
    Vzpomínky
1. C Vlastní krví slunce kreslí Gmi na skla oken krajinky,
    Ami odevšad se na zem snesly G utahané vzpomínky,
    C otvírám jim do předsíně, Gmi  zouvají si botičky,
    Ami hned se ženou do kuchyně G na slaninu s vajíčky.

R: Každá Ami má jméno F holky, se kte G rou jsem někdy C chodil,
     každá Ami zná všechna F přání, co jsem G za ta léta C měl,
     každá Ami ví, kdy jsem F pomáhal a G kdy jsem zase C škodil,
     každá Ami z nich je tou F láskou s velkým G eL.

2. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili,
   snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily,
   vykoupané, nakrmené jdou si se mnou povídat,
   dokud nás čas nezažene jít se řádně nasnídat.
R: Každá má...
         Ráda se miluje
R: AmiRáda se miluje, G ráda C jí, F ráda si Emi jenom tak Ami zpívá,
          vrabci se na plotě G háda C jí, F kolik že Emi času jí Ami zbývá.

1.  Fmaj Než vítr dostrká k Cmaj útesu Fmaj tu její legrační C bár E ku 
      Ami Pámbu si ve svým G note C su  F udělá Emi jen další Ami čárku.

R: Ráda se miluje...
2. Psáno je v nebeské režii, a to hned na první stránce,
    že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce.
R: Ráda se miluje...
3. Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští,
    sedí šnek ve snacku pro šneky snad její podoba příští.
     Kluziště 
1. CStrejček Emikovář Amichytil Ckleště, Fmajuštíp' z Cnoční Fmaj obloGhy 
    Cjednu Emimalou Amikapku Cdeště, Fmajta mu Cspadla Fmajpod noGhy, 
    Cnejdřív Emiale Amichytil Cslinu, Fmajpak šáh' Ckamsi Fmajpro pi Gvo, 
    Cpak při Emitáhl  Amikovad Clinu Fmaja obCrovský FmajkladiGvo. 
 

R: Zatím Ctři bílé Emivrány Amipěkně za seCbou 
kolem Fmajjdou, někam Cjdou, do rytD7mu se kývaGjí, 
tyhle Ctři bílé Emivrány Amipěkně za seCbou 
kolem Fmajjdou, někam Cjdou, nedoj Fmajdou, nedoj Cdou. 
 

2. Vydal z hrdla mocný pokřik ztichlým letním večerem, 
    pak tu kapku všude rozstřík' jedním mocným úderem, 
    celej svět byl náhle v kapce a vysoko nad námi 
    na obrovské mucholapce visí nebe s hvězdami. 
 

R: Zatím tři...
 

3. Zpod víček mi vytrysk pramen na zmačkané polštáře, 
    kdosi mě vzal kolem ramen a políbil na tváře, 
    kdesi v dálce rozmazaně strejda kovář odchází, 
    do kalhot si čistí ruce umazané od sazí. 
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