
TEXTY Z CD PUNKOVÁ BRIGÁDA 1. TELEX

Kam vítr tam plášť

Ještě někdo, někdo z nás
ztrácí víru v novej čas,
dvojí názor, dvojí tvář,
v očích dobrák, v srdci lhář.

Nový sako dávno máš,
křivej úsměv v něm neschováš,
kam vane vítr, tam i tvúj plášť,
lež a faleš v srdci máš.

Máš hrúzu z toho, co bude dál,
už nebojí se, kdo dřív se bál,
teď odkryjou se karty tvý,
už brzy skončíš, no to se ví.

Zlatá mládež

Koupíš mi maminko fajnovej obleček,
abych nevypadal jak ňákej blbeček,
ještě kup maminko slušivou košili,
holky mě uvidí a láskou zešílí.

RATATA RATATA – my jsme mládež zlatá!
RATATA RATATA – my jsme mládež zlatá!

Počkejte děvčátka chvilku malou,
zaskočím k holiči, dám si trvalou,
žvejkačka z dovozu a za búra colu
v báječným vohozu oslním děvčata
děvčata u stolu!

RATATA RATATA – my jsme mládež zlatá!
RATATA RATATA – my jsme mládež zlatá!

Tatíčku, mamičko já nemám skoro nic,
kupte mi autíčko za ňákej ten tisíc,
jsem krásnej, nádhernej a sebevědomej
a pyšnej a zlatej
a hlavně pitomej!

RATATA RATATA – my jsme mládež zlatá!
RATATA RATATA – my jsme mládež zlatá!



Ty kámoš nejsi

Co mi cpeš klíny
do mojí holky,
je tu dost špíny
žer radši vdolky,
co do ní dělaš
a cpeš jí chlast,
na jinou nemáš,
ty znáš tu past.

Ty kámoš nejsi, máš jen svúj chtíč!
A to mě děsí, tak padej pryč!

Jsi nebezpečnej
svojí hlavou debila,
já jsem prej směšnej,
tebe blbost zabila,
zvrácenej chtíči
co tady chceš?
Pro mě jsi jenom
špinavá veš.

Ty kámoš nejsi, máš jen svúj chtíč!
A to mě děsí, tak padej pryč!

Tak padej pryč! 
Tak padej pryč!

Chromovaná jehla

Máš co jsi chtěl, když jsi si jehlu vyzkoušel,
máš co jsi chtěl, proč sis to do žil napouštěl,
lítáš v tom pekelně, bez jehly je mizerně,
i tvúj stín děsí tě a začlo to tak nevinně.

Teď máš málo, málo, máš málo!

Teď máš co jsi chtěl, už neutečeš z kola ven,
máš co jsi chtěl, už cítíš svúj poslední den,
lítáš v tom pekelně, bez jehly je mizerně,
i tvúj stín děsí tě a začlo to tak nevinně.

Teď máš málo, málo, máš málo!
Teď máš málo, málo, máš málo!



Dneska ráno v 6

Dneska ráno přesně v 6 tvúj táta zazvonil,
na mě křičel, že si troufám, pak mě vyhodil,
zase jsem měl vzteka, čert aby to vzal,
zrovna když jsem z tebou tak nádherně spal.

Tak něco řekni, že tě mám moc rád,
tak něco řekni, ať múžem jít spát.

On se divně kouká, já se začal bát,
pod krkem mě svírá, prej si s ním nemám hrát,
z posledních sil chrčím, že to vážně nesmí brát,
on však do ucha mi řve, že mě nechce znát.

Už nic neříkej, je to zbytečný,
už nic neříkej, má stis výtečný.

Tvúj táta vzteklej a hroznej nešika
oddělal ti holka jedinýho ženicha,
teď si hlavu drbe a prohlíží pěst,
vždyť chtěl jenom chránit tvou nevinnou čest.

Volej černý fáro, ňák jsem divne ztuh,
volej černý fáro, už nedejchám vzduch.

Válka

Válka ta je krutá, bere lidem klid,
válke ta je strašná, nedá lidem žít,
válka rovná mrtvý do nekonečnejch řad,
válka kope hroby, my bez ní chcem žít dál.

Válka život pálí, rozsévá je smrt,
ze žen dělá vdovy a měst pouhou suť,
dětem bere táty, čert aby jí vzal,
matkám bere syny, my bez ní chcem žít dál.

Co vyteklo už slzí na hroby obětí,
co ztratilo se lidských jmen při války běsnění,
co miliónú křížú probodlo tuhle zem,
my nechcem poznat válku, my bez ní žít tu chcem.

