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Seznámení se zpívanou poezií Jacquese Brela – čtení jeho básní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Utvořte skupiny po čtyřech. 

 

2. V následujících básních belgického zpívajícího básníka J.Brela hledejte následující 

básnické prostředky. 

a) rytmus 

b) rým 

c) anaforu – opakování slov nebo sousloví na začátku po sobě jdoucích veršů 

d) epiforu – opakování slov na konci veršů 

e) epanastrofu – opakování stejných slov na konci jednoho a na začátku druhého 

verše 

f) epizeuxis – prosté opakování dvou slov nebo sousloví za sebou 

g) gramatický paralelismus – opakování stejných gramatických formulí 

h) tautologii – pojmenování téže skutečnosti dvěma různými slovy 

i) gradaci a její opak 

j) apostrofu – řečnické oslovení neživého předmětu 

k) aliteraci – opakování začátečních hlásek na počátku po sobě jdoucích slov 

l) oxymóron – spojení dvou jevů, které se navzájem vylučují 

m) metaforu – přenesení významu na základě vnější podobnosti 

n) metonymii - přenesení významu na základě vnitřní podobnosti 

o) zvukomalbu 

 

3. Ohodnoťte, který z básnických prostředků na vás působí nejsilnějším dojmem a 

který z nich je nejdůležitější pro správné vyznění básně. 

 

4. Poslechněte si zpívané verze básní a vyber tu, která se ti bude nejvíce líbit. 

 

 
JACQUES BREL  
 
Amsterdam 
 
V přístavu Amsterdam 
Tam námořníci v písních 
Zpívají co si vysní 
Na celý Amsterdam 
V přístavu Amsterdam  
Tam námořníci spí 
Jak sloupy z obou stran 
Lemují nábřeží 
V přístavu Amsterdam 
Tam námořníci hynou 
Pro pivní melodram 
S úsvitem nad krajinou 
Ale v přístavu Amsterdam 



 
Se námořníci rodí 
Než je žár vyprovodí 
Na širý oceán 
V přístavu Amsterdam  
Tam námořníci jedí 
Blyštivá těla sledí 
Z bělostných rukou dam 
A zuby vycení 
Že by překousli lunu 
Jak štístko za korunu 
I lano kotevní 
Treskou to zavane 
A cosi sevře srdce 
Jak jejich velké ruce 
Nic víc se nestane 
V smíchu se zvedají 
Hluční jak bouře jsou 
Poklopce zapínají 
S říháním odejdou. 
V přístavu Amsterdam  
Tam námořníci tančí 
A třou své pupky samčí 
O oblá břicha dam 
A točí se a tančí 
Jak slunce chrlící 
Tón kulhá ulicí 
A harmonika jančí 
Jsou prohnuti jak most 
Jak propadají smíchu 
Když náhle tančí v tichu –  
Akordeon má dost 
Tu plni vážných gest 
A každý s hrdou tváří 
Až do svítání paří 
V blednoucím svitu hvězd 
V přístavu Amsterdam  
Tam námořníci pijí  
A pijí znovu a pijí 
A pijí dál a dál 
Připijí na zdraví 
Děvek z Amsterdamu 
A nebo z Hamburku 
A na každou tu dámu 
Která jim dá svou čest 
A svoje krásné tělo 
Za zlato dá se svést 



 
A když už jsou jak dělo 
V té chvíli nádherné 
Pak vzhůru k nebi močí 
A já mám slzy v očích 
Pro ženy nevěrné 
V přístavu Amsterdam  
V přístavu Amsterdam  
 
 
Amsterdam  (1964)  
 
 
Dans le port d' Amsterdam   
Y a des marins qui chantent  
Les rêves qui les hantent  
Au large d' Amsterdam   
Dans le port d' Amsterdam   
Y a des marins qui dorment  
Comme des oriflammes  
Le long des berges mornes  
Dans le port d' Amsterdam  
Y a des marins qui meurent  
Pleins de bière et de drames  
Aux premières lueurs  
Mais dans le port d' Amsterdam   
Y a des marins qui naissent  
Dans la chaleur épaisse  
Des langueurs océanes  
 
