
Byl zas všední den, ten den jak každý další jiný 

dřevorubec do práce šel, on nebyl ničím vinný  

Šel k hanychovského lomu, na obvyklé to místo 

Rubal dříví kolem, koukal na vše, co jen hvízdlo 

 

jojo, koukal tam na krásné netopýry  
však spatřil tam dnes odlišný jev, zrovna v tuto chvíli 

 

Byly to dva kufry, tam stojící vprostřed lomu  
když dřevorubec přiblížil se utíkal hned domů  
sic to byl však odvážný chlap na tohle věru neměl  
utíkal tak rychle, div i z toho neoněměl 

 

jojo, co tam bylo chtěli byste vědět  
ruka čouhající z kufru, ani na to hledět 

 

Byla to ruka lidská, můžu říct že byla od ženy 

Byla jako facka, způsobila jen všem problémy 

kde se ale vzaly ty dva kufry, to by vědět chtělo 

nebyla to jenom ruka, však i kompletní tělo 

 

jojo, nemilý ten příběh tady začíná  
ubohá to žena teď už jen v rakvi rozjímá 

 

a jak se tedy ocitly ty kufry vprostřed lomu  
musíme se podívat pak k této ženě domů  
žena měla manžela, krásný byly to pár  
manžel ji to spočítal a dal tomu svůj tvar 

 

jojo, ale proč se stala taková hrozná událost  
snad to bylo tomu muži pro jeho vlastní radost 

 

nebylo to pro radost, my víme toho více víme 

také, že by své ženě, zlíbal by jí líce  

Osudná noc však plná byla jejich hrozných hádek 

žena něco zjistila a už byl nepořádek 

 

jojo, zjistila, že manžel má svou milenku 

nechtěla to nechat být, tak chytila pak hysterku 

 

manžel neměl náladu, tak chystal se ji umlčet tak 

vzal nejbližší vázu, co se stalo radši promlčet chtěl 

ji sice ztišit, ale ne úplně navždycky byla ale pryč, 

však zůstala tu ještě fyzicky 

 

jojo, její duše je dávno mimo tělo  
manžel ji to udělal, aniž by se mu zachtělo 



Nevěděl co počít si má, co má pak dělat dále  
oči mu i slzely on s brekem měl namále  
pak myšlenka napadla ho i dokonalý zločin  
potom ale musel pykat za hrozivý to počin 

 

jojo, sebral doma tu nejostřejší pilku  
žena to má spočítané na pár kusů cirku 

 

muže zaujaly ty dva kufry vprostřed pokoje 

zabalil tam svoji ženu, nebylo poznat, kdo to je 

odnesl ji v noci tam nahoru k nám do lomu 

odhodil ji se vztekem a rychle prchl domů 

 

jojo, trest toho muže na dlouho však neminul  
netrvalo dobu, avšak v base si pak spočinul 

 

Má tento náš příběh však nějaké to poučení 

možná to, že s milenkami vhodné zahrávat si není 

A i kdyby se stalo, vraždou neunikneš hádce 

zbavit se své ženy můžeš i více než hladce 

 

jojo, pamatuj si člověče na toho muže  
nechtěl být odhalen a teď už nic sám nezmůže 


