Piano Man   zpět media      text: Míra Kuželka
 

Je noc a hvězdy jsou schovaný a nad hlavy snáší se stín 
teď pro ty co rub mince poznali nechám nalejt s tonikem gin

Kdo se bojí jen samoty vězení když vzpomínky chladí jak led
co bylo to stejně už nezměníš tak začni ňák jinak a hned

Lalalalaaa lalala…

Chci zpívat pro tisíce smutnejch jmen ty říkáš si klidně si hraj
tuhle píseň co hrál nám Piáno man a všechno je rázem all right

Ten chlápek je přítel i obhájce můj on ví o mě dobrý i zlý
když ke dnu se řítím vždy podá mi hůl klidně vymění svý za to mí

Támhle sedí ten chlap co už nevěří v nic jeho  úsměv už ztratil svůj glanc
já bych dal na to krk že by dokázal víc kdyby osud svůj nehodil v šanc

Lalalalaaalalala…

A tady ve stínu světel se krčí ten muž  co si schovává na duši šrám
než by do stolu prásk, než by vytasil nůž tak radši zůstane na věky sám

A tamhle barmanka zná už života běh  jenomže utápí v chlastu svůj žal 
úsměv sebral jí chlápek co s mladší jí zběh teď jenom ptá se, co má dělat dál

Chci zpívat pro tisíce smutnejch jmen ty mi říkáš  klidně si hraj
tuhle píseň co hrál nám Piáno man a všechno je rázem allright

Je noc a hvězdy jsou schovaný a všichni kdo chtějí zapomenout
Na všechny příběhy životem napsaný tak musí zbavit se svejch pout

Tenhle piánosong je jako znamení Je v něm ta síla co vám  chci dát
Tak už to chodí a na tom nic nezměníš Že kdo chce žít se musí s životem prát
           
Já zpívám pro tisíce smutnejch jmen a ty říkáš  mi klidně si hraj
tuhle píseň co hrál nám Piáno man a všechno je rázem allright