Dans le port d Amsterdam   
Y a des marins qui mangent  
Sur des nappes trop blanches  
Des poissons ruisselants  
Ils vous montrent des dents  
A croquer la fortune  
A décroisser la lune  
A bouffer des haubans  
Et ça sent la morue  
Jusque dans le coeur des frites  
Que leurs grosses mains invitent  
A revenir en plus  
Puis se lèvent en riant  
Dans un bruit de tempête  
Referment leur braguette  
Et sortent en rotant  
 



 
Dans le port d' Amsterdam   
Y a des marins qui dansent  
En se frottant la panse  
Sur la panse des femmes  
Et ils tournent et ils dansent  
Comme des soleils crachés  
Dans le son déchiré  
D'un accordéon rance  
Ils se tordent le cou  
Pour mieux s'entendre rire  
Jusqu'à ce que tout à coup  
L'accordéon expire  
Alors le geste grave  
Alors le regard fier  
Ils ramènent leur batave  
Jusqu'en pleine lumière  
 
Dans le port d' Amsterdam   
Y a des marins qui boivent  
Et qui boivent et reboivent  
Et qui reboivent encore  
Ils boivent à la santé  
Des putains d' Amsterdam   
De Hambourg ou d'ailleurs  
Enfin ils boivent aux dames  
Qui leur donnent leur joli corps  
Qui leur donnent leur vertu  
Pour une pièce en or  
Et quand ils ont bien bu  
Se plantent le nez au ciel  
Se mouchent dans les étoiles  
Et ils pissent comme je pleure  
Sur les femmes infidèles  
Dans le port d' Amsterdam   
Dans le port d' Amsterdam  
 
 
 
Neopouštěj mě 
 
Neopouštěj mě 
Prosím zapomeň 
Všechno zapomeň 
Co nám život vzal 
Zapomeň ten čas 
Ten čas bezcenný 



 
Ten čas ztracený 
Pro každého z nás 
Co by mohlo být 
Neustálé proč 
Ten věčný kolotoč 
Který vraždí cit 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Já ti dám co chceš 
Perly jako déšť 
Perly jako sníh 
Z krajin neznámých  
Zemi obrátím 
Jak jsem o tom snil 
Z jejích zlatých žil 
Pak tebe pozlatím 
Vystavím ti hrad 
Kde budeš kralovat 
Láska bude v tom 
Hradu nad zákon 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Vymyslím pár vět 
Směšný slovosled 
Co by tě rozesmál 
Budu vyprávět příběh o těch dvou 
Jejichž srdce jsou 
Jako jeden svět 
A povím ti i ten 
Jak byl jeden král 
K smrti nešťasten 
Že tě nepoznal 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Vždyť se může stát 
I v mrtvém pohoří 
Že sopka která spí 
Náhle začne plát 
Že země spálená 



 
Rodí obilí 
A není ztracená 
Ani na chvíli 
A den když končí tmou 
Nebo začíná 
Tu Černá červenou 
Taky objímá 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Nechci plakat víc 
Už nechci říkat nic 
Jenom bych tak stál 
A čekal na úsměv 
Poslouchal tvůj smích 
Poslouchal tvůj zpěv 
Tanec kroků tvých 
Dovol abych byl 
Stínu tvého stín  
K nohám bych ti kles 
Stín jako tvůj pes 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
Neopouštěj mě 
 
 
 
Bonbóny (verze 1967) 
 
 
Vracím se zpátky pro bonbón 
Víš Germaine jak mě ranila 
Tvá poznámka a pak ten tón 
Že mám vlasy jak fanfarón 
Ta roztržka nás tak hloupě vzdálila 
Vracím se zpátky pro bonbón 
Dneska už dávno nejsem on 
Bydlím v hotelu Georges Vé 
Ztratil jsem přízvuk z Brusele 
Stejně jím z telky mluví nesměle 
Leda Brel když má medailon 
Vracím se zpátky pro bonbón 
S otcem jsem hotov Ne jak dřív 



