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01 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 
 
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 
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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 
 
 
02 KOŘALKA 
 
v láhvi došla kořalka 
stejně tak jako naše morálka 
a tak nám nic nebrání 
rozvíjet dál svý nadání 
 
rozvíjíme pozvolna 
za chvíli možná budeš povolná 
otevřená náruč  polní květ 
motýl se chce opíjet 
 
flaška to je naše skrejš 
možná s ní odletíme někam vejš 
těžký víčka  těžký hledání 
paklíče od nirvány 
 
v láhvi došla kořalka 
stejně tak jako naše morálka 
než odnese zbytek dravej proud 
ať můry 
dováděj pod lampou 
 
 
03 OŘÍŠKY A KAŠTANY 
 
díval jsem se na tebe  jak spíš 
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bylas jak hromada oříšků a kaštanů 
na dece pruhy utvořily mříž 
za kterou se sotva někdy dostanu 
 
díval jsem se na tebe jak spíš 
a budeš pro mravence hora příliš mohutná 
když spíš  jsi jako spíž 
spíž plná lahůdek  který sotva někdy ochutnám 
 
a já umírám hlady  to víš 
a tak upírám oči jinam 
abych byl pravdě blíž 
všem drakům naděje hlavy stínám 
 
jen tvá fotka se neobrací zády 
tak jsem ji roztrhal u červenýho vína 
a když jsem ji pak slepil dohromany 
koukla se z ní na mě nějaká jiná 
nějaká do růžova vypečená 
tina 
od kolína 
 
 
04 RYTÍŘ DNEŠNÍ DOBY 
 
rytíř dnešní doby 
má nejchytřejší mobil 
nejkrutější hadry  šílenou kepu   a na facebooku profil 
 
rytíř dnešní doby 
sjíždí vytuněný prkno v metře (v metru vole!) 
k vlastní kritice hluchej jak tetřev 
každýho hned setře 
 
rytíř dnešní doby 
nesmí mít trapný hobby 
musí emoce valit 
hustý buchty balit 
a do rána kalit 
 
rytíř dnešní doby 
už nevládne kopím a koněm 
je dokonale in 
jenže nic ve srovnání s tím 
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co jednou přijde 
po něm 
 
 
05 VELKEJ KOVÁŘ 
 
ať se blíží třeba štěstí 
nebo rána morová 
jednou přijde velkej kovář 
a všechno oková 
ať jsi světec nebo zloděj 
hvězda večírků nebo hvězda popová 
jednou přijde kovář 
a všechno oková 
 
ať máš moudrost jako šalamoun 
a každá otázka je pro tebe věc hotová 
jednou přijde kovář 
a všechno oková 
můžeš meditovat celý roky 
v srdci neobydlenýho ostrova 
stejně přijde kovář 
a všechno oková 
 
oková tvý touhy 
přátelský i milostný svazky 
všechny druhy rozkoší 
všechny druhy lásky 
 
a tak i kdyby si život 
začal žít podesátý odznova 
velkej kovář spustí kladivo 
kterýmu se nedá vzdorovat 
 
ještě ti zbejvá vnitřní svoboda 
nejtěžší zbraň  se kterou jdeš do boje 
jenže kdo z nás doopravdy poznal 
kdo poznal  co to je 
 
ať se blíží třeba štěstí 
nebo doba  těžká jako z olova 
můžeš se usmát 
mávnout rukou 
nebo si s kytarou notovat 
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06 STOLETÁ DOVOLENÁ 
 
zazděná hlava nemá klid 
dokud nevyzobe z dortu želé 
nad zemí lítá satelit 
miláček zlatý tele 
rozumný slovo neslyšíš 
když moře zvuků do hlav buší 
jde o to  zvednout u kanálu mříž 
dát volnost aspoň duši 
 
nad sebou rezavej most 
chvíli se procházíš 
a pak zakopneš o radost 
veku pro ptáky na dlani rozdrobenou 
kousek po kousku 
necháš po hladině plout 
 
všeho je dost a bude ještě víc 
nahoře střídaj stráže 
ze starejch novin urvanej list 
ve větru sebou háže 
není kam spěchat a není co chtít 
není proč dělat zmatky 
není nad čím brečet a ani kam jít 
hlavně ne cestou zpátky 
 
nad sebou rezavej most 
chvíli se procházíš 
a pak zakopneš o radost 
veku pro ptáky na dlani rozdrobenou 
kousek po kousku 
necháš po hladině plout 
 
z jízdy kolotočem 
jsou všichni na hlavu 
lepší je celej den sedět 
a koukat na vltavu 
 
tvůj anděl má tvář zahalenou 
než s ním odletíš 
konečně odletíš 
na stoletou dovolenou 
domů 
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07 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 
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 
 
 
12 KAFE 
 
kamarádka lea a kamarádka nela 
si odpoledne uvařily kafe 
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uvařily si ho z toho důvodu 
že u kafe se nejlíp kafe 
 
jenže pak došlo k tragickému omylu 
když si to kafe vyměnily 
lea si dala nelino 
a nela si musela dát 
lejno 
 