Bony z Prahy

Kdo bony chtěl, do Prahy jel,
kupovat pak do „Túzu“ šel,



kdo bony chtěl, ten prachy měl,
každej vekslák tohle vědel.
Levně mu je nabídnul,
kupec na to nalítnul,
veksláci ho navnadí,
o prachy pak připraví.

Tak pojď! – a skořapky si s námi dej!
Tak pojď! – oberem tě, když jsi tak pěkne naditej!

Tihleti veksláci nemájí co na práci,
bony jsou príma kšeft, tak si chlapče pro ně jeď,
při obchodní transakci užiješ si legraci,
na to dám ti klidně krk, oberou tě, než bys mrk.

Tak pojď! – a skořapky si s námi dej!
Tak pojď! – oberem tě, když jsi tak pěkne naditej!

Pitralon

Pitralon si na tvář dej,
ať jsi frajer světovej,
Pitralon si na tvář dej,
ty ještě múžeš, jsi mladej.

Pitralon, Pitralon, Pitralon na tvář dej!

Je to dobrej obyčej
polejt si s tím obličej,
má to svoji výhodu,
on vymaže tvou podobu.

Pitralon, Pitralon, Pitralon na tvář dej!

Chceš-li bejt muž jenom O.K.,
tak na korunu nejoukej,
nakup sobě Pitralon,
pak budeš frajer jako hrom.

Pitralon, Pitralon, Pitralon na tvář dej!

Teror

Ti co by jen válčili,
ti snad vážně zjančili,
lidi chtějí v klidu žít
a ne mrtvolama být.



Teror v městech – teror v nás!

Nechceme se smrti bát,
nechcem se o život rvát,
válku nechte klidně spát,
životy si nechcem brát.

Teror v městech – teror v nás!

Člověk bytost rozumná,
osud ve svých rukou má,
snad nikdo nemá svědomí,
zhasnout život na Zemi.

Teror v městech – teror v nás!

Těla v celku chceme mít,
a ne někde v jámě hnít,
je to přece prima žít
a ne bradou vzhúru být.

Teror v městech – teror v nás!
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Zlatý slavík
Dneska ráno v šest
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Prázdniny máš
Kde seš
Hanba lidstva
Terror
Mládí
Tvůj kód 330 95
???
Máj
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Válka
Afrika
Stroj

PUNK RADIO (best of)
Intro Punk Radio
Generace
Novodur
Zlatá mládež
La la la
Zabijáci
Strejda Emil
Lidi, děti, kanibali
Zlatý slavík
Řeznickej krám
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Mrtvej nosič vody
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TELEX - Řeznickej krám (demo 89) - MC
objednávejte na: www.blackpointmusic.cz
cena: 85 Kč 

TELEX - Punk Radio (best of) - CD
objednávejte na: www.dirty-distro.net
cena: 180 Kč 

TELEX - Takoví to bylo (Řeznickej 
krám/Live Katovice 1996) - 2CD
objednávejte na: www.dirty-distro.net
cena: 280 Kč 

Nášivka TELEX
objednávejte u PH Records
cena: 15 Kč 

http://www.phr.cz/
http://www.dirty-distro.net/
http://www.dirty-distro.net/
http://www.blackpointmusic.cz/
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#ruzena
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#klucijdou
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#tovarna
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#dopracejde
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#samykecy
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#nosic
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#promeny
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#pobehlice
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#afrika
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#masna
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#slavik
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#lidideti
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#emil
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#zabijaci
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#lalala
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#zlata
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#novodur
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#generace
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#afrika
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#mladi
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#pitralon
http://pppages.ic.cz/telex/lyr.htm#slavik


Všechno to začalo tak, že se v roce 1984 dva kamarádi Karel Bouša a Martin Horský domluvili, že založí 

kapelu, která by udělala chaos lidem v hlavách. Kapela se doplnila na inzerát. Přišel Miloš, kterej hrál na bicí,

Jirka Král a Pavel Ouředník jako kytaristé. Problémem byla zkušebna. To se ale vyřešilo tím, že Karel měl na

černo klíč od ředitelny v Kulturním středisku. NOVODUR byl pohromadě. Kapely se ujal strakonickej klub 

mládeže. Novodur se musel připravovat na přehrávky, které proběhly v roce 1985. Kluci odehráli 11 zábav a 

pár koncertů. Každá zábava pro ně byla jedním velkým vítězstvím. Po každé zábavě následovali výslechy. 

