01 ROZSVIŤ SI SEN
malej kluk chtěl by lítat
lítat nejen po chodbách
za měsíc si najde výtah
aby si na ten měsíc
rukou sán
malej ptáček chtěl by zobat
klukův hambáč v mekáči
jenže není vhodná doba
na velkej hambáč
malej ptáček nestačí
rozsviť si sen
zářivej sen
vždyť už možná za chvíli
zavolaj tě z kola ven
rozsviť si sen
zářivej sen
vždyť už možná za chvíli
ráno koukne do oken
malej pán chtěl by dámu
srdcovou lady vamp
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přemejšlí jestli dá mu
šanci
když on nic
on muzikant
rozsviť si sen
zářivej sen
vždyť už možná za chvíli
zavolaj tě z kola ven
rozsviť si sen
zářivej sen
vždyť už možná za chvíli
ráno koukne do oken
rozsviť si sen

02 FILOZOF
až se mě někdo z lidí bude ptát
kde je tu nádraží – já řeknu akorát
prastará moudrost jest tu
každý má svoji cestu
a tou se bez cizích rad musí dát
až se mě někdo z lidí bude ptát
kolik je hodin – já řeknu akorát
z hlediska vesmíru
dbát na časomíru
je jako řešetem vodu nabírat
až se mě někdo z lidí bude ptát
kde je tu hospoda – já řeknu akorát
příteli já mám tušení
že potravu pouze duševní
bys pro sebe dneska měl vyhledat
až se mě někdo z lidí bude ptát
toužím-li po facce – řeknu akorát
veškeré lidské touhy
jsou jenom přelud pouhý
a ten se člověku může jenom zdát
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03 ARCHANDĚL GABRIEL
archanděl gabriel měl v noci špatnej sen
jak po letech navštívil stařičkou zem
vzal si novej plášť co u něj visel v kredenci
a letěl skouknout co dělaj jeho svěřenci
jak se vlastně maj jak na chleba si vydělávaj
proletěl kdejakej kout kdejakej kraj
zjistil že nedělaj vůbec nic
koukaj na obrazovky a ťukaj do klávesnic
potom se chtěl dovědět jak trávěj volnej čas
kdyby to byl smrtelník běhal by mu z toho všeho po zádech mráz
ve volným čase zase nedělaj vůbec nic
koukaj na obrazovky a ťukaj do klávesnic
ale musí přece ještě něco bejt ber kde ber
přátelství láska nebo touha letět do jinejch sfér
jenže ti co dneska hledaj lásku musej ještě mnohem víc
víc času trávit u myší
a u klávesnic
archanděl gabriel měl v noci špatnej sen
jak po letech navštívil stařičkou zem
přeju mu lepší sny ale jen v duchu proč si unavovat plíce
teď běžím rychle domů
odpadla mi práce díky mý vrozený klice
spěchám od obrazovky co můžu si přát více
vždyť doma na mě čeká myš
a klávesnice
archanděl gabriel měl v noci špatnej sen

04 OČI
až najdu zlatou rybku
co přání plní nám
budu vědět v okamžiku
co po ní chtít mám
ani pronikavej rozum
ani nejskvělejší z těl
jen oči plný lásky
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ty bych jinejm záviděl
čím víc moudrostí a nauk
tím je menší jistota
že jsou k něčemu ty plánky
džungle života
čas bourá starý modly
vítr začal jinam vát
jen po očích plnejch lásky
je čím dál větší hlad
duše tvrdej kámen
jako bych věčně spal
a s každým novým ránem
zdá se mi že je pro mě nebe
zase o kus dál
dřív než mě velká vlna
smete z paluby
prohledám svý kapsy
otočím je naruby
ale kde vzít na to drahý
vžácný koření
mít oči plný lásky
pro všechno co je stvořený

05 STÁL 1 KOPEC
stál jeden kopec
a na něm bylo všechno
všechno
celej svět
pojď z kopce dolů
blíží se velký mračno
pojď za mnou dolů
na co čekáš
chytne tě zběsilej déšť
rozběhla se dolů
vlasy rozevlátý
minula můj dům
a za malou chvíli
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nebyla na dohled
nezačalo pršet
slunce pálí
pálí hromadu let
pálí na ten kopec
změněnej k nepoznání
a ha jednoho blázna
kterej se nehnul
ani tam ani zpět
kdybych tě tenkrát
ulovil na udici
kdoví jestli dneska
jestli bys ještě byla
můj celej svět

