01 CESTA DO KRÁLOVSTVÍ
nedočkavý princ zkratkou uhání
v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou
u dvora ho čeká první setkání
s budoucí chotí s urozenou princeznou
tvá cesta je vábivá
jak démant na dlani se skví
tvá cesta je vábivá
skončí královstvím
dohořívá den prodloužil se stín
na erbu barva rudých růží uvadá
louka ztemnělá plná kaluží
do jedné z nich se kůň i s jezdcem propadá
tvá cesta je vábivá
jak démant na dlani se skví
tvá cesta je vábivá
skončí královstvím
královstvím kde nezvoní smích
s lůžkem chladným jako jíl
náručím legend pohádkových
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bludiček skřítků a víl

02 VĚKY
temná vlhká kobka
mříž na dveřích
dlouhý věky věků
pro mladickej hřích
úzkým oknem ve zdi
vidíš do zahrad
kam pod záhony hrobů
dávaj vězně spát
kdyby snad po letech
dal milost příští král
nežil by už nikdo
kdo by tě znal
na co vlastně čekat?
na noc? na rozbřesk?
vidíš jen dvě stráže
beznaděj a stesk

03 KARAVANA
karavana obchodníků
jede kolem vašich vrat
zastavila u milníku
tam kde má tvůj milej sad
karavana obchodníků
tvoje touha prokletá
bez loučení bez slov díků
odjedeš s ní do světa
v krytém voze budeš spáti
mezi vzácným nákladem
ani ženich ani máti
nikdo tě tam nenajde
co tě čeká dívko bledá
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v duši bolest v srdci chlad
až budeš za kousek chleba
svoje tělo prodávat
jsem bože jen hlína pouhá
chycená do smrti pout
proč jen moje hříšná touha
nedala se ovládnout
karavana jede zpátky
třetí léto zhasíná
sedlo na hrob tvojí matky
s vyhaslejma očima

04 BRATRSTVO
zabedněná okna svíce plápolá
pět bratří v Kristu sedí dokola
nad ručně psanou biblí tají se jim dech
potká ji co jednou ten náš svět
konec v plamenech
zastrčená závora tichá stodola
která z věrnejch duší šelmě odolá
v čas modlitby páně zazní 0tče náš
zatím za chalupama slídí
koniáš
koniáš světlonoš světlonoš lucifer
podpaluje hranice vráží klíny do mezer
vrací se po špičkách je to k nevíře
černej hnědej rudej
podle plánu malíře
zabedněná okna svíce plápolá
pět bratří v Kristu sedí dokola
nad starou biblí tají se jim dech
plavba bude dlouhá
ještě není vidět břeh
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05 HOLUBICE
tam za nízkou zdí
za sedmi topoly
je čerstvý kříž
smutného mládence
v bělostné halence
plakat tam uvidíš
proč jsi mě opustila
holubice moje milá
vítr na hrobě si s kvítky povadlými
slabě pohrává
od kříže bílého hlubokou ránu
srdce dostává
kvůli jinému letíš k pánu
holubice moje milá

06 DVĚ SRDCE
dvě srdce v chalupě se třesou
jako ve větru javory
za kopcem hoří krutá vojna
jejich prosbám navzdory
dvě srdce přetékají láskou
čekání drtí je jak pěst
za kopcem hoří krutá vojna
a v ní jejich jediná ratolest
už se měl jistě dávno vrátit
zvoní jim v uších poránu
co je do vlády nad světem
do zlata do pánů
dvě srdce čekají a stárnou
jak v deštích na rozcestí kříž
nikdy si nevybereš místo
ani dobu do který se narodíš
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07 POLKA
v temném lese na palouce usnul jednou myslivec
když pak oči otevřel stala se mu divná věc
chvíli tiše poslouchal a pak mu srdcem projel mráz
nedaleko od bažin slyší volat dívčí hlas
v malém kruhu modrých kvítků
vidí dívku stát
v její tváři zázrak hoří
krása nebeská
s úsměvem ho k tanci volá
k polce až do rána
uteč nic se neohlížej
než za tebou spadne brána
dvě chudobné děvečky
šly do lesa na klestí
od těch dob se vykládá
ve vsi o tom neštěstí
našly klobouk s pírkem
nedaleko od bažin
kde do kruhu modrých kvítků
stará olše vrhá stín
jeden stařík nad hrobem
k tomu tiše povídal
jednou za sto let v těch místech
pekelnice mají bál

08 V PANSKÉM LESE
(instrumentální skladba)

09 BABÍ LÉTO
mazlivej den teče jak míza
jak do uší stromů šum
a holka tvá rozkvetlá bříza
dech bere snad i andělům
to pro její tělo bílý říkáš si
pro tuhle chvíli
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ses na svět narodil
a touha se tajně modlí
ať slunce na nebi prodlí
trochu dýl
mámin smích tátovy oči
měkký laskavý
jen blázni smí do řeky vkročit
a doufat že zastaví
a slova zněj hloupě a suše
když chceš pohladit duše
kterejm jsi tu zbyl
a touha se tajně modlí
ať slunce na nebi prodlí
trochu dýl