Éra Novoduru skončila ce Volenicích, kde se uskutečnil zátah na všechny zúčastněný, zábava byla zrušena. 

Psalo se o tom, hlásila to Svobodná Evropa a to byl definitivní konec Novoduru. 

Lidem se ale tahle hudba líbila, měla jim co říct, a tak se dala kapela znovu dohromady pod názvem 

ARMAVIR. Přihlásili se na politickou píseň v Hradci. Armavir tam dosáhl úspěchu, ale někdo poslal do 

Strakonic děkovnej dopis, že na okrese funguje bezvadná kapela Armavir. Armavir ale nikdo neznal, nemá to

přehrávky, co to je? Soudruzi hledali až našli: Armavir, bejvalej Novodur. "Kde jste vzali ten název? To je 

něco proti armádě!?" Až jeden pilnej soudruh našel, že Armavir je město na Ukrajině. Armavir trval tedy jen 

asi půl roku. 

V roce 1988 se kapela rozhodla zkusit to znovu pod názvem TELEX. Pod patronát si je vzala ředitelka 

Kulturního střediska Eva Dreslerová. Místo Jirky Krále a Pavla Ouředníka přišli jako kytaristé do Telexu 

Martin "Matěj" Štěpánek a Zbyšek Milanovský. Kapela v té době nahrála některé své skladby na několika 

kompilačkách. Nahráli taky vlastní amatérskou kazetu Řeznickej krám, kterou distribuovali mezi fanoušky. 

Telex objel pár festivalů, jejich hudba se líbila, dostali dokonce nabídku na desku od Suprafonu. Přišla 

revoluce, kapela se dostala do stadia, kdy si začali říkat co dál. Různili se také názory na to, jakej styl hrát 

dál. Tak se v roce 1990 Telex rozešel. 

Po nějaké té době přišel nápad dát se dohromady na nějakej ten koncert a při tý příležitosti nahrát CD. 

Zahráli pro kamaráda na svatbě, v Českých Budějovicích v červenci 1996 natočili CD s osmnácti skladbama,

který dostalo název Punk Radio (best of). Začalo se prodávat na koncertě v Katovicích u Strakonic, kterej byl

zároveň jakejsi křest týhle desky. Kmotrem byl Petr Vachler, kterej v mládí patřil k sjížděčům Novoduru. V 

roce 2002 se dal Telex opět dohromady. V únoru zahráli na kamarádovo svatbě v Miroticích u Písku, 20. 

července ve strakonickým letňáku a nakonec ve Svojšicích na Antifestu. Údajně to byl jejich poslední koncert

... 



Afrika

Umba umba umba ...
Jó Afriko, černá Afriko
Afriko, matko země

Afriko, vraždí tvý plémě
a bílý lidi jsou tvý prokletí

no jen tak dál a budeš bez dětí

Jó Afriko, černá Afriko
Umba umba umba ...
Ku-klux-klan bílý kápě
černý děti krvácí právě

hořící kříž bolestný nářek
amok a hrůza krvavý svátek

Afriko, máš to jasný
Afriko, vrazi jsou přesný

Jó Afriko, černá, černá, černá
Umba, umba, umba ...

Ty znáš bílej teror a násilný činy
Ty znáš černý gheta a zabitý syny

a bílý lidi jsou tvý prokletí
No jen tak dál a budeš bez dětí

Afriko, máš to jasný
Afriko, vrazi jsou přesný
Jó Afriko, černá Afriko
Umba, umba, umba ...

Brigáda

Už se blíží punková brigáda
jihočeský pravdy ...

Ta brigáda ...

Už se blíží punková brigáda
jihočeský pravdy ...

Ta brigáda ...

Co tě nepálí

K televizi klidně lehni si zas
ať se děje co chce kolem nás
tebe se to přece nikdy netýká

hlavně dobrej gábl a dát si šlofíka

Koukej dál na to co tě nepálí
směj se všem fóbiím

jsi vepřovej někdy to se ví

Copak je ti po tom že někde hrozí zbraně
ty si radši lehneš a sereš na ně

jenom rukou mávneš a máš svý starosti
***** za šťastnej melouch shrábneš prachy do hrsti

