
 

Půlnoční vlakPůlnoční vlakPůlnoční vlakPůlnoční vlak        
        

Sám vracím se domů zSám vracím se domů zSám vracím se domů zSám vracím se domů z    dalekejch cestdalekejch cestdalekejch cestdalekejch cest        

chvátám, rád mám, když nocí temnouchvátám, rád mám, když nocí temnouchvátám, rád mám, když nocí temnouchvátám, rád mám, když nocí temnou    

houká půlnoční vlakhouká půlnoční vlakhouká půlnoční vlakhouká půlnoční vlak    

roj jisker září do krásy hvězdroj jisker září do krásy hvězdroj jisker září do krásy hvězdroj jisker září do krásy hvězd        
        

Velkou dálkou vlak jede nocíVelkou dálkou vlak jede nocíVelkou dálkou vlak jede nocíVelkou dálkou vlak jede nocí        

a mně se chce spát                                                  a mně se chce spát                                                  a mně se chce spát                                                  a mně se chce spát                                                      

vlak táhlvlak táhlvlak táhlvlak táhle si zas houká to svý smutný blues           e si zas houká to svý smutný blues           e si zas houká to svý smutný blues           e si zas houká to svý smutný blues               

a sa sa sa s    každou slokou blíží se cílkaždou slokou blíží se cílkaždou slokou blíží se cílkaždou slokou blíží se cíl    
        

Znám tu píseň vlaků, co vZnám tu píseň vlaků, co vZnám tu píseň vlaků, co vZnám tu píseň vlaků, co v    dunění kol mi znídunění kol mi znídunění kol mi znídunění kol mi zní    

míjí za oknem spící, mrtvá krajina snůmíjí za oknem spící, mrtvá krajina snůmíjí za oknem spící, mrtvá krajina snůmíjí za oknem spící, mrtvá krajina snů        

kkkk    sobě mne vábí bludičky městsobě mne vábí bludičky městsobě mne vábí bludičky městsobě mne vábí bludičky měst        
        

Svítá, bílá mlha se válí jak dým po kolejíchSvítá, bílá mlha se válí jak dým po kolejíchSvítá, bílá mlha se válí jak dým po kolejíchSvítá, bílá mlha se válí jak dým po kolejích        

pak náhle rodípak náhle rodípak náhle rodípak náhle rodí se touha jít stále vpřed se touha jít stále vpřed se touha jít stále vpřed se touha jít stále vpřed    

než by ses nadálnež by ses nadálnež by ses nadálnež by ses nadál    míjíme cílmíjíme cílmíjíme cílmíjíme cíl        

    