06 PLAMEN
líbí se mi jak vypadáš
dáš nedáš
líbí se mi jak žiješ
ještě tě očima objímám
mám pocit že se v tobě najdu
jenže bejt tebou
kdo by byl mnou
mnou si ruce boháči
ale já jsem chudej
umím jenom dej
day after day
aspoň zrnko lásky
s kyanidem nebo bez
bezpečně nebo nebes
v leže se dotýkat
kat už se blíží se sekerou
a co já s topůrkem za tolar
largo jen largo
líbí se mi jak vypadáš
dáš nedáš
tvá moudrost tě chrání přede vším zlým
ale především
přede vším dobrým
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a nejen tebe
ale i ty druhý
i ty třetí
sekyra letí za mnou oknem ven
ven do tmy
tam bude pláč a skřípění zubů
Bůh ví proč láska smyslná
je smyslů zbavená
a proč nežádoucí plamen
z rozpálenejch kamen
znamená
amen

07 ČERVENÍ MRAVENCI
červení mravenci rychle rozebírají dům
pořádnej úklid pro ně není žádnej um
červení mravenci ovládli zeměkouli
a tím zaskočili všechny
všechny zbylý mouly
šlápni kam šlápni na nohou máš lepivej gel
protivný mrchy proč tak koušou co chodidel
kdo jednou usne toho ohlodaj na kost
červení mravenci
naše budoucnost
3. světová nepřišla
ani osudovej zásah zezhora
jen se rozšířila nakažlivá nemoc
s něžným jménem – lenora
červení mravenci ovládli zeměkouli
a tím zaskočili všechny
všechny zbylý mouly
na bobku holka zanedbaná
pod sebe čůrá a cpe se kopretinama
s poslední kytkou přijde drama
no tak uteč rychle do potoka
před těma potvorama
kdo jednou usne toho ohlodaj na kost
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červení mravenci naše budoucnost
vědci přišli totiž na to
že se život motá pořád jenom v kruhu
že bude lepší zbavit se peněz
kladiva i pluhu
každej to rychle pochopil
úplně každej kdo měl cit
komu nikdy nic nedojde
jsou červení mravenci
červení mravenci ovládli zeměkouli
a tím zaskočili všechny
všechny zbylý mouly

08 JIDÁŠOVA OBHAJOBA
kolik lítosti a přece
jidáš má od života uzamčenou bránu
jenže co když Ježíšova oběť
už od stvoření světa byla v plánu
zbylo jen najít člověka
co se ke zradě odhodlá
jak naložíte s tím
že jen pro lásku k ostatním
jsem se tý nevděčný role
ujal já
kolik lítosti a přece
právě na mě zbyla špinavá práce
kolik smutku a k čemu
pro všechny budu jenom zloděj a zrádce
vždyť za těch třicet stříbrných
jsem si ani starej krajíc nekoupil
jak naložíte s tím
vy neposkvrnění
do kterejch satan
ani na okamžik nevstoupil
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kolik lítosti a hanby
když jsem samu lásku zradil polibkem
jenže já Ježíše miloval a chtěl jsem dát jen sbohem
když se blížil jeho poslední den
já vím mezi mnou a vámi
je neproniknutelná hráz
a přitom nevíte jak jsem vám blízko
vždyť žiju trochu v každým z váš
černá ovce v dějinách
říkáte – jinak ať je po mně veta
jenže – jak naložíte s tím
jestli i mně Bůh odpustí
co když mě zbaví věčnýno ohně
co když ježíš umřel na kříži i pro mě
co když stejně jako jeho oběť
i má zrada
byla v plámu
už od stvoření světa

09 KAČENKO, PLAV!
kačenko plav
leť po hladině
kačenko plav
ať jiná pohladí mě
kačenko plav
objevuj ameriku
kačenko na provázku
na perníku
kačenko plav
na vodu nasedni
kačenko plav
po řece novejch dní
zhoupni se na vlnách
jako dřív na mým klíně
kačenko
dárečku
přítelkyně
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10 REINKARNACE
reinkarnace
do jinejch dimenzí
vykládá o ní holka v rozkvětu
tak jako starej chlap pod penzí
reinkarnace
to je zajímavá věc
ten kdo si naplánoval vysoký iq
bude nakonec pitomec
a co já
já budu mobil co ti kafe uvaří
nebo ičo podniku
párek strakatejch holubů
anebo párek v rohlíku
reinkarnace
jestli jednou opravdu přijde
zasvěcenej znalec nirvány
možná skončí v pěkný bídě
ne že bych neměl představu
jak asi vypadá nirvána
je to když tak jako já do tebe
budeš i ty do mě
zamilována
jenže kde nic tu nic
a ty nemáš pro mě sluch
a je to tím že nejsem dost ponořenej
do těch krásnejch nesmyslů
já připouštím
že po životě možná něco bude
a i to že to může být pěkné
jenže zatím se odtamtud nevrátil
nikdo kdo nám o tom pravdu řekne
reinkarnace
od tebe si dám rád o ní vyprávět
ani nevíš jak je mi to milý
tak jako ty
a s tebou tenhle svět
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11 AMERIKA
anděl vyšlej z davu za plotem
číhá na mou hlavu za plotem
stačí jít kousek blíž
proklouznout jak myš
a najít svůj špalek za plotem
okřídlená vědma za plotem
loví slunce ze dna za plotem
stačí jen napnout zrak
a poznáš – je to tak
vidíš už svítá za plotem
amerika
objevuješ víc
v záplavě slov mezi párem náušnic
amerika
svobodná zem
za mořem gest tam za plotem
celej život hledáš holku bosou
až pak jedna zamává ti kosou
stačí jen napnout sluch
čepel rozechvěje vzduch
a už zpíváš její píseň za plotem
amerika
neobjevils nic
v záplavě slov mezi párem náušnic
amerika
svobodná zem
ať jsi kde jsi
skončíš za plotem
tam za plotem