 
A matka ta je na hlavu 
Otec je pravda submisiv 
Jenomže matka zase trochu snob 
To je ovšem ten generační zlom 
Vracím se zpátky pro bonbón 
A o sobotách zas a zas 
Poslouchám jak mi pučí vlas 
Dělám Gloglo a dělám Mňammňam 
V průvodu vždycky pro Vietnam 
Protože dneska už mám názor jako zvon 
Vracím se zpátky pro bonbón 
Tak tohle je váš mladší bratr 
Slečno Germaine tak to je ten Flamendr 
Věřte mi není nad bonbón 
Protože kytky záhy vadnou 
Nic nezachutná jako on  
I když kytky vám lépe padnou 
A znamenají dobrý tón 
Věřte mi není nad bonbón.... 
 
 
FERNAND 
 
Tak Fernand už je tam 
Tak už si ho vzal Pán 
Sám tady vzadu jsem 
A on je vpředu sám 
Svý pivo nechal všem 
Mně zamlženej zrak 
A vůz má černej lak 
A poušť je kolkolem 
Vpředu kůň jako sníh 
Vzadu já v dojetí 
Kdyby se vánek zdvih 
A zadul do květin... 
Má Pán Bůh výčitky? 
Já bych je teda měl 
Když prší na kytky 
Když Fernand odešel 
Tak jdeme skrz Paříž 
V předjitřní hodině 
Tak jdeme skrz Paříž 
A je to jak v Berlíně 
Jo tobě se to sní 
Co o tom smutku víš 
Jaký je umřít když 



 
Když Paříž ještě spí 
Všechny bych probudil 
A kdo mě uslyší 
Aby tam s tebou byl 
Jako tvůj nejbližší 
A kdybych já byl Pán 
Moc bych se nepyšnil 
Já vím, co nadělám 
Ale když schází styl… 
Víš já sem přijdu zas 
Přijdu si prohlídnout 
Tenhleten všivej kout 
Kde máš bejt celej čas 
V létě tu bude stín 
A my budem ten klid 
Na draví Constaince pít 
( I když ta nemá splín ) 
A pak znás dospělý –  
Válek je plnej svět 
Někde to vystřelí 
A budu tady hned... 
A teď už Pane můj 
Bavil ses jak tě znám 
A teď u? Pane můj 
Teď už chci plakat sám.  
 
 
Po poslední večeři 
 
 
Po poslední večeři 
Až odešlu dav z bytu 
Ať paří do úsvitu 
Ale zas o dům dál  
Po poslední večeři 
Chci sedět pěkně zpříma 
Abych byl jako král 
Když vestálky přijímá 
Natáhnu z plných plic 
Všecko to smetí z dýmky – 
Marné sny bez hranic 
Naděje i vzpomínky 
Má duše to mi věř 
Že víc tam toho není: 
Jeden růžový keř 
A jméno jedné ženy 



 
A pak se podívám 
Jak matně rýsuje se 
Můj vrch tančící v lese 
A pak propadá tmám 
A s hlavou v květinách 
Až odvoní mi svět 
Vím že budu mít strach 
Ale už naposled 
 
  
 
 
Letní večer 
 
Pan první náměstek 
Slaví se vší parádou 
Pod lustry z křišťálu 
Pláče to oranžádou 
A šampaňské je vlažné 
A řeč je led a sníh 
Když spolu rozmlouvají 
Manželky vedoucích 
A letní večer jsem já 
Dokořán okna zejí 
Večeře na stolech 
A nejí se a nejí 
Je horko vespolek 
A muž si říhne do tmy 
- Válečník Teutonů – 
Ubrusy sypou drobty 
Přes okraj balkonů 
A letní večer jsem já 
Nasáklí pijáci 
Se na terasách zmíní 
O holkách o práci  
A o perfidní tchyni 
V tu chvíli visí na šli 
Celý přítomný čas 
I chodci co sem zašli 
I opilecký hlas 
A letní večer jsem já 
A kypré dívky běží 
Ve vůni mastných par 
Svých mladých ňader pár 
Vyvenčit na nábřeží 
Vstříc chrabrým vojínům 



