
Jachtař ten tvrdý játra má 
 
V jachťáku u závory tam jsem v dešti stál 
Když jeden mladej jachtař na svůj úděl lál 
A slyšel jsem jak říká že loď nastrojit 
Může jen ten kdo umí fest pít 
 
A náhodou tam stál starej Alexa co je starší než sám čas 
A povídá hochu jak dlouho se plácáš na tý skořápce 
Víš hochu já visel skoro na všem co má nějakou tu plachtu 
A ty tu vzdycháš nad trochou vody a nečasu 
Já jsem si vyplách ledviny na tovačovskejch pískovnách a můžeš mi věřit 
Když ti tady povídám: Správnej jachtař ten tvrdý játra má! 
 
Ví co je  
Griotka pivo zelená a rum  
Když není slivovice vypít žitnou sousedům 
Ouzo rakije když se do dna vypije 
Domácí meruňka, burčák co v břiše žbluňká 
 
Amundsen Zubrovka vodka stoličná 
Já vím že jachtař, ten tvrdý játra má 
 
Chutná mu 
Frankovka, francovka, koskenkorva becherovka 
Dvojitej panák džinu skořice ve svařeným vínu 
Jameson Tullamorka Chivas Balantýnka  
Jim Beam Walker Johny Jack Daniel s fernetem tonic 
 
Hanácká Stock denaturovanej líh 
Jo dobrej jachtař ten musí umět pít 
 
Ví jak se míchá 
Kapitán Morgan koňak Tequilla 
Baylies Khalua v absinthu plápolá 
Jaggermeister Dezertní víno Střik 
Thajská omáčka Kalvados chlastá kosatník 
 
Vaječný koňak na rychlý špunty dá 
Jedině jachtař co tvrdý játra má 
 
Jednou sis tenhle sport zvolil 
A tak zůstaň při něm stát 
Chce to jen svoje játra 
A taky prachy obětovat 
 
Protože sednout k otěžím 
Jen nalitej kormidelník smí 
To ví i každej jachtař sváteční 
 
 



Musí dát  
Přednost levoboku a lodi v závětří 
U obójky v zóně prostor na vnitřní 
Dávat bacha když je s lodí v obratu 
S sebou pádlo lano kbelík záchrannou vestu 
 
Nesmí se 
Dotknout bójky cizí lodi cizí kosatnice 
U pláže s gustem přejet plavce i neplavce 
Ale musí se umět vyhnout mělčině 
Na šlapadle vystavené nahoře bez dívčině 
 
K čemu slouží každé lano  
I opilý kormidelní zná 
Protože jen jachtař tvrdý játra má 
 
a tak jsem od brány viděl  
jak ten zmoklej začátečník mizí v hospodě 
 
a dává 
pivo grog becherovku a dva rumy 
ještě jednou totéž ať každej čumí 
vždyť kdo se nám vorckařům vyrovná 
jedině jachtař co tvrdý játra má 
 