Koukej dál na to co tě nepálí
směj se všem fóbiím

jsi vepřovej někdy to se ví

K televizi klidně lehni si zas
ať se děje co chce kolem nás
tebe se to přece nikdy netýká

hlavně dobrej gábl a dát si šlofíka

Koukej dál na to co tě nepálí
směj se všem fóbiím

jsi vepřovej někdy to se ví

Do práce jde

Do práce jde, volá Hej Rup
Do práce jde, volá Hej Rup



Ale už kolem šestý
kouká kde by si zas zchrup

Do práce jde, volá Hej Rup
Do práce jde, volá Hej Rup

Ale už kolem šestý
kouká kde by si zas zchrup

Tak spi, tak spi
tak jenom sladce spi

práce práce ta dělá mozoly

Tak spi, tak spi
tak jenom sladce spi

práce práce ta dělá mozoly

Když se vyspí, na schůzi jde
když se vyspí, na schůzi jde
a tam všechny a všechno

v diskuzi zkritizuje

Když se vyspí, na schůzi jde
když se vyspí, na schůzi jde
a tam všechny a všechno

v diskuzi zkritizuje

Tak spi, tak spi
tak jenom sladce spi

práce, práce ta dělá mozoly

Tak spi, tak spi
tak jenom sladce spi

práce, práce ta dělá mozoly

Generace

Na zábavě pivo piju
střízlivej to nepřežiju!

Generace, restaurace není správná agitace
není správná agitace, není správná agitace

Přišel jsi ráno, co se to stalo
s mým vzorným synem, opil se pivem

koukej se mámo, přišel až ráno
byl na zábavě, pivo má v hlavě
kde na to vzal, no a kde spal
a kdo ho k tomu tak vychoval

Na zábavě pivo piju
střízlivej to nepřežiju!

Generace, restaurace není správná agitace
není správná agitace, není správná agitace

Já ho viděla, sousedko milá
celá ta parta se hrozně zpila

přišel a měl ji, měl v očích vzpouru
domu si vodí kdejakou couru
Co je to dneska za mladý lidi

kde to sousedko, no kde to vidí

Na zábavě pivo piju
střízlivej to nepřežiju!

Generace, restaurace není správná agitace
není správná agitace, není správná agitace

Kam vítr tam plášť

Ještě někdo, někdo z nás
ztrácí víru v novej čas
tvůj názor, tvoji tvář

v očích dobra v srdci lhář

Nový sako dávno máš
křivej úsměv v něm neschováš



kam vane vítr, tam i tvůj plášť
lež a faleš v srdci máš máš máš

Máš schýzu z toho co bude dál
už nebojí se kdo dřív se bál
už vodkrejou se karty tvý

už brzy skončíš, no to se ví

Kluci jdou do války

Kluci jdou do války
hrajou si na vojáky
zbabělost neznají
vybrečí se potají

Tátové koukají
synci jim radost dělají

jak se to umí rvát
prej se nikdy nesmí bát

Tak zbalte flinty svý
a šavle dřevěný
zahoďte kamení

a helmy plechový
a zbořte bunkry svý

z písku stavěný
a šrámy krvavý

vám mámy vošetří zas

Kluci jdou do války
hrajou si na vojáky
zbabělost neznají
vybrečí se potají

Tátové koukají
synci jim radost dělají

jak se to umí rvát
prej se nikdy nesmí bát

Zas vedle sebe jdou
k boji odhodlaný

s prsty na spouštích
vojsko usmrkaný

ti kluci z ulice
tihle vojáci psí

co v jejich dušičkách
už boj má místo svý

Zas vedle sebe jdou
k boji odhodlaný

s prsty na spouštích
vojsko usmrkaný

ti kluci z ulice
tihle vojáci psí

co v jejich dušičkách
už boj má místo svý

Kluci jdou do války
hrajou si na vojáky
zbabělost neznají
vybrečí se potají

Tátové koukají
synci jim radost dělají

jak se to umí rvát
prej se nikdy nesmí bát

Tak zbalte flinty svý
a šavle dřevěný
zahoďte kamení

a helmy plechový
a zbořte bunkry svý

z písku stavěný
a šrámy krvavý



vám mámy vošetří zas

La la la

Chlatala chlastala lalala lalala
S každým se vyspala lalala lalala

Málo se styděla lalala lalala
Asi hloupá byla lalala lalala

Byla to kurva šílená, každýmu cpala svý kolena
nepoznala city, znala jen pocity, každýmu cpala svý kolena

Jsi plná svý hlouposti
Jsi plná svý hlouposti
Jsi plná svý hlouposti
Nic už tě nezachrání

Chlastala chlastala lalala lalala
a potom plakala lalala lalala

ničím jiná nebude hehehe hehehe
nikdo ji chtít nebude nenene nenene

Z kurvy je teď už ta žena
sbalila vyschlý kolena

teď už je bez šance, nedá se do tance
Sbalila vyschlý kolena

Jsi plná svý hlouposti
Jsi plná svý hlouposti
Jsi plná svý hlouposti
Nic už tě nezachrání

Lidi, děti, kanibali!

