Cvočkář Danda
Mord strašlivý ze staré Prahy
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3. Táhlo k půlnoci, Danda domů jde,
a jak tak přijde mezi ty dvě zdě,
tu na něj Jurenský s Zimmerem přiskočí,
a praštěj ho do vočí.

Vyteklo z něj krve, povídali prve,
čtyry hrnce nový, vosmižejdlíkový,
však ty lotři voba vraždit budou znova,
vždyť jsou přece z Hlubočep.

Byl to mord moc hrozný, bodali ho nožmi,
nože měli dlouhý a křičeli "Pojdi!"
Bodali ho porád do prsou i do zad
až mu jeden natrh plíce.

6. Tak už je s Dandou na věky ámen,
stará Dandová sedí u kamen,
pláče, naříká, slzy jí kanou,
snad ty lumpy dostanou.

4. Danda pobitej padá do bláta,
z tváře mu visí masa záplata,
marně měsíček z mraků vyhlíží,
nikdo už ho nesklíží.

Však pes policejní, nad kterýho nejni,
nechyt stopu vraha, ten se směje: "Ha ha!"
Neb už funus bude, mnoho lidí půjde,
na tu cestu poslední.

Ty hyeny podlý mu pak všecko zbodly,
stáhly z něho boty, sako i kalhoty,
i ty zlatý zuby vyrvaly mu z huby,
všecko daly do frcu.

7. Z toho mládenci jasně vidíte,
že tuze chlastit raděj nesmíte,
kdyby Danda byl tolik nechlastil,
hyény by vobelstil.

5. Přišli četníci na místo činu,
aby změřili krve kalužinu,
aby chytili ty dva mordýře,
co zabili cvočíře.

Je-li možno kdesi, děvče namluvte si
a při víně, zpěvu, milujte tu děvu pijte radši s mírou, vona bude s vírou
čekat na vaše činy...

