
 

 

Soví pírko 
(OWL FEATHER)  J.Hartford ?? / H.B. 02.06.2004 

 
Tak se koukám na to pírko  soví, co na dlani mám. 

Zas mě šimrá v nose   -  stačí  když se na něj podívám. 

To mi táta přines jednou z lesa jen tak, k radosti. 

A já ho nosím v kapse pro štěstí 

 

 Rf. Jó, v malý chajdě dřevěný 

 tátou mámě z levnejch prken pevně stavěný. 

 Tam usínal jsem večer, a že jsem tam spal rád, 

 mně les chodil na tamburínu hrát. 

 

Přešel čas a spláchl chajdu v dlouhém údolí 

pryč je studna z modrý žuly, kam jsme chodili 

a nabírali dobrou vodu s chutí jemných vín, 

tu studnu kopal táta, pokud vím 

 

  Rf. Jó, v malý chajdě dřevěný 

 tátou mámě z levnejch prken pevně stavěný. 

 Tam usínal jsem večer, a že jsem tam spal rád, 

 mně les chodil na tamburínu hrát. 

 

Milióny přání mívá každej malej kluk 

chce bejt cowboy, chce bejt gangster, hlavně chce bejt řádnej suk 

Že už jsem zkusil lecos, klidně povím co bych rád, 

zase chtěl bych s tátou před tou chajdou stát. 

 

  Rf. Jó, v malý chajdě dřevěný 

 tátou mámě z levnejch prken pevně stavěný. 

 Tam usínal jsem večer, a že jsem tam spal rád, 

 mně les chodil na tamburínu hrát. 

 
 

 

 



 

 

There is a tiny owl feather  in the puzzle over there 

on the metal .by the middle that my darling put it there 

she says it it’s from the scary bird was perched put chance to scare 

the little hand that pets me every night. 

 

“Oh-the little cabin been so green 

prettiest little cabin that I ever have seen 

my darling waits there for me with a little tambourine 

tapping out the rhythm of the rain” 

 

I cant go back because Ill never left this little cabin home 

where the upper round porch and dog trap and a well of granite stone 

and old wet dolde of flabber down with the end of an old 

a wet bone  puzzle like …..  to move it old freight train 

Oh-the little cabin been so green 

prettiest little cabin that I ever have seen 

my darling waits there for me with a little tambourine 

tapping out the rhythm of the rain 

 

I am laying in this tanning up bed dreaming of my youth 

gangster rap and cowboy hat just makes me feel uncouth 

but the vision of my mother is the vision of the truth 

hanging out the wash so long ago. 

 

Oh-the little cabin been so green 

prettiest little cabin that I ever have seen 

my darling waits there for me with a little tambourine 

tapping out the rhythm of the rain. 

Beating out the rhythm of the blues 

beating out the rhythm of the rain 

observing the old time high water mark of the 1927 flood, 

eating out the rhythm of the rain 

 

Tam je malé soví peříčko, v té záhadě tam na kovu v centru tam kam to můj miláček dal, říká že to je od toho hrozného ptáka který seděl na 

bidýlku se snahou vystrašit to malou ruku která mě hladila každý večer. 

 Ta malá chaloupka,tak zelená ta  nejkrásnější malá chaloupka kterou jsem kdy viděl, kde můj miláček na mě čeká 

 s tamburínou vyťukávajíc  rytmus deště.   

Nemůžu jít zpět, protože jsem to nikdy neopustil tu malou chaloupku, kde horní kulatá veranda s bryčkou a kamennou studnou z granitu,kde  

starý mokrý pes leží s koncem staré mokré kosti ta záhada ……..jede to jako starý nákladní vlak????? 

 Ta mala chaloupka, tak zelená ta nejkrásnější malá chaloupka kterou jsem kdy vyděl, kde můj miláček čeká na  mě 

  tamburínem vyťukává rytmus deště. 

Ležím v této kožené posteli, sním o svém mládí, gangsterský rap a kovbojský klobouk mi dávají hrubý  pocity, ale vize mé maminky, jak dávno 

věšela prádlo je vize pravdy  

 Ta malá chaloupka, tak zelená ta nejkrásnější malá chaloupka kterou jsem kdy vyděl, kde můj miláček čeká na mě 

 s tamburínem vyťukává rytmus deště 

 bubnuje rytmus blues, bubnuje rytmus deště, pozoruje to značku velké vody z roku 1927, bubnuje rytmus deště.  


