01 ZLATÁ MUŠKA
pod meče trávy podvečer spad
od jícnů roklí táhne se chlad
zelenej pavouk pomalu dostává hlad
štěstí je muška a muška jde spát
u tvýho lůžka kdo bude stát
zelenej pavouk pomalu dostává hlad
šumění lesního moře
vede tě na bludnej kořen
byl právě pro tebe stvořen
těžký je smlouvat s osudem
usínáš klidně jak vítěz
na lůžku z pavoučí sítě
odhodíš bdělost jak přítěž
a cizí síla hbitě
tvou hradbu dobude
sluneční balón do vody spad
naději schoval za hromadu klád
zelenej pavouk pomalu dostává hlad
zelenej klíč od zelenejch vrat
touha po svobodě nechce se vzdát
zelenej pavouk pomalu dostává hlad
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šumění lesního moře
vede tě na bludnej kořen
byl právě pro tebe stvořen
těžký je smlouvat s osudem
usínáš klidně jak vítěz
na lůžku z pavoučí sítě
odhodíš bdělost jak přítěž
a cizí síla hbitě
tvou hradbu dobude
prach zlatejch časů odnes houf strak
život má krásu tak jako tak
zelenej pavouk na tebe upírá zrak

02 DÍKY
dokud radost hřeje tvář
a je co dát na oltář
dokud ptáci koukaj do oken
vzdávám díky za každej den
každej den pod sluncem
dokud lákavej je hřích
a je jiskra ve vočích
dokud táhne nás na provázku sen
vzdávám díky za každej den
každej den pod sluncem
svět je tajemnej velkej dům
a já do vínku dostal nerozum
a tak můžu od rána až do setmění
objevovat objevený
svět je tajemnej spletitej hvozd
a já do vínku dostal zaslepenost
a tak můžu od rána až do setmění
vidět lásku tam kde není
dokud touha je jak hlad
a je na koho se smát
dokud fantazie kouzlí z prázdnejch stěn
vzdávám díky za každej den
každej den pod sluncem
svět je tajemnej velkej dům
a já do vínku dostal nerozum
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a tak můžu od rána až do setmění
objevovat objevený
svět je tajemnej spletitej hvozd
a já do vínku dostal zaslepenost
a tak můžu od rána až do setmění
vidět lásku tam kde není
vidět něco co vůbec není

03 KORYTEM POTOKA
vysoko nahoře tancujou stroje
vysoko nahoře maj dneska den
o židli vepředu jsou těžký boje
války světrem
s podzimem
korytem potoka pod starým houštím
jdu a slyším jen mouchy bzučení
suchý listy po vodě pouštím
a spolu plujem na místo určený
smířenej se světem
na kordy s dobou
smířenej se světem
do křoví zapadlej klobouk
sevřenej údolím
kolíbkou českou
sevřenej údolím
jdeš si svou cestou
hluboko pod zemí tancujou myši
myslej na svý a hlodaj břeh
jednou je najdeš až se vítr ztiší
na schodech do sklepa a potom na zádech
smířenej se světem
na kordy s dobou
smířenej se světem
do křoví zapadlej klobouk
sevřenej údolím
kolíbkou českou
sevřenej údolím
jdeš si svou cestou
korytem potoka pod starým houštím
jdu a slyším jak bzučí den
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suchý listy po vodě pouštím
a spolu plujem za podzimem

04 ŘEČI BYSTŘINY
(instrumentální skladba)

05 BRONTOSAURUS INDIÁN
hladoví brouci
malujou dům
skvrny na slunce
mříže snům
brontosaurus indián
je ten tam
dávno vylez po špičkách
na tobogán
hladoví brouci
stavěj věž
má divný jméno
vem si všechno co chceš
brontosaurus eskymák
to vidí přesně tak
a proto sed si na oblak
brontosaurus indián
je ten tam
skříplo v hodinách
zavřel se krám