10 JÍRA
chudým dvoum se narodilo
po žebrotě hned chodilo
po sousedech chodívalo
jenom k jírovi se bálo
když už doma hrozně bylo
děcko se tam odvážilo
děcko žebrá zas u dveří
jíra ho zve na večeři
sotva děcko kaši snědlo
jíra bere zabíjedlo
rodiče div žalem zašli
když krvavé děcko našli
matka duchy vyvolává
pomsty zlé se dovolává
otec praví: špatná cesta
čarování nebe trestá
za dva dny se povídalo
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co se pánovi nestalo
v podlaze tam zbyla díra
kde měl lůžko ten vrah jíra

11 SRDCOVEJ KLUK
císař verbuje rekruty
pláčeš máš ruce sepnutý
lásku pod srdcem uschovej
s vojskem šel i tvůj srdcovej kluk
válka blíží se na koni
doufej že hrana nezvoní
s vírou synka vychovej
v dálce až padne srdcovej kluk
vojna je šelma přehrozná
tvůj syn co tátu nepozná
půjde až verbíř zatluče
s vojskem do její náruče spát

bojiště dvě stě let zarůstá pšenicí
a pod lípou tam u božích muk
sedí dívka z karet věštící
pro hříšnou zálibu ji smůla doprovází
ani smrt nebere když v hromádce jí schází
její srdcovej kluk

12 O KOVÁŘOVI
povím vám příběh příběh nepěkný
na kovářku čekal truhlář pod okny
okna zabednili svíce zhasili
chvíli rozkoše spolu strávili
kovář se vrátil a nic nevěděl
všímavý soused však mu pověděl
kovář se rozzlobil sekeru vzal
truhláře nechytil ale ženě hlavu sťal
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její otec byl tou zprávou popuzen
brzo se zelenala nad kovářem zem
jeho bratr zajel kvapně do města
sekery koupil začala krevní msta
čepel má hody hlava je opilá zlobou
sečou se rody řeka krve teče z obou
po třiceti letech toho nechali
protože se všichni pozabíjeli
pomsta je sladká propast je blíž
zabíjíš tělo který si nezaslouží kříž
pomsta je sladká jako vína číš
zabiješ tělo duši nenapravíš
pomsta je sladká jako vína číš
zabiješ tělo duši nespasíš

13 ČERVENÁ HOLKA
chudoba hlídá úpatí hor
kde není bída tam straší mor
má červená holka musí do světa
a s ní moje jaro rychle odlétá
letní slunce svítí na zelenej bor
tebe živí šití mě dřevěnej vor
splavuju klády po veliký řece
tak se ozvi milá ozvi už se přece
čtyři roky sloužím u pánů
jedovatý víno piju ze džbánu
můj útlej pas zkazil mladej pán
nemůžu se vrátit do hor k nám
jeho přísná máti jednou na mě ječí:
odejdi ze statku nechci přijít do řečí
chodím se svou hanbou na hrbu svůj kříž
už se o mě milej nikdy nedovíš
čtyři sta let zmizí v pestrý paletě
pak tě jako cizí najdu ve světě
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nemáš ani zdání že jsi pořád má
má veliká láska holka červená

14 KLEMENT V.
hlubinou katedrál zní mnichů sbor
na petrův stolec dosedá
nejvyšší inkvizitor
hlubinou vězení zní křik ponurý
přibývají oběti
klementem posvěcené tortury
šelma necítí lítost ani vztek
milost ani vděk
cítí jen jak voní cizí majetek
úcta k tradicím
v paměti mezera
kdo zachrání klementovu duši
z hořícího jezera
hlubiny tortury hlubiny katedrál
odkud je duch
co šelmu na petrův stolec povolal?

15 PUSTÝ KLÁŠTER
(instrumentální skladba)

16 MARIE
v chalupě čtyři krky hladový
chudoba prokletá
co zbylo mladičkýmu tátovi
jít za prací do světa
první groše přinese pošťák
až sníh pole přikryje
zůstaneš mi věrná
má krásná marie?
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deset let uteče jak voda
jako pár letmejch slov
když duši hřeje láska
a vzpomínka na domov
teď se vracím známou krajinou
chce se mi zpívat z plnejch plic
a už mi děti běží naproti
a je jich o jedno víc
ten nejmladší kterýho neznám
má nebeský očka
jen do nich namalovat oblaka
vřele se ke mně tiskne říká
jak se mě nemohli dočkat
je podobnej na pošťáka

žárlivost zlodějka spánku
vždycky jen bere nikdy ti nic nedá
usekni ji jako bodláčí
bez otázek pohlaď marii
a jednou nejmladší syn
s láskou ti oči zatlačí

17 POLKA TULK
(instrumentální skladba)
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