
Čínský restaurant
    E
1. Čínský restaurant v Pražský ulici,
   na oběd choděj' tam úředníci.
2. Místo příborů hůlky harašej',
   ten pán u stolu dal si "ču-žou-švej".
3. Rychle letí čas, volá kancelář,
   a tak, myšky, šup, zpátky dupy-dup, ťaj ťaj ...
4. Objednaný stůl, u něj sedím sám,
   když dojde k placení, šikmý oči mám.
5. Končí iluze a je po hraní,
   pryč jsou peníze, tak zas po braní.

Hele lidi
    D                           A
*: Hele, lidi, nechte chvilku zmatků,
    D                      A D A D A
   na oplátku já vám zazpívám.

    D                         A
1. Hele, synku, za malou chvilinku
     D                         A D A
   pro pusinku přijde slečna tvá,
    D                       A
   neboj se, do deště se nedá,
    D                         A D A D A
   počkej ještě, třeba tě hledá.

2. Hele, dědo, na malou chviličku
   na lavičku sedni, nezmeškáš,
   vím, že taky tebe berou touhy,
   ty schody jsou ale příliš dlouhý.
3. Hele, holka, víš, že každej chvilku
   tahá pilku, nesmíš bejt tak zlá,
   nech půllitr, z toho máš mít vítr,
   nevoď za nos, to se nedělá.
*:

Mexiko
    Ami                   E
1. Já v Mexiku byl na montáži,
                            Ami
   já byl tam hlavně kvůli gáži.
                         E
   Dělal šupito presto pronto,
                      A
   aby doma narostlo konto.

            E               A
R: Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexiko,
            E               A
   Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexiko.

2. Hubenej jsem se domů vrátil,
   v Mexiku živej jsem byl z keksů,
   nevěrnou ženu nejdřív zmlátil
   a potom spěchal do Tuzexu.
R:
3. V bance mi vodečetli daně,
   já montoval jsem z půlky na ně.
   Advokát ženy mý se rozhod',
   že půlku z půlky schlamstne rozvod.
R:
4. Kufry mi žena vyhodila do ulice,
   ze zbytků tý ubohý renty
   jako jedinej v republice
   já v bonech platím alimenty.
R:
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Navěky tu přeci nejsi
     G                      Ami
R1: Navěky tu přeci nejsi, navěky tu přeci nejsi,
                     D      G
    navěky tu přeci nejsi, navěky tu přeci nejsi.

    G                      Ami7
1. Každý ráno po burčáku tradiční mám snídani,
                        D      G
   snídám tři okurky v láku, třesou se mi na dlani,
    Emi                           Ami7
   tak si říkám: proč to piješ, když ti to tak nesvědčí,
                    D     G
   jenže večer kamarádi, ti mě zase přesvědčí.

R1:
2. Vždycky, když jsem na Moravě, suď mě, kdo jsi bez viny,
   přísámbůh, že chci žít zdravě - odnesou to ledviny,
   když vypiju čtyři decky, všechno kolem zrůžoví,
   objímal bych lidi všecky, pak mě můza osloví.
R2: Říká: ale klidně dej si, navěky tu přeci nejsi,
    navěky tu přeci nejsi, navěky tu přeci nejsi.
3. Až spočinou moje kosti na hřbitůvečku malém,
   neztratěj' se souvislosti, zpívejte si s Plíhalem,
   nejkrásnější bude G6, život, fretka, běží dál,
   dvojhlas s andělem na kůru Nohavica zazpíval.
R1:
4. Trocha té melancholie čas od času neškodí,
   pravověrní optimisté, ti už se dnes nerodí,
   až se znovu narodíme, třeba za tisíce let,
   jenom, prosím, vyberme si někde jinde jiný svět.
R1:

Prodavač limonád
    G
Jen řekněte mi co vás bolí 
     Ami
když kolem vládne veselí 
D                D7
u mrňavých stolů šťouchají se spolu 
C              G
školáci i dospělí 

Já v čele stánků pruhovaných 
stojím jako generál 
sortiment se pyšní z broskví, jahod, višní 
elixír jsem udělal 

   G                     Ami
R: Jsem jenom prodavačem limonád 
   D                   G
   a skrze bublinky se na svět koukám 
                     Ami
   uhasím vaši žízeň milerád 
   D
   poutavě zavolám - pojďte si dát, stojí halířů pár
   C              G C G C              G  C  G
   limonáda kvalitní,   limonáda kvalitní 

R: ...
Moje činy lidumilné 
historie oslaví 
na děti mých dětí z knížek bude hledět 
obličej můj hloubavý 
A z kelímků papírových 
mně pyramidu postaví 
statisíce lidí, bohatí i chudí 
připijou mi na zdraví 
R: ...
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Slušovická romance
G                                C    
Na zábavních jachtách od počátku léta
G                               C
pořádají exkluzivní cesty kolem světa
Hmi                               C 
Tahiti a dámská soutěž o největší plíce
              Ami      D              G
řada skvělých zážitků vřele zvou Slušovice

Z Monte Carla z letošní sezóny část zisků
jiného má adresáta: Slušovickou vísku
Jak řek včera na tiskovce tajemník Jan Parma
do všech heren od nynějška maj Češi vstup zdarma
V Liverpoolu zděšeně na poplach zvoní
chystá se tam párek slušovickejch koní 
Z domovský klopený dráhy mají obě pravý nohy delší
takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší

Srdce každého pijáka si zcela jistě získá
pravá šest let stará slušovická whiska 
Prej už Vizovice balej vývoz slivovice
není šance proti značce "Made in Slušovice"

Docházej nám zprávy, že prej v Manhattanu
mnozí končej život, kterej pro ně ztratil cenu
Z oken mrakodrapů skáčou do ulice,
střechu nad hlavou jim vzaly – hádejte kdo ...

Nejkrásnější holky na světě maj Slušovice,
jak se o tom přesvědčili ve francouzské Nice
Po volbě královny krásy šuškalo se sice,
že uplatily komisi jakési Slusovice

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu
Slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu
Kutnou Horu zkoumají prý převelice
nejspíš začnou razit vlastní měnu Slušovice

Před nedávnem vypustily Slušovice
zcela tajnej a novej typ výkonný družice 
Prej už jezdí Slušochod po povrchu Měsíce
a kolíkuje parcely pro nový Slušovice 

Na Ježíška připravily Slušovice
tuze velkorysej dárek republice 
Lidem rozdají část Švýcarskýho konta
z Prahy do Slušovic bude stát dlouhá fronta 

Řežou buňky maj na to svý gryfy
vypadá to skoro jako scifi
Slušovický genetiky totiž láká
vize umělého člověka – Slušováka

Až jednou Zeměkoule začne zmírat hlady
tak Slušovice otevřou všem svoje sklady 
Svět padne němě k nohám naší republice
v pozadí budou skromě stát ...

Na jedný straně kousek od Nuselskýho mostu
230 pater pojme 30 tisíc hostů 
Do všech prostor srdečně zvou opět Slušovice
palác naproti teď vypadá jak vrátnice

Končí píseň co dodati více
zemský ráj, toť jistě Slušovice
Krk dám za to, že se v hrobě - haťa paťa -
tiše pochechtává starej Baťa

Známej mýho známýho má ve Slušovicích tetu,
ta má na zahrádce střelu s plochou dráhou letu
Ale i jinak je ve Slušovicích hezky
úředně se tam doposud mluví česky 

Stejně je to hrozný jak čas letí
tahle píseň taky patří už do smetí
z hlediska světových parametrů je to všechno čurda
v Moskvě jako slunce vychází magazín Burda
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