06 SLAVÍČEK
byl sám jako v boudě šnek
jako tulák jako zběhlej pes
byl sám až mu jednoho rána
kouzelnej nápěv do hlavy vlez
v noci pak nemoh spát
zpíval si ho snad tisíckrát
nemoh jíst a strachy se chvěl
jen aby ten nápěv nezapomněl
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šel dál a tu píseň nes
jako kámen co by pod ním každej kles
šel dál a nekoukal zpátky
až ho obklopoval černej les
smrtelná únava
sedla mu na víčka
usnul a uviděl holku
co měla v ruce slavíčka
leť odsud slavíčku
leť někam na třešně
zpíváš mou kouzelnou písničku
nějak jinak
nějak falešně
že neměl usínat
dneska už to ví
zapomněl kouzelnej nápěv
a ztratil brejle růžový
láska dál na nás kejvá
jak blázni za ní jdem
největší tma však bejvá
jako vždy pod svícnem
slavíčku leť už ven
ať můžu zamknout bránu
nebo tě pošlu k pánu
i s celým nápěvem

07 OČAROVANÁ VIOLA
máš očarovanou violu
do nejhlubších skrejší
bez pozvání prochází
ladným krokem gejši
vábí do svý oázy
máš očarovanou violu
kdyby byla čistá
táhla by mě k nebi
jenže zná jen místa
kde se zrada šklebí
máš očarovanou violu
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jedovatej úsměv
ten jsem nikdy neměl rád
přesto tón tvý violy
můžu pořád poslouchat
když ji vezmeš do rukou
jsi samá tma a samá lež
to všechno to dřevo
ty vůbec za nic nemůžeš
a i když ji pak položíš
pekla je snad ještě víc
radši zavřu oči
a zkusím si v duchu říct
máš očarovanou violu

08 LESNÍ PĚŠINA
(instrumentální skladba)

09 SLOVO
já neměl nikdy svět za bzukot hluchejch včel
v laskavým slovu plavou rybky co jsem vždycky chytit chtěl
až tě potkám za svítání
v parku bláznům na míru
lehce rozpustíš svou dlaní
ledový zámky
posledních ředitelů vesmíru
jen mřížovaný nebe
sítí zlatejch pavučin
ví že kdo uřídí sám sebe
toho písničku rád se naučím
já neměl nikdy svět za hřbitov hluchejch těl
v laskavým slovu krouží motýl co smrti uletěl
až skončíme ve stínu
betonovejch alejí
možná dáme přednost vínu
ale doušky poslední
budou patřit naději
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10 ZÁKOUTÍ
jen tichej déšť zlatýho listí
v prstencích
dál zasypává
utajený hájenství
splétá tvý
šaty svatební
den obchází
zahrada hlídá tajemství
zná píseň tvou
láska žije hrou
den odchází
zahrada mlčí
o nás dvou

11 AŽ NAPRŠÍ
až budem usínat ve květech pampelišky
až bude v krkonoších yetti
až dětský kočárky potáhnou bílý myšky
budou mi chybět moudrý věty
mý milovaný květy
až budem obědvat vesmírnou ambrózii
až budem kakat zlatý nitky
až přijmu jako fakt že na onom světě žiji
budou mi chybět věčný výtky
mý milovaný jitky
až bude den posetej hvězdami
až vyjde slunce z pivní pěny
budou jak vrtulníky lítat nad námi
všechny ty romantický scény
až budem do krychlí šťouchat v kulečníku
až bude čas ubíhat zpátky
až budou nadávky ze samejch cukrbliků
budou mi chybět věčný hádky
mý milovaný katky
až bude den posetej hvězdami
až vyjde slunce z pivní pěny
budou jak vrtulníky lítat nad námi
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všechny ty romantický scény
až budem v šedý skále hrát fotbal s trilobity
až budou růst nad náma duby
budu si neustále připomínat její city
budou mi chybět scvaklý zuby
mý milovaný ljuby
strašný řevy
mý se vším spokojený evy
věčný: co je?!
mý milý ochotný zoe
věčný nářky
mý životní optimistky mařky
a hlavně vražedný chvaty
mý úchvatný
kulturistky svaty

