loďky z orechov nech svietia pri sebe.
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2.  Pri kamošoch z prvých rád, mám sa zvíjať, zavíjať
     pod bičom laser optiky, prstami krútim rebríky.
     Tú starú gitaru mám si dať zarámovať
     a zakúpiť si wolkmana, inak som duša stratená.

3.  Chodím stále v klobúku a rád si sedám na lúku.
     V hlave mám však malý skrat, ťažké drevo, skúšam hrať.
      Nekántri nám country, nepríde mráz na bluegrass,
      nech každý sako vyzlieka, keď zahrá hudba z vidieka.
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2. Sem sa už nehodí smiech,
biela si, chladná jak sneh,
zdobí ma písmeno zet,
z drobností staviame si svet,
iný mi chceš vymyslieť.

3. Uzdu a sedlo mi dáš,
viem to a vymením stráž,
cvalom ťa ponesiem späť,
raz vpravo, raz vľavo hneď,
niet tu čo závidieť.

4. Ráno si posledná z dám,
zdobí ma ticho a klam
a v tvojom tele je hriech,
koľkýkrát už vravím nech!
Z tvojich striech topí sa sneh.
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2. Prší tu na nádraží
dážď, z kotlov stúpa mrak pár,
trate sa stretávajú
v diaľke, s ňou pribúda žiaľ.

Ref.:
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2. Mám jeden starý klobúk, v ktorom svieti zopár dier,
tmou nimi vlieta snový môj kŕdeľ myšlienkový.
Ako na prázdne ulice zosadá povetrím lístie,
ako na prázdne stanice, nakoniec - je to to isté

Ref.:

3. Mám jeden starý klobúk, kráčať v ňom nepatrí sa,
len keď nik nevidí ma, snívam pod ním sám doma.
Vtedy aj prázdne ulice roztrbliece zlaté lístie,
vtedy aj prázdne ulice ... nakoniec - je to to isté.

Ref.:

4. Mám jeden starý klobúk, v ktorom si vietor hudie,
ten, kto ho má na hlave, ten na nič nezabudne.
Ja pamätám si ulice, po ktorých sme šli my dvaja.
Ty, pamätáš, tie stanice? ... nakoniec, vyhnaní z raja.

Ref.:
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3. Tam sa križujú signály našich duší, zarezonujú
a nikto netuší, že je to v nás ako tŕň.

4. Radosť by mal z nás nebohý pán Platón,
cez bielu snežnú noc narúša mi plafón
sínusovku tvojich vĺn.
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2. Aj láska tá sa vezie s nami,
len širák do čela zasadí,
sčíta kamienky s pražcami,
koľko má každý z nás ešte dní.
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Ref.: Krásnych dní, na konci ktorých sa nejde spať,
krásnych dní, ráno nás všetkých bude slnko hriať.

3. Tak spievaj a tancuj aj ty s nami,
vôkol už nesie sa náš chór,
mávajú nám deti aj ich mamy,
nová pieseň je plná pozdravov.

4. Tak neváhaj a zvez sa aj ty s nami,
pán výpravca trať pre nás uvoľní,
v tom vlaku idú veľkí aj tí malí,
naša cesta trvá nekonečne dní

Ref.:

1. Tak nasadní ....
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Autom požičaným za tebou chodím,
príbeh nový je, stretnutie každé.
Dopredu skúšam, ako sa ti prihovorím,
predo dvermi na kamennej dlažbe.
Kyticu ruží mám, tak ako prvýkrát
a viem, že dnes už neprehrám,
poviem ti slová, ktoré sa hovoria vtedy,
keď sa nikto nepozerá.

2x Ref.:
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2.
Tam, kde je čistý vzduch, kde nie je mestský hluk,
bralá sa týkajú oblakov, už skrýva sa majiteľ obrovských nôh a rúk,
snehových polí bájny snežný muž.

3.
Pobalím koláče, navštívim Roháče, vetrovku, vibramy aj batoh mám.
V skalách aj na horách, na snehových poliach bájneho Yettiho sám vyhľadám.

4.
Tak čistím chodníčky, cesty aj studničky, keď zrazu predo mnou stojí on sám.
Ruku mi podáva, vraj ma rád spoznáva. Prijať vraj pozvanie od neho mám.

Ref.:
Yetti, Yetti, je to sám Yetti. U nás ho poznajú aj malé deti.
Hojdá ich na ruke, pohrá sa na lúke a večer do skál zas odchádza spať.
Nik sa ho neľaká, veď toho tuláka každý z nás má ako priateľa rád.
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3. Cestu láskou máš zakázanú, tak zatvor oči a nebudeš
a ani ja nebudem, ja skúšam to tak sám, aj ty skús.

4. Cestu láskou mám zakázanú, zatváram oči, aj tak som
aj teba tu mám, nedá sa uniknúť, to vieš sám.

Ref.:
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2.   Keď už nič iné,jedno ma teší,
      nebudem viacej spať na dereši.
      Ak to dnes vyjde,veru len aby,
      na iný zadok nech myslia drábi.

3.   Dával som pozor na strukovinu,
       falošnú lásku aj dôchodkyňu.
       Keď ma zlapali,do želiez dali,
       krčmárke kvalitný hrach dodali.

  4.   Nechcem ja kňaza,nestojím o to,
       dám interview,nech vojde Botto.
       Čo ma vešajú,šteklia a bijú,
        zbojnícku tvoria už tradíciu.
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2. Prečo si tak človek málo hory cení,
príde škodou “EM BE” a na tráve lení.
V potokoch nám stále mydlo, šampón pení,
medveď grizly ani zajko to nezmení, zlé je.

3. Chceš si užiť krásy našej prírody,
chceš sa kúpať, to nedokážeš bez vody.
Však na svete sa píšu rôzne dohody, spíšme jednu,
škodca nech tam nechodí, zlé je.
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Život ten vždy si hrá piesne túlavé.
Samota býva tak trochu zlá, to všetci poznáme.
Všedný krok zrána ulicou a v očiach otázky,
v diaľke nám píska vlak, zabudni na vrásky. Zas tiahnu ...   -2x
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2. Mal si rád trávu, vône leta, dievčatá - pre ne si v noci nespal
Vrátiš sa k nám, my ťa privítame, miesto tu máš, tvoj mesiac spln má práve.

3. Nasadneš do vlakov na staniciach, zavezú ťa na miesta zabudnutia.
Svoj chodník spoznáš ľahko, je zarastený a na ňom býva blato.
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Cesta pre nás už je vyznačená,
podľa cedúľ vraj sa nikto nemá
dotknúť myšlienok ani na zem spadnutých.
Veriť a ísť ako stádo slepé,
málokto z nás nikdy nenaletel,
voľný vietor fúka do plachiet napnutých.
Ref.:

Nikdy sa nám asi nepodarí vyhľadať raj,
odkiaľ nás nevyhnali, šli sme sami,
nech si kto chce čo chce hovorí.
Na zemi sú ešte miesta tiché,
hviezdy si tam z neba nalovíte,
kým sa rozsypú po celom okolí.
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