 
Aby si léto dalo 
A zvolna vystoupalo 
Až vzhůru k podvazkům 
A letní večer jsem já 
A starci co je jich 
U kašen na náměstí 
Se navracejí k dětství 
Po krůčcích perlivých 
Smích ústa otvírá 
Bezzubě ticho kouše 
A dívky tančí v rouše 
A jaro umírá 
A letní večer jsem já 
Horko je k zalknutí 
A v opojení pluje 
Léto mši celebruje 
A noc ji posvětí 
A vítr čuchá hlavu 
A město nevděčné 
Sní své sny o přístavu 
Marné a zbytečné... 
A letní večer jsem já 
 
 
 
Tamti 
 
Heleďte tamten host 
To rajče odulý 
Co má ten velkej nos 
Ta nula nad nuly 
Pane ten pije tak 
A tolik vždycky pil 
Pracoval všelijak 
Dneska by nestačil 
Už dávno nemá styl 
A myslí že je král 
A chlastá chlastá dál 
Mizerný víno šnaps 
A ráno v kostele  
Vypadá na kolaps 
Jak ráhno vytuhlej 
A bílej jako vosk 
Furt něco drmolí 
Jako by neměl dost 
Jo pane řeknu vám 



 
Že tyhle lidi tam 
Snad ani nemyslí 
Nemyslí pane 
Modlí se Já je znám 
A potom tamhleten 
Ten hubenej jak lunt 
Co nemá na hřeben 
Taky moc pěknej lump 
Svou košili přej dal 
Nějaký chudince 
A Denisu si vzal 
Z vedlejší vesnice 
A nebo odjinud 
Ksindl je buď jak buď 
Kšeftíčky dělá dál 
V tom svým kloboučku 
V tom svým oblečku 
V tom svým autíčku 
On by rád vypadal 
A snaží se jen což 
Kde na to ale brát? 
Je těžký pána hrát 
Když nemáš ani groš 
Jo pane řeknu vám 
Že tyhle lidi tam 
Snad ani nežijou 
Nežijou pane 
Jen kradou Já je znám 
A tamhle celej rod 
Matka co nemluví 
A nebo zas až moc 
A vejrá celou noc 
Fotrovi do kvichtu 
Ten se s tím nepáral 
Jednou šel na šichtu 
A už nevyfáral 
Teď kouká ze stěny 
Jak srkaj studený 
A jak to dělá chlamssst 
A jak to dělá chlamssst 
A pak ta stařena 
Celá jak osika 
Čekají potvory 
Na její úspory 
Ona nic neříká 
Je celá sedřená 



 
Jo pane řeknu vám 
Že tyhle lidi tam  
Snad ani nemluví 
Nemluví pane 
Sčítají Já je znám 
A pak a pak 
A pak je pane tam 
Krásná jak slunce svit 
Frída, co rád ji mám 
Co budem spolu žít 
Víte my máme sen 
Že budeme mít dům 
Se spoustou oken v něm 
A skoro žádnou zeď 
A tam budeme žít 
A tam se milovat 
I když ne třeba hned 
Tak teda aspoň snad 
Protože ostatní 
Ostatní nechtějí 
Říkají že je moc 
Moc krásná pro chlapa 
Co umí akorát 
Tak kočku podříznout 
Já kočku nezabil 
Za celej dlouhej čas 
nebo jsem zapomněl 
nebo to smrdělo 
Prostě mi nepřejou 
A když se potkáme 
Dáme si dobrej den 
A pak si říkáme 
Že spolu odejdem 
A budem za vodou 
A tehdy náhodou 
Pane jen na chvíli 
Já jí to uvěřím 
Na chvíli 
Jenom na chvíli 
Jo pane řeknu vám 
Že tyhle lidi tam 
Ty nikam nechodě 
Nechoděj pane 
Ale teď už je čas 
A já už musím jít. 
 