Lidi, děti, kanibali!
Že se ty lidi, že se nestydí
že tyhle lidi střílejí do lidí

Už není výraz, lepší byl kanibal
ten toho druhýho aspoň spolykal

Že se ty lidi, že se nestydí
že tyhle lidi střílejí do lidí

Je to pravda odvěká, člověk vraždí člověka
Je to pravda odvěká, člověk vraždí člověka

Střílí do zrcadla, tenhle pán světa
a než se nadechneš, je po něm veta

Že se ty lidi, že se nestydí
že tyhle lidi střílejí do lidí

Je to pravda odvěká, člověk vraždí člověka
Je to pravda odvěká, člověk vraždí člověka

Děti jsou nejlepší, dokud je nezkazí
a potom z nich budou taky vrazi

Mírnej pokrok

Není tu není žádná opona
žádný prachy a trapná poklona

jen mírnej pokrok, mírnej pokrok
mírnej pokrok v mezích zákona

Televizní hvězdy
dobře lidi baví

všechny velký sály
snadno vyprodají

Texty mají krásný
láska je prej s námi
z muziky si udělali

výnosný krámy

Jenom dětem lžou
jak je krásný nebe



jenom pro někoho
zrovna ne pro tebe

Vypadají slušně
šaty plný lesku

místo hlavy mají
krásnou zlatou desku

Podivný umělci
v nejlepším věku

na západě kradou hity
no to je k breku

Řekni mi a já hned
budu líbat popelnice
než ty jejich barevný
podepsaný pohlednice

Koupená muzika
omletý hity

diskrétní tisíce
z ruky do ruky

Všude je třpitivá opona
velký prachy, hluboká poklona
a žádnej pokrok, žádnej pokrok

k tomu zní sladce hudba koupená

Mrtvej nosič vody

Už nikdo nenosí, nenosí vodu
už nikdo nevyjde ty stovky schodů

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

To není pravda, že je to pravda
smát se a křičet, co není pravda

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Ty co jsou dobrý, maj plný břicha
maj plný břicha, jsou pořád zticha

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Když nemáš prachy a křičíš strachy
oni se na tebe vykašlou, vykašlou

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Revolta proti žízni, proti žízni našich duší
revolta proti žízni, proti žízni našich duší

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Jsme děti mrtvýho nosiče vody
kterej umřel žízní

Mládí

Krátkej účes na hlavě
a divný šaty na sobě



si výstřední a nemožnej
Soused kouká po tobě
a řeči všech sou o tobě

Prej nemůžeš svět takhle brát
čas nezůstal stát

tak musíš se s ním rvát

Máš svá vlastní názory
a podle nich žij navzdory

všem lidem kteří nechápou
Si jak loutka dřevěná

a někdy prázdnej bez jména
A nemůžeš svět takhle brát

čas nezůstal stát
tak musíš se sním rvát

Dej si hlavu do dlaní
ať oči tvý neprozradí

že nevíš kudy z toho ven
Rozbij ten svůj divnej svět
a rozbourej tu svoji zeď

Nemůžeš svět takhle brát
čas nezůstal stát

tak musíš se s ním rvát

Vždycky zkoušej hodnotit
svět podle jeho realit

správně jednat správně žít
Uvědom si přítomnost

a odbourej nevšímavost
Vždyť nemůžeš svět takhle brát

čas nezůstal stát
tak musíš se s ním rvát

Novodur

Novodur Novodur hmota umělá
Novodur Novodur všemu odolá
Novodur muzika novovlněná

srdce, mozky zamčený rychle vodmyká

A když tóny vlněný tlučou do uší
že jsme hmota umělá, každej vytuší

A když tóny vlněný mlátěj do uší
že jsme vlna strakoňská, každej vytuší

Nová vlna, nová vlna, naše hudba, vaše hudba

Novodur Novodur hmota umělá
Novodur Novodur všemu odolá
Novodur muzika novovlněná

