
Knockin’ on heaven’s door  

1) Mama, take this badge off me 

I can’t use it anymore 

It’s gettin’ dark, too dark for to see 

Feel like I’m knockin’ on heaven’s 

door 

 

Rf.: Knock, knock, knockin’ on 

heaven’s door 

Knock, knock, knockin’ on heaven’s 

door 

Knock, knock, knockin’ on heaven’s 

door 

Knock, knock, knockin’ on heaven’s 

door 

 

2) Mama, put my guns on the 

ground 

I can’t shoot them any more 

That cold black cloud is comin’ 

down 

Feels like I’m knockin’ on heaven’s 

door 

 

Rf.: Knock, knock .... 

. 

 

 

 

 

Jedenkrát 

1) Zase jsem nechal hlavu bůh ví 

kde, snad v oblacích snad u tebe, 

no já vím lepší už to se mnou 

nebude, vždyť mě dobře znáš. 

2) Snad jsem jí nechal u tebe na 

klíně, nemůže říct, že jen tak 

nevině, bylas jak ostrov na pusté 

pevnině, v rouše Evině. 

Rf.: Snad jedenkrát snad za pár 

dní, odněkud z dálek kde slunce 

už nezapadá, přiletí k nám pár 

bílejch vran, jak posel naděje. 

3) Je těžké lézt pro modré do 

nebe, každý mi říká tam cesta 

nevede a tak se ptám, proč bych 

vlastně žil, kdybych uvěřil. 

4) Že slovo chlapa už dávno 

nedělá a přátelství je už jen 

pověra, no a láska ta se včera 

někde válela, vždyť za prachy je 

dnes i důvěra. 

Rf.: Snad jedenkrát… 

5) Ještě pár chvil než se rozední, 

no já vím naděje umírá poslední, 

na vzdušné zámky zvolna usedá 

prach, já mívám ze tmy strach. 

6) Vzít tě tak pryč daleko od 

lidí, kam ani Měsíc dost dobře 

nevidí, abych byl sám až tě budu 

objímat, víc ti nemůžu dát. 

2x Rf.: Snad jedenkrát… 

 

 

 

 

Variace na renesanční téma 

1) Láska je jak Večernice 

plující černou oblohou 

zavřete dveře na petlice 

zhasněte v domě všechny svíce 

a opevněte svoje těla 

vy kterým srdce zkameněla. 

2) Láska je jako krásná loď 

která ztratila kapitána 

námořníkům se třesou ruce 

a bojí se co bude zrána 

3) Láska je jako bolest 

z probuzení 

jak horké ruce hvězd 

které ti oknem do vězení 

květiny sypou ze svatebních cest 

4) Láska je jako Večernice 

plující černou oblohou 

náš život hoří jako svíce 

a mrtví milovat nemohou 

náš život hoří jako svíce 

a mrtví milovat nemohou 

 

 

 
 

 

Dítě 

1) Ve dveřích malej stín postává 

v krbu chladne dým 

Pojďte ven prosím vás doma na mě 

naši nemaj čas 

Rf.: /:Řekněte čí jen čí to bylo dítě.:/ 

2) Šel jsem ven mou ruku někdo 

vzal nad známou firmou kdosi 

zamával 

Ulicí sprostejch plakátu řek mi jen 

víš dnes máme mámy bez tátů 

Rf.: /:Řekněte čí jen čí to bylo dítě.:/ 

2) Ved mě dál ulicí vyprávěl o 

louce vonící 

Z města ven hledat mír hledat dětství 

hledat z duší smír 

Rf.: /:Řekněte čí jen čí to bylo dítě.:/ 

3) Scházely se najednou děti 

co z plakátů lásku špatně 

čtou 

Slíbené bohatství tak co my s tím 

když v rodinách v krbu chladne dým 

Rf.: /:Řekněte čí jen čí to bylo dítě.:/ 

CODA: Dnes se ptám našinců zda 

ví kde máme líhně malejch zločinců 

 

 

 
 