 
 
 
Orly 
 
I když je kolem dav  
Já vidím jenom je 
Déšť jenž je svazuje 
Jednoho ke druhému 
I když je kolem dav 
Já vidím jenom je 
A vím co kdo z nich říká 
On říká: lásko moje 
A ona: lásko moje 
Myslím že zrovna teď 
Nic si neslibovali 
Ti dva jsou příliš útlí 
Na to aby si lhali 
I když je kolem dav 
Já vidím jenom je 
Jak propukají v pláč 
A slzy jako hrách 
A všude kolem nich 
Jen tlouštík zpocený 
Požírač nadějí 
Varovně zdvíhá prst 
Ti dva však drceni 
Steskem svých horkých těl 
Kašlou na každého 
Kdo by je soudit chtěl 
Já vím Život je zkrátka pes 
Ach Bože můj! 
Orly je v neděli tak smutné 
S Bécaudem nebo bez 
A zas a znova pláč 
Společně sem a tam 
Ty slzy před chvílí – 
To plakal jen on sám 
Mají svůj vlastní svět 
Kde pranic neslyší  
Jen vzlyk a zase vzlyk 
A pak se pozvolna 
Jak těla v modlitbě 
Strašlivě pomalu 
Od sebe odlepí 
A jak se trhají 
V žalu a v bolesti 



 
Přísahám slyším křik 
A pak se utiší 
Jsou jednou bytostí 
Jsou jedním plamenem 
A když se oddělí 
Spjati jen očima 
Váhavě couvají 
Zvolna jak oceán 
Sbohem si dávají 
Utrousí jen pár slov 
Maně si pokynou 
A náhle prchají 
Aniž se otočí 
On zmizí z dohledu 
Pohlcen schodištěm 
Já vím Život je zkrátka pes 
Ach Bože můj! 
Orly je v neděli tak smutné 
S Bécaudem nebo bez 
On zmizí z dohledu 
Pohlcen schodištěm 
O ona zůstává 
Se srdcem na kříží 
A s ústy beze slov 
Už poznala svou smrt 
Právě ji křižují 
Ještě se otočí 
A ještě naposled 
Ruce jí nepatří 
A je jí tisíc let 
Dveře se zavřely 
A na ni padl stín 
Točí se na místě 
A teď už asi ví 
Bude se točit dál 
Ve světě bez lidí 
Ve světě bez lásky 
Láska je ztracena 
A vše je zbytečné 
Zkusí si něco přát 
A čekat napořád 
Zas křehká jako dřív 
Nepatří nikomu 
Já stojím opodál 
Předstírám emoce 
A dav ji požírá 



 
Jak zralé ovoce  
 
 
 
Smrt 
 
Smrt mě čeká jako běhna 
Na rande mi kosou žehná 
Sklízí zvolna ten čas co pádí 
Smrt mě čeká smrt mě svádí 
Na hřbitově mého mládí 
Oplakává ten čas co pádí 
Smrt jak baba jaga v šátku 
Nad požárem mého sňatku 
Vysmívá se času co pádí 
Za dveřmi je ale někdo 
Už tam čeká ukrytý 
Anděl démon To je jedno 
Tam za těmi dveřmi to jsi ty!  
Smrt mě pod polštářem studí 
Ať se ráno neprobudím 
A pak zmrazí ten čas co pádí 
Smrtka čeká že mí drazí 
Vprostřed noci ke mně vrazí 
Přijdou mi říct že čas tak pádí 
Smrtka tvoje dlaně hýčká 
Že mi jednou zavřou víčka 
Až opustím ten čas co pádí 
Za dveřmi je ale někdo 
Už tam čeká ukrytý 
Anděl démon To je jedno 
Tam za těmi dveřmi to jsi ty! 
 
 
 
 
Povězte bylo to tak? 
 
Povězte bylo to tak? 
Opravdu se narodil v Betlémě ve chlévě 
Povězte bylo to tak 
Opravdu přišli tři králové zdaleka hodně zdaleka 
A donesli mu zlato myrhu a kadidlo 
Povězte bylo to tak 
Je pravda všechno co napsali Lukáš, Matouš 
A ti dva další 



 
Povězte bylo to tak 
Bylo to tak se svatbou v Káni Galilejské 
A to s Lazarem 
Povězte bylo to tak 
Bylo to tak jak vypravují malé děti 
Večer než jdou spát 
Vždyť přece víte když říkají Otče náš když říkají 
Matko naše 
Jestli to všechno byla pravda 
Já bych řekl že ano 
Ach jistě bych řekl ano 
Protože všechno je tak krásné 
Když člověk věří že je to pravda. 
 