srdce, mozky zamčený rychle vodmyká

A když tóny vlněný mlátěj do uší
že jsme vlna strakoňská, každej vytuší

A když tóny vlněný tlučou do uší
že jsme hmota umělá, každej vytuší

Pečený holubi

Letěli, letěli pečený holubi
někomu vletěli rovnou do huby

Obyčejnej, bezúhonej, sprostej zloděj, obyčejnej

Co si zasel to si sklízel
asi se něco stalo

o něco si ale přišel
kolečko se polámalo

Obyčejnej, bezúhonej, sprostej zloděj, obyčejnej



Dostal si to co ti patří
tobě bylo všechno málo
hubu si měl velkou za tři

kolečko se polámalo

Obyčejnej, bezúhonej, sprostej zloděj, obyčejnej

Místo tebe přišel další
zuřivák jako pes

už si hřeje tvoji kaši
někomu někam vlez

Obyčejnej, bezúhonej, sprostej zloděj, obyčejnej

Jsou zpytí krví tisíce much
lezou ti po těle a serou svou daň
na rtech ti zůstal zkaženej vzduch

***** Zlodejina rozmohla se, tvrdne ti dlaň.

Obyčejnej, bezúhonej, sprostej zloděj, obyčejnej

Vypasená tasemnice
paraziti neznají mez

ke svědomí ztratili klíče
ruce studený lokty z želez

Obyčejnej, bezúhonej, sprostej zloděj, obyčejnej

Letí, letí pečený holubi
někomu vletí rovnou do huby

Obyčejnej, bezúhonej, sprostej zloděj, obyčejnej

Pitralon

Pitralon si na tvář dej
ať si frajer světovej

Pitralon si na tvář dej
ještě můžeš, si mladej

Tak šup!
Pitralon, pitralon, pitralon na tvář dej
Pitralon, pitralon, pitralon na tvář dej

Je to dobrej vobyčej
polejt si s tim vobličej
má to svoji výhodu

vymaže tvou podobu

Tak šup!
Pitralon, pitralon, pitralon na tvář dej
Pitralon, pitralon, pitralon na tvář dej

Chcešli bejt muž jen oukej
na korunu nekoukej
tak kup sobě pitralon

ty budeš frajer jako hrom

Pitralon, pitralon, pitralon na tvář dej
Pitralon, pitralon, pitralon na tvář dej

Poběhlice

S holkou pankovou
z domova tě vykopnou
máma zase strašně řve

táta šílí jak by ne
Poběhlice

Prej si bejval slušnej kluk
nevěděl jsi, co je punk
teď máš hlavu dohola
může za to potvora, ta

Poběhlice



Tátu radši poslechni
hned se na ní vykašli
je to děsná ostuda

tahle tvoje nestyda, ta
Poběhlice

S holkou pankovou
z domova tě vykopnou
máma zase straně řve

táta šílí jak by ne
Poběhlice

Prej si bejval slušnej kluk
nevěděl jsi, co je punk
teď máš hlavu dohola
může za to potvora, ta

Poběhlice

Podřezaný batolata

***** Potraty zabíjejí jejich matky
nejsou jim vděčný, za smrt
že tahle doba za to nestojí

Podřezaný batolata
podřezaný batolata
podřezaný batolata
podřezaný batolata

*****  Postele popelnice, krvavý prostěradla
kojenci lezou ven, oči otvírají

hrůza a nenávist a v rukou skalpely

Žumpy jsou plný krve a výkalů
kontejnery jsou hromadný hroby
živý odpadky a potom do plynu

Podřezaný batolata ...

Vlhké oči dívek, sterilní župany
hrobový ticho, pomalý kroky

čekárna na smrt, doktorský blues

***** Potraty zabíjejí jejich matky
nejsou jim vděčný, za smrt
že tahle doba za to nestojí

Podřezaný batolata

Proměny

Co ty tvoje vlasy - to je dílo
ztratil si je kdesy - teď mám číro

Co ty tvoje vlasy - náušnici
ztratil si je kdesy - na ulici

Co ty tvoje vlasy - leží v prachu
ztratil si je kdesy - beze strachu

Co ty tvoje vlasy - no a co je
ztratil si je kdesy - jdu do boje

Destrukce tvýho aparátu ...

Co ty tvoje oči - jsou to psanci
proč tak hrozně mlčí - nemaj šanci
Co ty tvoje oči - jde z nich strach

proč tak hrozně mlčí - hroznej strach
Co ty tvoje oči - nechci válku

proč tak hrozně mlčí - tvou morálku
Co ty tvoje oči - no a co je

proč tak hrozně mlčí - jdu do boje
Destrukce tvýho aparátu ...

A co tvoje hlava - nebojí se



teď je to ta pravá - nestydí se
A co tvoje hlava - sami jste jí naučili

teď je to ta pravá - sami jste jí vyvolili
A co tvoje hlava - sami jste jí naučili

teď je to ta pravá - sami jste jí vyholili
A co ta tvoje hlava - no a co je
teď je to ta pravá - jdu do boje

Destrukce tvýho aparátu ...