12 SHERLOCK A PAN DOYLE
jednou pan doyle na ostrově tauru
nechal si sherlockem vyčistit auru
a že to vyšlo levně zhruba jako v makru
pan doyle ho požádal ještě o pátou čakru
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šestá čakra ta už byla zcela zdarma
pan doyle vykřikl nadšením - a co moje karma?
sherlock se zamyslel a řekl: pane doyle
rád bych vám karmu vyčistil
jenže vy máte bojler

13 ŠTĚNĚ
od jistý doby
mě trochu přešly zloby
zjistil jsem překvapeně
že jsem malý štěně
když teď jsem co jsem
vyhlížím den
den
kdy zase budu člověkem
od jistý chvíle
svět vidím šedobíle
přišla změna
všem sahám sotva po kolena
jak těžkej sen
je vzpomínka na den
na den
kdy jsem byl odsouzen
mám půlku duše
naděje ale někde žije
pod černou srstí
v kleci melancholie
dokud jsem štěně
jsem lidem ještě milej
po starejch toulavejch psech
všichni pak už jenom střílej
ale i když se nechám zastřelit
kde budu jistotu mít
že ještě
někdy budu člověkem
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14 VLNOBITÍ
hledám skřítka co šíří dobrý vlny
se kterejma umí hladit duši
a není žádná mediální hvězda
ani se před lidma neukrejvá v buši
rozdává radost
v každý větě nemá absolutno
a je vzdálenej od každý slepý víry
ze který je i bohu smutno
možná mě naučí jak do dlaní
lehce chytím
pozitivních vln
vlnobití
jednu dobrou vlnu zleva
a druhou zprava
jen se v nich neutopit
ať má pro koho znít
štěstěnou políbená zpráva
hledám skřítka co šíří dobrý vlny
choděj s ním kamarádky naděje a touha
dobrý vůle tý jsme všichni kolem plný
co trošku skřípe bude nejspíš know how
že strom se pozná po ovoci
to ti poví každej křesťan
jenže – jak zařídit aby bylo k jídlu
správnej způsob prostě neznám
možná se probudím a z rádia
jen tak chytím
pozitivních vln
vlnobití
jednu dobrou vlnu zleva
a druhou zprava
jen se v nich neutopit
ať má pro koho znít
štěstěnou políbená zpráva
můj skřítek už se ke mně blíží
konečně dobrý vlny zachytím
tváří se že to není problém
ovšem jen – když mu dám ňáký drobný na pití
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možná mě probudí a já
jen tak chytím
pozitivních vln
vlnobití
jednu od života zleva
a druhou zprava
abych se neutopil
dokud nenašla cíl
štěstěnou políbená zpráva

15 PUSY
míša michail přines svobodu
vlk voloďa ji vzal
a ruský kolo pozadu
se točí
točí dál
jeho veličenstvo kat
znovu hlavy utíná
Bože
přiveď zpátky míšu
a odveď putina
i jeden martin z prahy
vám palce držet musí
císař už je nahý
a tak se držte pusy
císař už se dusí
jak žvejká v hubě národ
a tak se držte pusy
milý pusy
pussy riot

16 SANTALOVÝ DŘEVO
na samým kraji města je malá cesta
a na ní santalový dřevo hoří
a vede smaragdovejma lesama
rubínovejma travama
a safírovejma skalama
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k moři
nikdy jsem ji nenašel
pěšiny za městem jsou jinam zahnutý
ale musí tam bejt
já to vím
je to na tuty
a k tomu moři se koupat chodívá
snědá holka s velkejma očima
má milej úsměv a eleganci labutí
je to na tuty
tam u moře je všechno
všechno co máš rád
v krabičce od sirek
uvidíš beránka spát
hlava je lehkej člun
a voda kolem pění
co není může bejt
a to co je se za chvíli změní
na kraji města je cesta
a na ní naděje hoří
musí to tak bejt
to by byl jinak všude dávno kolem mrtvej klid
to by všichni normální lidi z toho podivnýho města
přece dávno utekli
na samým kraji města hned za poslední zastávkou
je tovární hala
a za ní kalná stoka
a za ní vojenskej prostor
a potom obrovský smetiště
a na něm
stará guma hoří
jenže hned o pár kroků dál už je ta cesta
co vede lesem štíhlejch máků
až
k moři

17 VLNOMLUVA
(instrumentální skladba)
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