 
 
Valčík na 1000 dob 
 
S první dobou valčík zazní 
Stojíš sama opodál 
S první dobou valčík zazní 
stojím jako bych se bál 
Paříž nám do rytmu bije 
Než se touha rozhoří 
Paříž nám do rytmu bije 
Tichounce k nám hovoří:: 
(refrén): Valčík na tři 
Nikam nespěchat 
Nikam nespěchat 
Jen tak nesměle 
S polibkem na čele 
láskou zavzdychat 
Valčík na čtyři 
Ač nemá ten spád 
Ač nemá ten spád 
Okouzlí kolikrát 
Jako na tři 
Valčík na čtyři 
Ve dvaceti snad 
Umí i pobodat 
Umí i pobodat 
Ale víc rozehřát 
Než valčík na tři 
Ve dvaceti snad 
Valčík na sto dob 
Ve stu častokrát 



 
Slyšíš doprovod 
V každé ulici 
Paříž tančící  
S jarem promenád 
Valčík na tisíc dob 
Valčík na tisíc dob 
Není nač se ptát 
Není čeho se bát 
Je ti dvacet jsi mlád 
Dvacet je akorát 
Valčík na tisíc dob 
Valčík na tisíc dob 
Valčík na tisíc dob 
Umí milence hřát 
Třistatřiatřicetkrát 
Na každý pád 
S druhou dobou valčík zazní 
Raz dva tři se rozletí 
s druhou dobou valčík zazní 
Na tři jsi v mém objetí 
Paříž nám do rytmu bije 
Paříž jako touhy chrám 
Paříž nám do rytmu bije 
Tiše zpívá zpívá nám: 
 
 
VESOUL 
 
Chtěla jsi vidět Vierzon 
A viděli jsme Vierzon 
Chtěla jsi vidět Vesoul 
A viděli jsme Vesoul 
Chtěla jsi vidět Honfleur 
A viděli jsme Honfleur 
Chtěla jsi vidět Hamburk 
A viděli jsme Hamburk 
Já jsem chtěl do Antverp 
A znova to byl Hamburk 
Chtěl jsem vidět tvou sestru 
A viděli jsme tvou matku 
A tak je to furt 
Znelíbil se ti Vierzon 
Opustili jsme Vierzon 
Znelíbil se ti Vesoul 
Opustili jsme Vesoul 
Znelíbil se ti Honfleur  



 
Opustili jsme Honfleur 
Znelíbil se ti Hamburk 
Opustili jsme Hamburk 
Chtěla jsi do Antverpy 
A viděli jsme jen sídliště 
Znelíbila se ti matka 
A opustili jsme sestru 
Tak snad příště 
Říkám ti: Víš 
Já už nejedu dál 
Už jsem docestoval 
Zapomeň na Paříž 
Beztak mě děsí 
Ta jejich muzika 
Valčíky tančírny 
A harmonika 
Chtěla jsi vidět Paříž 
A viděli jsme Paříž 
Chtěla jsi vidět Dutronca 
A viděli jsme Dutronca 
Chtěl jsem vidět tvou sestru 
Viděl jsem horu Valérien 
Tys chtěla vidět Hortensii 
Ona byla v Cantalu 
Já jsem chtěl vidět Byzanc 
A viděli jsme Pigalle 
Na nádraží Saint-Lazare 
Viděl jsem Květy zla 
A tak dál 
Znelíbila se ti Paříž 
Opustili jsme Paříž 
Znelíbil se ti Dutronc 
Opustili jsme Dutronca 
Teď si pletu tvou sestru 
S horou Valérien 
A co se týče Hortensie –  
Už nikdy víc do Cantalu 
Kašlu na Byzanc 
Když jsem viděl Pigalle 
A na nádraží Saint-Lazare 
Bože to jsem si dal 
No nazdar 
Říkám ti: Víš 
Já už nejedu dál 
Už jsem docestoval 
Zapomeň na Paříž 