Protekce

Kdo má dobrý známosti
ten má ve všem přednosti
Dobrá známost nad zlato

to je dnešní pravidlo

Všichni shání protekci
Všichni shání protekci

Máš-li ňáký starosti
vyřeší to známosti

Vtiskne ti pak obálku
vsuň do kapsy šosáku

Všichni shání protekci
Všichni shání protekci

Každej kdo to pochopil
s problémy si poradil

Dobrá známost nad zlato
to je dnešní pravidlo

Všichni shání protekci
Všichni shání protekci
Protekce, protekce ...

Rakovina

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvýho mozku

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvý hlavy

Myšlenky jdou jdou jdou
ze všech stran

a do hlavy bubnujou
teď nevíš kudy kam

Utíkáš a neutečeš
konec už se blíží

v zoufalství se směješ
vzpomínky tě tíží

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvýho mozku

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvý hlavy

Zapínáš obranej systém
alkohol ti nepomůže

teď je to horší den co den
neštěstím bez sebe a bodají tě růže

Prázdno ti svírá hlavu
neviditelný nože

nespasí tě soucit davu
nakrájenej jak chleba a bodají tě růže

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvýho mozku

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvý hlavy

Ty nejsi ty a myšlenky tě řežou



zaskočenej ve svý situaci
tvoje hra už není hrou
ozvěna se pořád vrací

Apokalypsa každý vteřiny
tělo je z olova

hrůza z každý další živý hodiny
co se to děje proboha

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvýho mozku

Bodají, bodají, bodají jehly
bodají, bodají do tvý hlavy

Revoluce

***** Ubohost špinavýho světa
kterej se sám zabije

a tobě v uších zní ta věta
básník to vždycky nějak přežije

Vypasený důstojný tváře
svatej úsměv vyráží zuby

tvoje činy slova lháře
a jejich psi zas hulákají

Revoluce, revoluce, revoluce
ta revoluce ...

Další v řadě co umučili
jeho hlavu by rozsekali
zavřeli ho a s citem zbili
pro výstrahu pak obvěsili

Revoluce, revoluce, revoluce
ta revoluce ...

Už tě cpe za mříže
podplacená policie
přibíjí vás na kříže
politika která hnije

Revoluce, revoluce, revoluce
ta revoluce ...

Řeznickej krám

U řesnictví velká fronta. Kýho ďasa!
Spousta lidí tady čeká na kus masa
U řesnictví velká fronta. Kýho ďasa!
Spousta lidí tady čeká na kus masa

Párty, párty frontovejch bojovníků
čekají na kus masa, čekají na chodníku

tlustý dámy a tlustí páni
ve dveřích všichni se řezníkovi klaní

U řesnictví velká fronta. Kýho ďasa!
Spousta lidí tady čeká na kus masa

Dvojitý brady jsou hlady

Žrali by, žrali by, žrali by asi
bifteky nejsou, tak si rvou vlasy
No to jsou řeči, už na sebe ječí

u pultu klečí, před krámem pak bučí

Obézní párty frontovejch bojovníků
čekají na kus masa, čekají na chodníku

U řesnictví velká fronta. Kýho ďasa!
Spousta lidí tady čeká na kus masa
Nevinná čuňátka třesou se strachy

když vidí tyhlety hnusný lidský brachy
Nemají sílu, musím se smát



jak si ty lidi chtějí pochutnat

Dvojitý brady jsou tady
Dvojitý brady jsou hlady!

Samý kecy

Samý kecy, jenom kecy, prázdný kecy
v hospodě a ve fabrice

je to špatný, všeho málo, strašně drahý
u piva a kořalice
No to je hrůza

tak už to dál nejde
ale zejtra u mašiny

zas se všechno sejde
V hospodě a ve fabrice

u piva a kořalice
No to je hrůza

tak už to dál nejde
ale zejtra u mašiny

zase se to sejde
V hospodě a ve fabrice

u piva a kořalice
u piva a kořalice ...

Skejbortová Růžena

Od sousedů Růžena
ta je vážně praštěná
na návsi se předvádí
na skejbortu dovádí

Skejbort, skejbort, skejbort
za to může

Skejbort, hardcore zbláznil
hlavu Růže

Že se holka nestydí
kdo teď kravín poklidí
vždyť prej celou neděli

poslouchala kapely

Zblázní celou vesnici
povídali chasníci

že prej líbá prkýnka
skořicová Růženka

Skejbort, skejbort, skejbort
za to může

Skejbort, hardcore zbláznil
hlavu Růže ...

