
 

1 z 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ŽIŽKOVSKÁ BRAZÍLIE 
 
kde domov můj 
kde mý srdce bije 
karlínský saint louis 
žižkovská brazílie 
 
láska pod pavlačí 
vůně mariánky 
kočárky břichem tlačí 
mladý indiánky 
 
drzejch holek smích 
štěká v ulicích 
řeči divochů nerozumíš 
když nejseš jedním z nich 
 
kde domov máš 
tam kde srdce bije 
tam kde vidíš tvář 
žižkovský brazílie 
 
nebeská kancelář 
volá mi prorok jan 
svlíkni si bledou tvář 
seš indián 
 
do deštnejch pralesů 
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na svahu vítkova 
svý roky odnesu 
a začnu odznova 
 
kde je ten flek 
kde to ještě žije 
labyrint uliček 
tajemný brazílie 
maličký brazílie 
divoký brazílie 

 
 
02 POJĎ SI HRÁT 
 
pojď si hrát 
ráno má náruč dokořán 
jemnou jak čínskej porcelán 
pojď si hrát 
 
pojď si hrát 
zázračnej den nám začíná 
hlava mi klesá do vína 
kterým se opiju rád 
 
noc ve vypůjčeným bytě 
na plechový posteli 
tulíš se ke mně jako k hračce dítě 
který zklamali dospělí 
 
pojď si hrát 
ráno má náruč dokořán 
v kapse mám klíček od tvejch bran 
pojď si hrát 
 
pojď si hrát 
na plotně dávno bublá čaj 
báječný věci nepočkaj 
pojď si hrát 
 
z paprsků řas ti klouže chvíle 
rozpustilá  bláznivá 
celej svět začal už po tobě šílet 
a spolu s ním i já 
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pojď si hrát 
zázračnej den nám začíná 
hlava mi klesá do vína 
kterým se opiju rád 
 
 
03 NEDOPALKY 
 
špinavý nábřeží  řeka se koupe v neonu 
k tomu pestrá sbírka pěkně divnejch patronů 
v duchu hledáš koště  kterým bys je z pohlednice smet 
a netušíš  že možná 
jednou bude to tvůj svět 
 
lidi se slítaj na polívku  jak na housku holubi 
kanálem teče život  co se krásou nechlubí 
s pozvánkou do rodiny vyvrhelů všech měst 
o tvou svíčku nikdo nestojí 
tak za kus chleba rozdáš čest 
než tě shrabou  tam 
mezi nedopalky mrtvejch hvězd 
 
tenhle jel na automatu 
a dřív  než z kola spad 
stáh na dno bráchu i tátu 
aby moh ještě chvíli hrát 
tahle prodávala tělo 
než stáří zklaplo past 
ale občas něco vydělá 
protože umí rychle zmizet 
a dobře krást 
 
lidi se slítaj na polívku  jak na housku holubi 
kanálem teče život  co se krásou nechlubí 
s pozvánkou do rodiny vyvrhelů všech měst 
o tvou svíčku nikdo nestojí 
tak za kus chleba rozdáš čest 
než tě shrabou  tam 
mezi nedopalky mrtvejch hvězd 
 
špinavý nábřeží  řeka se koupe v neonu 
k tomu pestrá sbírka pěkně divnejch patronů 
v duchu hledáš koště  kterým bys je z pohlednice smet 
a netušíš  že možná 
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jednou bude to tvůj svět 
 
 
04 NEKONEČNEJ ŽIŽKOV 
 
zkroucený město   domečky z karet 
nahnutej svatej vít 
dostat se na dno skleněný láhve 
nebo za tebou jít 
v šlapacím autě uprostřed světa 
točím se s oblohou 
a bledý zjevy z maškarních bálů 
ulice šněrujou 
 
žižkov je démon  táhne se za obzor 
nikde nekončí 
chodníky příkrý  jak horská dráha 
koukaj mi do očí 
za rohem neon na dlažbu kreslí 
budoucnost růžovou 
není to špatný  říkám si taky 
ještě jsem na nohou 
 
ztratil jsem tvý číslo  adresu i přízeň 
jediný  co zbejvá  je ta věčná žízeň 
o tom  jak je cesta děravá a křivá 
duše věčně živá 
tiše zpívá 
 
houf bílejch myší běží do svahu 
z klobouků  řas a spon 
motám se s nima přes celou prahu 
krysař má lehkej tón 
žižkov je démon  chystá mi chvíle 
s rozbitým schodištěm 
tak  jako klasik  jsem ve svým díle 
nakonec proti všem 
 
ztratil jsem tvý číslo  adresu i přízeň 
jediný  co zbejvá  je ta věčná žízeň 
o tom  jak je cesta děravá a křivá 
duše věčně živá 
tiše zpívá 
už jsem  jak ty myši  co se drápo vzhůru 
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hledám  kde mám oheň pro zápalnou šňůru 
sudy prachu ležej někde u tvejch dveří 
listopad má barvu spálenýho peří 
ztratil jsem tvý číslo  podobu i jméno 
našel jsem jen podnik  co má otevřeno 
sto očí se kouká z bílý pěny piva 
a duše věčně živá 
mlčky zpívá 
že už se stmívá 
 