 
09 VĚČNÝ MLÁDÍ 
 
noční nádraží chladí jak okovy 
jak dlouho tu ještě budeš sedět 
kdo to ví 
lístek do ráje 
hoří barvou sovích per 
věčný mládí 
věčně solitér 
 
není žádný plus 
není žádný mínus 
svět se zatočil právě tak 
jak se točit má 
nic novýho 
jen tobě shořel jeden mýtus 
blonďatej mýtus 
s veselejma očima 
 
noční nádraží  prázdný jak iluze 
jak vykradená perlorodka 
jako pruh na duze 
špičky bot už zase určej směr 
směr toulky po hvězdách 
šlápnutí do mezer 
 
není žádný plus 
ani žádný mínus 
svět se zatočil právě tak 
jak se točit má 
nic novýho 
jen tobě shořel jeden mýtus 
poslední mýtus 
s laskavejma očima 
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10 SEN O DIVOKÝM TANCI 
 
měls kdysi  sen o divokým tanci s oblohou 
dal věcem směr  jenže tvý kroky teď pozpátku jdou 
a tak si říkáš každý ráno 
že nebudeš dál 
na kolenou 
 
nebezpečný kameny teď lítaj ti nad hlavou 
a lidi jenom zubama skřípou a šéfové řvou 
a tak si říkáš každý ráno 
že nebudeš dál 
na kolenou 
 
jenže 
ptáci  co nemaj křídla  nevzlítnou 
a od svý hromady jídla se nechtěj hnout 
v těsným hnízdě vzduch je k zalknutí 
raději nad vším mávni perutí 
 
báječnej sen o divokým tanci s oblohou 
tvářil se jak zpráva  co tě nepotkala náhodou 
a tak si říkáš každý ráno 
že to tak nenecháš dál 
zatímco opatrně 
aby sis neublížil 
lezeš po kolenou 
 
 
11 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 
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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 
 
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 
 
 
 
12 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 motýlů 
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 
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abych byl tvůj em er 
 
já nemám sice sbírku mobilů 
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 
meměj péči  já se do hlavy nebouch 
jednou 
až v hlavě piliny sednou 
všechno se to uskuteční 
ou jé 
 
 
13 ROZCESTÍ 
 
cejtíš  že se přiblížila doba 
na čas odejít 
pro klobouk vzpomínek je připravená skoba 
a hlava  ta je jak po malování byt 
 
je to silnější  než by sis přál 
a tak svý věci balíš neprodleně 
ale jestli se sem ještě někdy vrátíš 
už to nebude k týhle ženě 
 
cejtíš  že se přiblížily roky 
kdy je čas jinej výhled z okna mít 
vyměníš bezútěšný panelový bloky 
za otevřený nebe 
za větší klid 
 
je to silnějsí  než by sis přál 
šedivý ulice tě škrtěj jako vesta 
jestli se ještě někdy vrátíš 
už to nebude do stejnýho města 
 
cejtíš  že se přiblížila chvíle 
na pár let změnit vzduch 
jako koberce jsou námořní míle 
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záchranná vesta bude jedině tvůj Bůh 
 
je to silnější  než by sis přál 
a slanej vítr už čechrá vlasy jemně 
ale jestli se sem ještě někdy vrátíš 
už to nebude do stejný země  
 
 
14 KOUPIL JSEM SI DRON 
 
koupil jsem si dron 
mám ho v obejváku 
každej den si sáhnu na drona 
nehodlám s tím dronem 
konkurovat ptákům 
vždyť jsem přece slepej 
jako patrona 
 
koupil jsem si k svátku 
hi-fi sestavu 
udělal jsem nehoráznej dluh 
nepustím si beatles 
ani vltavu 
vždyť mám diagnózu 
absolutní hluch 
 
i když se jen v malým 
takhle hospodaří 
zdravej rozum musí bránit se 
jenže  přátelé 
co je to proti tomu 
jak se u nás v česku stavěj dálnice 
 
 
15 ZKUS TO 
 
jednoho koníčka máš 
mluvíš o něm rád 
ale až budeš mít dva 
nebudeš se na něj tak upínat 
zkus to 
no tak  zkus to 
jestli to nezkusíš 
tak se nic nedovíš 
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zkus to 
 
jednu holku znáš 
myslíš na ni rád 
ale 
až budeš znát tři 
nebudeš se na ni tak upínat 
zkus to 
no tak  zkus to 
na celým širým světě není nic horšího 
než přemoudřelej teoretik 
 
jeden průšvih máš 
a ten ti nedá spát 
ale 
až budeš mít pět 
nebudeš na pověsti tolik lpět 
zkus to 
no tak  zkus to 
vždyť žádná situace nevypadá zas až tolik bledě 
copak neznáš lidovou moudrost 
že 
každej slušnej člověk by měl aspoň jednou v životě sedět 
 
zkus to 
 
 
16 PTÁCI 
 
zas je tu den 
bez záclon  bez rolet 
kdy ptáci na obloze zpomalí svůj let 
a začnou křičet 
jako má umučená láska 
jako výhra 
kterou nikdo nevyzved 
 
nech to tak 
zakopni míč 
sudí čas dal od tý hry dávno ruce pryč 
jistě tě někdo pozval dál 
když já se tenkrát nerozhoupal 
 
vidíš tichej smích 
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v očích  ve tvářích 
všechno přikryl sníh 
tak proč se courat po starejch kolejích 
 
jasnej den 
bez záclon  bez rolet 
strká mi pod nos život  co se moc nevyved 
snad je tu má práce 
nakvetlý jabloně kácet 
a sluší mi spíš jméno kazisvět 
 
zapomeň na chlad 
co táhne z divnejch míst 
kde nás mučí hlad 
i když máme co jíst 
 
je jen den  jak ze zažloutlejch knih 
jsou jenom ptáci  co táhnou na jih 
maj lehký křídla 
jak moje umučená láska 
jako v radovánkách rozpuštěnej líh  
  
 
17 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 
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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 
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 


