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V začouzený restauraci na nádraží
Děda Šlejška připije ti na zdraví
Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži
A svůj příběh nadšeně ti vypráví

Stokrát projel všecky trati v tomhle kraji
Na mašinách, co je pára pohání
Von tam topil, jen ať písty sílu mají
Flašku rumu nosíval si na ranní

R: Pod parou, pod parou, to je, pane, jízda
Teplo je ti na těle i na duši
Svět je trochu rozmazanej, v uších vítr hvízdá
Jindy srdce takhle silně nebuší

Parní stroj se musí mazat, aby šlapal
Šlejška, ten se namazal už před pátou
Vlivem rumu jednou přehnal ten svůj zápal
Uhlí hodil do kotle i s lopatou

Vlak se sice šinul silou setrvačnou
Potom ale zastavil se pod strání
Snad je časem kolegové hledat začnou
Snad je časem kolegové zachrání

Pod parou R: Pod parou, pod parou, to je, pane, jízda
Teplo je ti na těle i na duši
Svět je trochu rozmazanej, v uších vítr hvízdá
Jindy srdce takhle silně nebuší

Když pak pomoc na drezíně přispěchala
Místo křiku plácali ho po zádech
Vo kus dál prej v noci spadla na trať skála
Do tý kdyby narazili, mají pech

Z toho všeho, říká Šlejška, člověk vidí
Že je všecko záležitost měřítek
Alkohol prej sice ničí zdraví lidí
Vobčas ale přinese i užitek

R: Pod parou, pod parou, to je, pane, jízda
Teplo je ti na těle i na duši
Svět je trochu rozmazanej, v uších vítr hvízdá
Jindy srdce takhle silně nebuší
Jindy srdce takhle silně nebuší
Jindy srdce takhle silně nebuší

1.  V začouzený restauraci      na nádraží                              děda Šlejška       připije    ti        na zdraví.

hudba: Tomáš Machalík
text: Tomáš Machalík

Dmi

Když mu koupíš rum a pivo,    hned   je           v ráži              a svůj příběh     nadšeně ti          vy  -  prá      -      ví.

F

R: Pod parou, pod parou,        to je, pane,      jízda,                teplo je ti       na těle     i           na       du       -      ši.

F

Svět je trochu rozmazanej,   v uších vítr      hvízdá,             jindy srdce      takhle silně          ne   -   bu      -      ší.
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...jindy     srdce          takhle     silně              ne   -   bu         -        ší,                           jindy      srdce          takhle     silně
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