 
05 KOLEDA 
 
nesem vám noviny 
a je to povinný 
do každý schránky musí se to dát 
nesem vám noviny 
barevný kraviny 
ať víte  co si máte přát 
 
mesem vám noviny 
a je to povinný 
na každej úřad musí se to dát 
nesem vám noviny 
barevný kraviny 
ať víte  co je pevnej řád 
 
nesem vám noviny 
nafouklý bubliny 
na všechny televize musí se to dát 
nesem vám noviny 
tragédie povinný 
abyste se nepřestali bát 
 
 
06 KOČIČÍ ZLATO 
 
zvlněná hladina trhá slunce 
na cáry bílech šatů 
a já sahám po tvejch kolenou 
jako po kočičím zlatu 
v srdci bejvám jenom host 
co občas nadlouho zmizí 
a každá větší upřímnost 
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je mi potom trochu cizí 
 
hotovej zázrak je tenhle den 
já dělám  že jsem v moci sladkejch pout 
přitom jen kroutím volantem 
a ty mě nechceš prokouknout 
hotovej zázrak je náš start 
a v pekle už nám chystaj žhavou pec 
vždyť jen zpíváme svůj part 
sama víš to nakonec 
 
ty mluvíš na jinýho a já na jinou 
a skvěle do sebe to zapadá 
nad potemnělou hladinou 
visí zvláštní nálada 
snad právě pro ni   kdopak ví 
stojí nám to za to 
měnit to  co najdem po kapsách 
na kočičí zlato 
 
hotovej zázrak je tenhle den 
já dělám  že jsem v moci sladkejch pout 
přitom jen kroutím volantem 
a ty mě nechceš prokouknout 
hotovej zázrak je náš start 
a v pekle už nám chystaj žhavou pec 
vždyť jen zpíváme svůj part 
sama víš to nakonec  
 
 
07 25 KALENDÁŘŮ 
 
práce ji nudí  jak se vlečou minuty 
musí tu dřepět  není vyhnutí 
oč i jí zářej jak výbuch galaxie 
to  co jí nechybí  je bujná fantazie 
 
ubohou sekretářku 
přepadli v kanceláři 
ubohou sekretářku 
přepadly v kanceláři 
dotěrný představy  
 
život  ho dusí  jako buchty kynutý 
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zvednout se z křesla – kdo ho přinutí 
video živý  jak džungle malajsie 
promítá na zeď mrcha fantazie 
 
velkýho šéfa 
spoutali v kanceláři 
velkýho šéfa 
spoutaly v kanceláři 
divoký představy 
 
smyslný sekretářce zrychluje se dech 
mazlí se s myšlenkou  jak dovádí s ní šéf 
a toho napadají stejný legrácky 
jenom s tím rozdílem 
že nechal by jí kozačky 
 
pár metrů od sebe 
tohle si malujou 
a dál čekaj  co přinese čas 
 
už hodně zajímavejch situací vyrobili 
mezitím pětadvacet kalendářů vyhodili 
a nikdo z nich ani netuší 
jak jim to spolu klape 
 
 
08 HORNÍCH 10.000 
 
tanle zem má kapacitu 
horních deset litrů 
já tu jsem a ty jsi tu 
pro horních deset litrů 
z krokodýlí kůže hadry 
pro plebejce chleba a hry 
tahle zem má kapacitu 
horních deset litrů 
 
tahle zem je stavěhá 
pro horních deset litrů 
cirkusová aréna 
pro horních deset litrů 
šlo tu vždycky jenom o ně 
všude mají nasazený svoje koně 
tahle zem je stavěná 
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pro horních deset litrů 
 
top class 
zvedá naléhavě hlas 
a chce nám sdělit 
jak je nutný čelit 
zchudnutí elit 
 
tahle zem má kapacitu 
horních deset litrů 
já tu jsem a ty jsi tu 
pro horních deset litrů 
vidím  jak se skvěle máš 
a jak skvěle vyděláváš 
na rohlík a na guláš 
a na horních deset litrů 
na svejch horních deset litrů 
na horních deset 
delete 
a reset 
 
 
09 KOKOŠKA 
 
včera jsem byl u známýho kokošky 
řek  že holky střídá  jako ponožky 
fusky měl jak od stoletejch povidel 
věrnějšího člověka jsem neviděl 
 
