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C            G 
Tam v Egyptě 
Ami                       G 
seděl na kryptě 
F                         G 
starý faraonův mág 
C              G 
nohu za krkem 
   Ami                         G 
a zlatým hadříkem 
F                             G 
šéfovi leštil sarkofág 
Ami                                                       
najednou znamení 
           G 
zazářilo tmou 
F                                   
mág spatřil budoucnost 
G 
neveselou 
 
C          G 
Příšery jdou 
Ami             G 
jdou za sebou 
F                   G                  C 
labyrintem pod pyramidou 
 
A když i on 
sám faraon 
zjistil, že se blíží sedm ran 
spolk žvýkačku 
vzal sbíječku 
že prý nastal čas pro tajný plán 
tu nejmocnější zbraň prý hlídá 
tahlencta velká pyramida 
 

Příšery jdou ... 
 
Bohové ví 
proč rozhodli 
že jsem se dostal právě sem 
radonový trpajzlík 
rve se se mnou o majzlík 
když se prokopávám tunelem 
faraon říkal: "doneste to" 
a tak tu v pyramidě 
trávím léto 
 

Příšery jdou … 

 
Nejsem si jist 
co všechno sníst 
chtělo by mě,  
kdybych se tu zdržel dýl 
chřestýšů svist 
zní z oněch míst 
kam jsem si právě odskočil 
poslední svitek 
ještě v záloze mám 
tak hada proměním 
v optický klam 
 

Příšery jdou ... 
 

V koutě jen tak 
leží sarkofág 
a v něm se protahuje mumie 
a hnátou svou 
mumifikovanou 
hrozí mi, že mne zabije 
tak jsem jí nastavil 
velký zrcadlo 
ona se lekla 
až jí oko vypadlo 
 

Příšery jdou ... 
 

U dveří z komnaty 
upír nahatý 
třese se a dělá: "ble ble ble" 
pak mi nahmát krk 
tak jsem mu dal smrk 
a říkám: "kup si něco na sebe" 
a on řek, že si vždycky přál 
římskou tógu 
a začal listovat v katalogu 
 

Příšery jdou ... 
 

A za rohem 
prase s parohem 
věru zvláštní kříženec 
hrůza domyslet 
událostí sled 
jak přišel na svět tento jedinec 
tak jsem mu do rypáku 
píšťalku dal 
a on jak funěl tak hrál 
a ještě tancoval 
 

Příšery jdou ... 

 
A brouk scarabeus 
valí chodbou trus 
a ptá se jestli něco nepřidám 
přihnali se pak 
další brouci jako mrak 
tak vyskočil jsem 
ke stropu na trám 
a jak tam visím 
tak mi v kapse zvlhly sirky 
flirtují se mnou obří netopýrky 
 

Příšery jdou ...  
 
Na zdech grafity 
nebo hieroglyfy 
netuším co to má znamenat 
tenhle divný znak 
ten vypadá jak 
pavouček a ten zas jako had 
pak se pavouk zved 
a odplivnul si jed 
na hada už jsem nečekal 
a peláším vpřed 
 

Příšery jdou ... 
 
A nakonec 
jediná věc 
zůstává mi ještě záhadou 
jedna komnata 
celá ze zlata 
k ní mě tyhle chodby dovedou 
vstoupil jsem dovnitř 
úplně sám 
dál už si na nic 
nevzpomínám 
 
Zní příšer smích 
v chodbách klikatých 
a i já se směju 
už jsem jednou z nich 
 
Zní příšer smích … 
 
 
 
 
 
 