12 ABSENCE
unavená moucha tse-tse
dneska neletí do prácece
volá šéfcece helencece
dneska neštípu
strašně mě bolí palicece
jenže neprošlo to tak lehcece
šéfka chcece znát důvody absencece
tse-tse pomyslí si
co by ne
důvody jsou jasně rodinné
vždyť hmyz je velká komunita
a co nás všude kolem lítá
a já v noci na loucece
za svitu měsícece
zvládla úplně všechny
milencece

13 PODZIMNÍ LES
podzimní les
po zemi střepy kaluží
v turbínách rez
život nám usnul na růžích
a teď se dívá z povzdálí
kam jsme se právě dostali
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tvá ruka drží mou
jak vítěz trofej nechtěnou
podzimní les
stromy jak špejle zlámaný
pod gps
štěstí jen slabý závany
rozum se dívá z povzdálí
kam jsme se právě dostali
tvá ruka hledá mou
a jasno je za záclonou
podzimní den
za světlem někam odlítnout
do holejch stěn
tlučou jak křídla smyčky pout
namísto snů jen pevná zem
touhu jsem zahlíd za kopcem
utichla s tváří vševěda
nikdo nic nehledá

14 DVOJÍ ŽIVOT
dvojitý vidění po dvojím víně
cesta vedví rozseklá
dvě kytky s kořenama v jedný hlíně
dvoje schody do nebe
do pekla
dvoje oči dvojí dlaň
jedna saň co má dvě hlavy
dvoje vrátka ke štěstí
jenže kdoví jestli dvojí štěstí
je to pravý
dvojí život
jedna velká svoboda
za dvojitou mříží
když touha po lásce
je slabší než touha
zbavit se závaží co tíží
dvojitý vidění po dvojím víně
dvě odlišný scény
dvě party kamarádek dvě tchýně
na kolik dílů bude srdce rozlomený
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dvojí život
jedna velká svoboda
za dvojitou mříží
když touha po lásce je slabší než touha
zbavit se závaží co tíží
dvojitý vidění po dvojím víně
taháky zamýst pod koberce
v divadle jednoho herce

15 BYLO BY
bylo by holka s tebou skvělý
pod stromem jak pod deštníkem stát
za ruce se držet ale to není celý
musím ti to dopovídat
nemáš čas ale času je fůra
a když bude chybět
obstarám
dáme si sraz jak to dělají lampa a můra
a hurá k nám
já nemám sice sbírku mobilů
zato mám krásnou kytaru z nashvillu
tequillu
a úsměv nejmladšího z jekyllů
bylo by krásný jako dva psanci
do podzemí vlízt a ztratit směr
shodíš pancíř a dáš mi šanci
abych byl tvůj em er
já nemám sice sbírku motýlů
zato mám krásnou kytaru z nashvillu
tequillu
a speciálně pro tebe úsměv pohlazení a objetí nejmladšího z jekyllů
alright
budu třeba hyde
hlavně
bylo by skvělý zaplnit tebou
v pokoji volnej metr čtvereční
neměj péči já se do hlavy nebouch
jednou
až v hlavě piliny sednou
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všechno se to uskuteční
ou jé

16 ŽLUTÁ ŘEKA
slova zakázanejch knih
a umlčenejch úst
pohřbila nová modla
hospodářskej růst
žlutá řeka kolem běží
slyšíš její blues
ve žlutý kolíbce leží
možná
novej spartacus

17 LIST
se stromu slítl velkej list
zakryl svět známejch míst
v očích má hnízdo lesklej splín
drahokam vltavín
podzim tě provází
a tak se nediv když
i ve svým srdci
pěkně zabloudíš
ostrej nůž vráží ti do zad
mistr snů z ráje had
listopad přichází
je blíž a blíž
v soukromým vězení
povolí mříž
do hlavy najde cestu brouk
mistr lží
krutej džouk
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