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MAŘENA

1. Než přijede vlak, nesedej si však, je to tady čerstvě natřeno,ten Tvůj baloňák vypadal
by jak, zvířata v naší zoo má ženo.
REF: Ma ma ma mařeno, ma ma ma má ženo,ma ma ma mářeno s tebou je kříž.
2. K Rudému právu, koupím Ti kávu , poleješ se to, je Ti snad souzeno,každej brigádník
nenosí kapesník, podívej jak vypadáš má ženo.
3. Že Ti lezu na nervy, co ten flek od konzervy, v čistírně měli včera zavřeno, ani se
nedivím, že z okna stoupal dým ,nevyplas troubu s kachnou má ženo.
4. Ažůru velkou máš, blbě se usmíváš, leze Ti ven celé koleno,než to zaštopuješ, to se
namorduješ, zda tovůbec umíš má ženo.
5. Kartářka se lekla,když z ruky mi četla, co v životě Ti bude souzeno,že si neutekla
rovnou do pekla, přilepila ses na mne má ženo.
TAK JAKO DŘÍV

1. Po ránu flámu časně vstanu, sednu si v koupelně na vanu,nesmím mít k zrcadlu,ale
blízko,to ať se neleknu, co je to za pysčisko.
REF: To nejsem já,to nejsem já to je jen taková podoba.
2. Kartáčkem přejedu dvakrát zuby,to aby vonný dech šel mi z huby,když jsem měl
vlasiska po ramena,teď už se obejdu bez hřebena.
3. Do koše od Radka spadne zatka, v šest hodin na šichtě cvakne kladka,těžko je bílý
jsem jako stěna už aby skončila dnešní směna.
4. Po šichtě, parta mne zase láká, ať zajdem ,na pivo na panáka,dneska mě neláká bílá
pěna, zase bych bílý byl jak ta stěna, to nejsem já.
BUFEŤÁCI

1. Novinový stánek, výkladní skříň,je to bufet Výběr dobře to vím, je tam velký nával lidí
je tam denně jako v úle,sotva ráno procitnu při slunečním svitu,gulášovku dojedu hned
vedle v Usvitu k tomu rohlík co voní rybím salátem.
REF: Všechno je jim jedno, mají nechut k práci ,všichni jim tak říkají, jsou to bufeťáci,
joho, joho ,koho to byl nápad, že v bufetě se musí stát.
2. Kolem Šránku projdou směrem k Aglomeraci , těžko jim od žaludku ,polévka se vrací.
V Odboráku sedí, pivem to zapíjí ,potom navštíví hotel Český dům, u Kaštana dá si
jeden velký rum, půl třetí se blíží , z práce je to jako akorát.
3. V restauraci Hlubina na ulici Horní ,říká jeden klučina je to zelí volný,já mam zelí rád,to
mi nechal kamarád...REF.

HARENDA :

1. Pod Laubama zabednili dveře , hodinu bušíš nikdo neotevře,Harenda,Harenda.
Od Baníku jel jsem trolejbusem, vedle mě stál ten somrák v hubertuse, Harenda
Harenda,u Kremace přešlapoval venku, U Mrtvoly pak kopnul jednu pěnku,HARENDA
HARENDA.
2. Je parkoviště, pak rovná ulice a náměstí Lidové milice, na náměstí plno lidí stojí, slzy
roní Harenda nestojí Harenda Harenda.
V Třebovicích mlýnská kola melou , cikáni se před Harendou perou, Harenda Harenda.
3. Přijeli auta, areál oplotili a z Harendy jenom cihly zbyly, Harenda Harenda
Za výčepem servírka už zmírá, vrchní poslední hosty z rohu zdírá
Harenda Harenda.
4. Ten kdo usnul u barového stolku odvezli ho na proti alkoholku Harenda Harenda
RADEGAST
1. Frýdek Místek Nošovice tam to dobře znaj, kdo holduje Radegastu dobře zná ten kraj.
Ruma zapíjí, Radegastem od zítřka už končím s chlastem. Všichni říkají, že ceny piva
změny doznají.
2. Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Kamenité na Ropičce posedíte popijete, popili a pojedli a
pak si lehli na Prašivé, jak se říká kostel z jedlí
REF: Tam to znám, znám, znám, tam to dobře znám, co pivo točí, modré oči tam já
chodívám
3. Směrem k horám Raškovice, směr je správný, první stojí hotel Ondráš, potom Trávný,
sedíme a pijeme a žádná rvačka, jak se říká Radegast je naše značka.
4.Kolem řeky v nočním stínu není zkratka a v hotelu na Morávce dáme Radka, vstáváme
jdem do obchodu časně z rána , v
deset totiž otvírá u Partyzána
5. Kolem hráze do přehrady, plno vody přes, u Spolku dorazíme až k Bebkovi , načepuje
Tuzemák a Radek, praví v osum jedem autobusem do Ostravy.
DOKTOR NEPOCHVÁLÍ

1) Snídaně svačina oběd vynecháme a potom na večer pořádně si dáme, někdo rum
kofolu, jiný fernet pivo, to aby u stolu bylo pěkně živo.
2) Co na to ledviny, játra a slinivka, nejlepším lékem je ze sladu polívka, doktor
nepochválí, nepohladí slůvkem, je těžké po světě chodit s prázdným žaludkem.
3) Zvyky a tradice, ty my dodržujem cpeme se velice, zdraví utužujem, knedlíky vepřové k
tomu kupu zelí, to aby celý rok byli jsme veselí.

SEDMÝ DEN
1) Už sedmý den se točí kola má, už sedmý den můj kočí zapřahá k šedým horám já jedu
s kočím svým, už se těším až z koně seskočím
2) A jedu dál suché cesty jsou, prach do dáli mé koně roznesou, až skončí noc a příjde
zase den k šedým horám my spolu pojedem.
3) Poslední den se točí kola má, dnes dojedem, zda na mne čeká,na mne dívka,pro koně
vody dost, a whisky pro kočího ať ho přejde zlost.
Už sedmý den se točí kola má…..
ÚÚÚŽ HOUKÁ VLAK
1) ÚÚÚ už houká vlak, průvodčí už hlásí, každý něco nocí, je ut prostě zmatek velikej,ať
Tě čekám na peróně to mi holka neříkej.
2) ÚÚÚ už houká vlak,už příjíždí do stanice, teď je velká tlačenice, nemůžu Ti ani
zamávat, už se těším až budeme o samotě spolu stát.
Ref: Mám Tě rád, celé dny Tě nosím sebou, mám Tě rád, každý pátek chci být s Tebou
mám Tě rád ať Tě čekám na peróně, to mi holka neříkej.
3) ÚÚÚ už houká vlak, kdo vydrží na svém místě, to Ti řeknu zcela jistě to je, ale frajer
velikej, ať Tě čeká na peróně to mi holka neříkej.
4) ÚÚÚ už houká vlak a Ty ke mě běžíš klusem, přijela jsi autobusem, tyhle žerty já mám
rád, už se těším až budeme o samotě spolu stát.