Podvod 

1) Na dlani jednu z tvých řas do tmy 

se koukám 

Hraju si písničky tvý co jsem ti psal 

Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi 

noc připomíná 

Půjdu se mejt a pozhasínám co bude 

dál 

2) Pod polštář dopisů pár cos poslala 

dávám 

Píšeš že ráda mě máš a trápí tě stesk 

Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi 

noc připomíná 

Půjdu se mejt a pozhasínám co bude 

dál 

Rf.: Chtěl jsem to ráno co naposled 

snídal jsem s tebou ti říct že už ti 

nezavolám 

Pro jednu pitomou holku pro pár 

nocí touhy podved jsem všechno o 

čem doma si sníš 

Teď je mi to líto 

3) Kolikrát člověk může mít rád tak 

opravdu z lásky 

Dvakrát či třikrát to ne i jednou je 

dost 

Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi 

noc připomíná 

Půjdu se mejt a pozhasínám co bude 

dál 

Rf.: Chtěl jsem to ráno 

 

 

 

 

 

Když náš táta hrál 

1) Když jsem byl chlapec malej 

tak metr nad zemí scházeli se 

farmáři tam u nás v přízemí 

Mezi nima můj táta u piva 

sedával a tu svoji nejmilejší hrál: 

Rf.1: /:K vy… k vy… k vy… 

k vý… k vý… k vý… k vý… 

k výčepu, najdu cestu třeba 

poslepu.:/ 

2) Teď už jsem chlap jak hora 

šest stop a palců pět už jsem 

prošel celý státy a teď táhnu zpět 

Kdybych si ale v světě moh‘ 

ještě něco přát tak zase slyšet 

svýho tátu hrát: 

Rf.2: /:Ona je nejkrásnější 

z celýho JZD nám j izáviděj 

všichni sousedé:/ 

3) Ta písnička mě vedla mým 

celým životem když jsem se 

toulal po kolejích žebral za 

plotem 

A když mně bylo nejhůř tak 

přece jsem se smál když jsem si 

vzpomněl jak náš táta hrál: 

Rf.1: /:K vy… :/ 

4) To už je všechno dávno táta 

je pod zemí když pluje měsíc po 

vobloze potom zdá se mi 

Jako bych od hřbitova kam tátu 

dali spát jsem zase jeho píseň 

slyšel hrát: 

Rf.2: /:Ona je nejkrásnější… :/ 

Rf.1: /:K vy… :/ 

 

 

Kutil 

1) Jsem kutil 

mám malou dílnu víc mě 

nezajímá 

mý hobby je moje práce 

šťastnej člověk každej kdo to tak 

má. 

2) Mám ženu 

je mladá krásná chytrá přívětivá 

má jednu malinkatou chybu 

že si se mnou vůbec nepovídá. 

Rf: A tak hledám holku sdílnou 

   co by chtěla kluka s dílnou 

   abych nebyl sám. 

3) Jsem kutil 

mám malou dílnu víc mě 

nezajímá 

má práce je moje hobby 

šťastnej člověk každej kdo to tak 

má. 

4) Mám ženu 

je mladá krásná chytrá přívětivá 

má jednu malinkatou chybu 

že si se mnou vůbec nepovídá. 

Rf: A tak hledám… 

Řekni, kde ty kytky jsou  
1) Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nima 

mohlo stát,  

řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být,  

dívky je tu během dne otrhaly do jedné,  

kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  

  

2) Řekni, kde ty dívky jsou, co se s nima 

mohlo stát,  

řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být,  

muži si je vyhlédli, s sebou domů 

odvedli,  

kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  

  

3) Řekni, kde ti muži jsou, co se s nima 

mohlo stát,  

řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být,  

muži v plné polní jdou, do války za zemi 

svou,  

kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  

  

4) A kde jsou ti vojáci, co se s nima 

mohlo stát,  

a kde jsou ti vojáci, kde mohou být,  

řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu,  

kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  

  

5) Řekni kde ty hroby jsou, co se s nimi 

mohlo stát  

řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být.  

Co tu kytek rozkvétá od jara do léta  

kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.  

. 

 

 