 
10 ANGELIKA 
 
večer zakop nohou o kalamář 
noc mává lucernou 
šedej kocour hledá veselou tvář 
hloupou   nevěrnou 
křížem krážem bloudí po ulici 
a odnáší ho proud 
zase skončí s chladnou holubicí 
nebo s husou divokou 
 
byla jedna černá 
černá cikánka 
říkali jí angelika 
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a ona zatím byla pouťová ivanka 
gadžo nemá srdce 
co umí milovat 
chceš jen to   co všichni 
anebo se fakt na hlavu spad 
 
večer zakop nohou o kalamář 
noc vyšla ze stínu 
šedej kocour hledá veselou tvář 
rozpustilou barbínu 
běží dál do chodeb labyrintu 
už dávno ztratil provázek 
ze všech kolem bral by jen tu 
co má nejmíň otázek 
 
byla jedna černá 
černá cikánka 
říkali jí angelika 
a ona zatím byla pouťová ivanka 
gadžo nemá srdce 
co umí milovat 
chceš jen to   co všichni 
anebo se fakt na hlavu spad  
 
 
11 KOALA 
 
až budu medvídek koala 
budu mít svou koalici 
napřed se dám pěkně do gala 
pak budu budit davy spící 
 
zařídím vám skvělý časy 
buďte si absolutně jistý 
čekám na vaše hlasy 
a hlavně 
na eukalyptový listí 
 
až budu medvídek koala 
budu mít velkou 
milující 
střevoledoplavou 
koalici 
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12 DLOUHO BUDEŠ SPÁT 

 
 

černej pavouk u tvejch vrat 
černý sítě bude tkát 
dlouho budeš spát 
budeš spát 
 
černá kočka černej had 
černá duše pevnej hrad 
dlouho budeš spát 
budeš spát 
 
noc je zlá a nahatá 
a tvoje náruč zebe 
jste jako siamský dvojčata 
co nemůžou od sebe 
 
černá vrána černej kat 
neví co je milovat 
dlouho budeš spát 
budeš spát 
 
 
13 MINULOST 
 
minulosti stín 
tiše se mi mstí 
tiše mstí se svým 
věrným okem psím 
stíhá mě  když spím 
zpívá mě  když s ním 
nesouzním 
 
vzpomeň si na lásku 
naši velkou lásku 
ozvaly se táhlý křivky láhví vín 
 
poslechni si trylky 
dokonalý chvilky 
co rozechvěje tenký stěny sklenky 
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sám víš 
jak se drinky chlazený 
těšej na noční mazlení 
na mazlení v pokoji na zemi 
 
minulosti stín 
tiše se mi mstí 
tiše mstí se svým 
věrným okem psím 
 
 
14 LOUKA 
 
leží tu jako louka 
a kouká na brouka 
jak hledá si skrýš 
leží tu jako houští 
já putuju pouští 
blíž a blíž 
 
chvíli brání křídlatou 
tmu  zlatým pískem zavátou 
a pak otevírá 
mejm rtům 
sladkou tůň 
touhou umírám 
 
leží tu jako laňka 
jak rozpitá kaňka 
jak prostřenej stůl 
leží tu jako studna 
co schovává u dna 
zlatej důl 
 
odemykám sedum bran 
a už chci bejt za nima  tam 
kde je ta kouzelná zem 
ztracenej sen 
touhou umírám 
 
leží tu jako louka 
jako louka 
prosluněná 
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pomalu mizí v bílejch zdech 
poslední žhavej vzdech 
rychle zapomínám 
a dá 
touhou umírám 
 
leží tu jako louka 
jako louka 
prosluněná 
 
 
15 NA SEANCI 
 
na seanci spiritistům zjevil se budoucí osud 
blíží se sem totalita horší  než všechny dosud 
čarovali nad scrablem a z písmen se jim vylíh slogan 
holka  která nespí s náma 
spí proti nám 
 
 
16 ATOMKA PADÁ 
 
atomka padá  je zle 
atomka padá  zanedlouho tu je 
město je plný vrahů 
policie na to peče 
vždyť zádnej pachatel už nikam neuteče 
 
atomka padá  je zle 
atomka padá  za okamžik tu je 
anarchista střepy uklízí 
uklizečka výlohy demoluje 
feministka tělo nabízí 
komanč hajluje 
 
ukrutnej chaos nastal 
kdo může  chce si užít 
všude se hrozně chlastá 
za chvíli už bude klid 
 
atomka padá  je zle 
atomka padá  už tu vlastně je 
buchta se buchtama cpe 
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hubnout už nemá cenu 
když atomka právě vlítla na scénu 
 
prezident z balkónu čůrá 
soudkyně se veřejně odhaluje 
a atomka nerušeně 
exploduje 
ou jé 
 
 
17 VEČER 
 
byl večer 
u okna jsem stál 
byl večer 
a úplněk 
za ruku mě vzal 
 
skulinou nahoru ven 
babí léto k nebi stoupá 
pode mnou hořkne zem 
hořknu i já 
skulinou nahoru ven 
obraz mě v letu houpá 
jak můra za světlem 
a dál 
 
byl večer 
u okna jsem stál 
byl večer 
a úplněk 
za ruku mě vzal 
 
pojď se mnou nahoru tam 
ke mně se všichni vejdou 
stačí říct 
co by sis přál 
pojď se mnou nahoru tam 
tam  kde se hvězdy hejbou 
tak mě ten chytrák k sobě zval 
 
byl večer 
divnej večer 
svět se za zdí smál 


