Právě teď
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1. Na ulicích plno vajglů, plno smetí a jako každej pátek večer
se jdeš uklidit někam do bezpečí, kde nebude zima
a bude tam hodně známých tváří
a taky dost piva a plno dalších věcí viz. popelník a pytel na blití –
ten se hodí někdy po pití.
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Ref.: Hospoda zpívala půllitr na stole skákal do rytmu – zapíjel žal.
Každej se smál jako lečo a všichni se bavili spolu a každej byl sám.
Řeči furt dokola – každej je znal – a na desce stolu už leckdo spal…
Jak bylo v plánu se odejde k ránu a další zážitek se stal.
2. Únava z podobných dýchánků tě ovládla a ranní kocovina nepřidala,
a tak leješ si čistýho vína do džbánu a přemýšlíš nad tím, kde se stala ta chyba…
Je to divný, když se nalejváš a tvoje duše je pořád prázdná a shnilá
a tobě už se samotnýmu nelíbila teď, jak byla…
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3. Tak dopíjíš to svoje desátý zvětralý pivo a zvedáš se, abys stihnul první
tramvaj…
A je ti krásně, ale doopravdy fakt mizerně, když si představíš, že půjdeš domů
sám
A až se vzbudíš někdy po poledni – v krku hleny z věčnýho kouře z cigaret –
a vidina podobnýho večírku – to je trapný – furt dokola…
A v hlavě máš oči tý dívčiny, ale taky jasno, jak by to dopadlo, kdybys ji oslovil,
A tak to jak srab zahodíš a odložís s tím, že je dobrý nepodat nikomu hlavu –
A hlavně ani sobě!
Ref.2: Ale právě teď, nikdy jindy, to by bylo pozdě, kdyby začli bez tebe hrát,
Rychlá to muzika do tebe proniká, ona tam bude tancovat…
Pozdní hodina, nejede šalina – dneska se prostě nejde spát!
Právě teď, nikdy jindy – ona bude nocí tancovat!
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