Basin Street
text Jan K. Novák
melodie Basin Street - S. Williams

Pojďte všichni směrem
až na roh, na kterém
napsáno je „Zde se tancuje“.
Tady je ta světoznámá
Basin street.
Tady život kypí
jak voda v Mississippi,
tak přestaň klít
a pojď se napít
tam, kde je ta všem známá
Basin street.
Basin street, Basin street,
začíná každý večer žít
Hudba zní a každý ví,
že jestliže byl churavý,
ta muzika ho uzdraví.
Basin street, Basin street,
do oken první úsvit vlít.
Ať zhasnou světla lokálů,
jde spát Basin street.

Na letišti
text Jan K. Novák
melodie Bye bye Blackbird

Na letišti v bufetu
do éra odletu
pivo dám si
od těch, kteří spěchají
piva půl nechají
dolejvám si.
Mám takovou zatracenou žížu,
z toho už se asi nevylížu
mixované nápoje
i když jen
ve stoje
to je moje!
Éro do světa odlétá
a já jak poeta
verše kloubím,
když se mi to rýmuje
na domy píšu je
pod podloubím.

Mám takovou zatracenou žízeň
tak mě prosím zachovejte přízeň
dojížďáka nechte mi v tu ránu na zemi
blaze je mi.

Saint-Louiský močál
text Jan K. Novák
melodie Saint BLouis Blues

Saintlouiský močál
je marast bahnitá
a ty tam nelez holka zlatá
když jsi tak nalitá.
Někam si zalez,
tam, kde tě nechytnou,
vždyť ty jsi zralá
pro štaci záchytnou.
Podívej, už jdou!
Pít coca colu
jsi mámě slíbila,
ta spousta alkoholu
koně by zabila,
pad by i vůl
raděj se pod stůl skul.
I lidí bez emocí
se toto dotýká.
Zní výkřik nocí,
do srdcí proniká,
ten močál ji spolk
jak černá kronika.

Pytlák Douděra
text Jan K. Novák
melodie It don´t Mean a Thing (D. Ellington)

Včera zvečera šel pytlák Douděra
do cesty mu náhle vběhla laň.
Vytáh Mausera, začal střílet do šera
dau, dau dau dau, dau dau dau!
Ubohá ta laň měla na mále,
selhala mu zbraň však díky kořale.
Ruka pytláka zachvěla se na spoušti,
tak šly všechny rány do houští.
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