 
Beztak mě děsí 
Ta jejich muzika 
Valčíky tančírny 
A harmonika 
Chtěla jsi vidět Vierzon  
A viděli jsme Vierzon 
Chtěla jsi vidět Vesoul 
A viděli jsme Vesoul 
Chtěla jsi vidět Honfleur 
A viděli jsme Honfleur 
Chtěla jsi vidět Hamburk 
A viděli jsme Hamburk 
Já jsem chtěl do Antverpy 
A znova to byl Hamburk 
Chtěl jsem vidět tvou sestru 
A viděli jsme tvou matku 
A tak je to furt 
Znelíbil se ti Vierzon 
Opustili jsme Vierzon 
Znelíbil se ti Vesoul 
Opustili jsme Vesoul 
Znelíbil se ti Honfleur 
Opustili jsme Honfleur 
Znelíbil se ti Hamburk 
Opustili jsme Hamburk 
Chtěla jsi vidět Antverpy 
Ale viděli jsme jen sídliště  
Znelíbila se ti matka 
A opustili jsme sestru 
Tak snad příště 
Říkám ti: Víš 
Já už nejedu dál 
Už jsem docestoval 
Zapomeň na Paříž 
Beztak mě děsí 
Ta jejich muzika 
Valčíky tančírny 
A harmonika 
Chtěla jsi vidět Paříž 
A viděli jsme Paříž 
Chtěla jsi vidět Dutronca 
A viděli jsme Dutronca 
Chtěl jsem vidět tvou sestru 
Viděl jsem horu Valérien 
Tys chtěla vidět Hortensii 
Ale byla v Cantalu 



 
Já jsem chtěl vidět Byzanc 
A viděli jsme Pigalle 
Na nádraží Saint-Lazare 
Viděl jsem Květy zla 
A tak dál  
 
 
Opilec 
 
Příteli ještě lok 
Jen ještě jednu číš 
Jen jednu a víc nic 
Nepláču – nevidíš 
Směju se z plných plic 
Jen se sebou mám kříž 
Příteli ještě lok 
Příteli ještě lok 
Piju ti na zdraví 
Za těch pár milých vět 
Že se vše napraví 
A že se vrátí zpět 
Za chvíli buď jak buď 
I kdybys mi byl lhal 
Já budu na padrť 
Smutku jsem sbohem dal 
Připíjím na zdraví 
Mých přátel z lepších let 
Třeba je pobaví 
Takhle mě uvidět 
Za chvíli buď jak buď 
Soucit či lhostejnost 
Já budu na padrť  
A nebudu mít zlost 
Příteli ještě lok 
Jen ještě jednu číš 
Jen jednu a víc nic 
nepláču – nevidíš 
směju se z plných plic 
jen se sebou mám kříž 
příteli ještě lok 
příteli ještě lok 
Pijme mi na zdraví 
Kdo chce být veselý 
Tancem se pobaví 
Se mnou se podělí 
Za chvíli buď jak buď 



 
Padnu jak padá list 
A budu na padrť 
A mimo nenávist 
Připijme na dívky 
Co budu milovat 
A taky na dívky 
Co budou litovat 
Za chvíli buď jak buď 
Sám nebo v objetí 
Já budu na padrť 
A vášeň odletí 
Příteli ještě lok 
Jen ještě jednu číš 
Jen jednu a víc nic 
nepláču – nevidíš 
směju se z plných plic 
jen se sebou mám kříž  
příteli ještě lok 
příteli ještě lok 
Chci na tu běhnu pít 
Na srdce zlomené 
Na můj splín její klid 
Třeba si vzpomene 
Za chvíli buď jak buď 
I kdybych plakal sám 
Já budu na padrť 
A vzpomínky tatam 
Budem pít noc co noc 
Já si chci zošklivět 
Nestojím o pomoc 
O soucit jakbysmet 
Pijme že nastal čas 
Pijme jen pro ten flám 
Ať už jsem pod obraz 
A naděje se vzdám  
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