Strejda Emil

Strejda Emil přijel k nám, mezi dveřma náhle stál
V roce 30 bejval král, když Rock'n'roll se tancoval

Come on everybody!

Starý sako oprášil a svý lakírky vyleštil
přitáhnul si kravatu, řek dneska to tu rozjedu

Come on everybody!

On protancoval celou noc, jen tak sobě pro radost
a pořád jenom Rock'n'roll z desky sobě pouštěl on

Come on everybody!

Já ráno platil pokutu za rušení v domě klidu
může za to strejc Emil, ten co u mě v noci byl

Come on everybody!



Na dveře vzkaz načmáral: Bylo to fajn, zas jedu dál
zejtra další štaci mám, ať se těší brácha Jan

Come on everybody!

Továrna na sny

hej, hej, hej, hej

Když jsem ti přines plnou náruč kytek
tak ses mi vysmála

Řeklas mi jestli chci mít tvoji lásku
tak nesmim šetřit prachama

Že prej chceš jezdit jenom velkým autem
a bydlet v nóbl baráku

Na každý léto někam jinam k moři
chceš dávat celou vejplatu

Jenže!

Továrnu na tvý sny
Továrnu na tvý sny
Továrnu na tvý sny

nemám
A mít nebudu!

Kupuješ jenomsamí drahý věci
luxusní sháníš parádu

Na svoje tělo věsíš drahý šperky
na tramvaj nemám pomalu

Chtěla bys taky mít i vlastní jachtu
a príma chajdu u vody

Chtěla bys pořád pro svý známý pány
pořádat drahý mejdany

To zrovna!

Továrnu na tvý sny
Továrnu na tvý sny
Továrnu na tvý sny

nemám
kde bych na ni vzal!

Když jsem ti přines plnou náruč kytek
tak ses mi vysmála

Řeklas mi jestli chci mít tvoji lásku
tak nesmim šetřit prachama

Že prej chceš jezdit jenom velkým autem
a bydlet v nóbl baráku

Na každý léto někam jinam k moři
chceš dávat celou vejplatu

Jenže!

Továrnu na tvý sny
Továrnu na tvý sny
Továrnu na tvý sny

nemám

Zabijáci

Už jsi zase vozbrojenej
vozbrojenej až po zuby
nemáš mozek, ani nervy

jenom sílu a údery

To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl

Ty vole!

Už jsi zase zfetovanej
zfetovanej na maděru

nemáš rozum, ani šanci



při absťáku na koberci

To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl

Marně hlídáš světlo hvězd
aincl je tvůj trest

jseš hotovej, vyřízenej
byl si blbě nadrženej

To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl

Už nevěřim nikomu, nikomu, nikomu
Už nevěřim nikomu, nikomu, nikomu
Už nevěřim nikomu, nikomu, nikomu
Už nevěřim nikomu, nikomu, nikomu

To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl
To si teda chtěl, to si chtěl

Zlatá mládež

Koupíš mně maminko plesnivej vobleček
abych nevypadal jak ňákej blbeček
Ještě kup maminko slušivou košili

holky mě uvidí a láskou zešílí

Ratata ratata my jsme mládež zlatá
Ratata ratata my jsme mládež zlatá

Počkejte děvčátka chvilku malou
zaskočim k holiči, dám si trvalou

žvejkačku z dovozu a za bůra kolu
v plesnivým vohozu oslnim děvčata

děvčata u stolu

Ratata ratata my jsme mládež zlatá
Ratata ratata my jsme mládež zlatá

Tatíčku, mamičko já nemám skoro nic
kupte mi autíčko za šedesát tisíc

sem krásnej nádhernej a sebevědomej
a pyšnej a zlatej a hlavně pitomej

Ratata ratata my jsme mládež zlatá
Ratata ratata my jsme mládež zlatá

Zlatý slavík

Tihle zlatí slavíci to jsou skvělí chlapíci
publikum je miluje, kritika je zbožňuje

Káju Gotta, Káju Gotta, máme rádi Káju Gotta

Známe tyhle slavíky, hrabou velký balíky
maj líbezný písničky, okouzlujou holčičky

Káju Gotta, Káju Gotta, máme rádi Káju Gotta

Nechceme jak slavíci tlachat písně vonící
tuhle hudbu nechte nám, ona pravdu řekne vám

Káju Gotta, Káju Gotta, máme rádi Káju Gotta
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