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Z mého srdce do tvého srdce...

Od setmění do rozednění

z mého srdce do tvého srdce

tělo tvé je z andělíčků

z tvého srdce do mého srdce

kukačky kukají - sestřičko

z mého srdce do tvého srdce

tolik jsem se o tebe bál

To, co se točí

ve tvých očích

jsou modré zvony

jsou modré zvony

Z rozednění do setmění

z mého srdce do tvého srdce

tělo tvé je z vltavínů

z tvého srdce do mého srdce

holoubci vrkají - bratříčku

z mého srdce do tvého srdce

copak tak můžeme dál

Král Oslí uši

Jak nahý v trní - tak jako zlý sen

jak květy ve váze - uvadám

a ty si mne koupíš za pěťák

za babku koupíš...

Říkáš mi láska

a je to bláto

jsem jako král

co oslí uši má

Jak panák z vosku - jak tichý sten

třísním se tvými ranami

a ty si mne koupíš za čtvrťák

za babku koupíš...

Šašek

Zas kolem mne tančí ten šašek šílený

s tváří poustevníka, s jazýčkem slavičím

Nenechte blázna, ať si klidně uletí

co kůzlátka v noci šálí tímhle tancem omamným

Bez očí vidí

bez úst naříká

bez biče práská

bez peří čepýří

Zas tu zkouší triky, že prý přijde potopa

s hlavou z porcelánu, s nadělením v kalhotách

Nenechte klauna, ať si chytá jen svůj stín

šlehačkový dorty stékají po frňáku červeným

Bez duše v těle

bez pláště ve větru

bez pravdy ve lži

beze slov z něj slova padají 

Prachem jsi a v prach se zase obrátíš...

Moje malá holčičko...



Velký hlas

Jsou hlasy tiché šeptavé,

ty které znějí zdaleka za zdí

jsou hlasy z jedu růže kamenné

Jsou zrnka písku zlatavé,

ty které souzeny jsou zemi víl

jsou zrnka z jedu i ve stopách tvých

Velký hlas, ze tmy do tmy jak mámivý

velký hlas, perutě krví skropené

i luna šíji sklání...

Ze zdí znějí potměšilé hlasy

malé hlasy ještě menších tvorů

a jejich slova zabíjejí

Jsou hlasy teskné mámivé,

ty které znějí z propastí pustých

jsou hlasy z ledu růže kamenné

jsou stinné lesy dřímavé,

ty které bdí nad hejny ptáků

jsou lesy z ledu - půlnoční

Smutek je blue...

Děvče uhranutý - nebuď tak smutný

Děvče ubrečený - neutíkej nám

s tebou by odešla láska

Děvče ukřivděný - neodcházej

Děvče utrápený - neopouštěj nás

bez tebe by už nikdy nic nebylo

A smutek - to je blue...

Řekni, řekni, co ti schází

když jsem tady s tebou když jsi tady se mnou

Řekni, řekni, co ti schází

cokoli ti dám

Utopie

V květinách - to je můj dům

v oblacích vůní

tak pojď za mnou - divoká

a s hlavou poblázněnou

V zahradách čarovných a nekonečných

vzbudím hlas tvého těla

my vítězíme bez boje

právě končí válka poslední

(a) Voják z lásky

 - útočí

(a) Voják lásky

 - laskavý voják

V závratích - tam plyne čas

v hlubokém snění

Tak pojď ke mně - ještě blíž

rozechvělá

Z květů prchá jedovatý had

na frontách ustupuje faleš

my vítězíme bez boje

právě končí válka poslední



Tělo tě děvče dělá ženou

Chci ti říct o malé holce - kudrnaté

Co bydlí v pokoji nade mnou - osamělá

Každé noci se převlíká - to vím

před zrcadlem choulí se

svý tělo touhám vystaví

Tóny tě děvče dělají slepou

Tělo tě děvče dělá žízní

Tóny tě děvče dělají rybou

Tělo tě děvče dělá ženou ...

Chci ti říct o jedné holce - neposedné

Co chodí nahoře nade mnou - zmalovaná

V blýskavých tretkách a punčochách

před zrcadlem kroutí se

copak se tohle vydržet dá?

chci ji držet

chci ji mít

vášnivou přítulnou

noční můru z podkroví

odejdu od ní s tmou

Cesta do ráje

Nebudu tu lhát

ty to stejně víš

a tolik lidí znáš

co prodalo své svědomí

Nežli takhle žít

to raději spát

v temným hrobě a snít

o povstání vlasatých

Neposlušný dítě jsi - to mám rád

Neposlušný dítě jsi - napořád

Tak pojď do ráje - Jdeme a jako nevím, že je

ztracený

Tolik věcí máš

co nikdy nekoupíš

své tělo na oltář

vidinám položíš

Nekonečný déšť

a motýl v něm

že člověk je věčně sám

to není tajemství

Nic není tak nevinné jako

nevědomost

I slova má jsou jako ptáci

polekáš je - oni uletí

A tělo mé je oheň sám

I paměť má je jako mrak

to je to - co ti tak stíní

A tělo mé je jako žár

Už zase lžu a je to z lásky

že zrovna ty mě to vyčítáš

Už zase lžu a je to z lásky

ne, to se tě netýká

I duše má je jako sníh

stopy co brzy tají

A tělo mé je voda z nich

I hlas můj je jednou z vln

co unáší tvou krásu



A tělo mé je jako déšť

Valentine...

Znám tě tak dávno - Valentine

o čem zas sníš?

Snad se mi touláš po hvězdách

 - Valentine

A ve tmě kráčí touha

nikdo ji nevnímá

A ve tmě šílí svět

zpěněný tak jako krev

Už nejsem malej kluk - to ne

a ty nejseš malá holka - říkám

za okny svítá

usínáš (moje Valentine)

Znám tě tak dávno - Valentine

to tobě jsem hrál

A ty se mi touláš v chimérách

 - Valentine

A ve tmě mlčí štěstí

nikdo je nevnímá

A ve tmě šílí svět

bezmocný tak jako květ


