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Pravda 

Lovili rybáři sítěmi pravdu 

tiše se loďka potápí 

Odbilo na věži, odešlo slunce 

život jim uplaval dírou v síti 

 

A někdy je skála němá jak ryba 

A někdy studí jako psí čumák... 

Mlynáři 

Nalezen v kolébce z hlíny 

Ztracen sám v sobě jako v temné tůni 

K smíchu - k popukání 

tak padla kosa na kámen 

Mlýnské kameny melou 

uspané životy drtí 

Kajícní mlynáři na kolenou 

tajemné lilie do tmy svítí 

Bílá je mouka, zlatý chleba 

osud se v úplňku točí 

Mladé mlynářky s lýtky v sukních 

touha jim hraje v modrých očích 

Mlýnské kolo do noci klape 

voda se na lopatkách tříští 

Poštolky nad poli v plavém letu 

věrné mlynářky nevěřící 

Bílé jsou květy černého bezu 

sýček tak jízlivě houká 

V závojích mlhy klaní se vrby 

marností ocúnů, vášnivá louka 

Mlynářky na můstku košilky perou 

vlní se jak zralé klasy 

to vůně sena jim mate hlavu 

vítr čechrá zcuchané vlasy 

Bílé je víno, Boží tělo 

cepy na mlatu a v srdci buší 

pomněnky v šlépějích zapomnění 

bolest je propast smířených duší 

Voda omyje, hlína slehne 

tráva zbledne, kytka uvadne 

Chlapec - Barevné vlasy 

Jak je mi líto, že jsem se nevyved 

a že mi vlasy trčí z hlavy ven 

Jak je mi líto, že jsem se nevyved 

a že mi z ucha cosi visí 

Chlapec - Barevné vlasy 

Jak je mi líto, že jsem se nevyved 

až nad tím rozum zůstal s rozumem stát 

Jak je mi líto, že jsem se nevyved 

v taťkově zahrádce jsem černý květ 

Jdou beránci - za sebou jdou, do zdí 

naráží 

jdou beránci, jdou, trkají 

Jak je mi líto, že jsem se nevyved 

jak nahé ptáče vypadl z hnízda ven 

Jak je mi líto, že jsem se nevyved 

a hladové kočky jsou na číhané 



Uspávanka 

U kolébky sudičky tři 

modlím se za tebe živote pozemský 

Oni tě odkopnou, oni tě udeří 

do prachu pápěří - co bolí 

U kolébky sudičky tři 

někdo se narodil, na kůru zpívají 

Oni tě prodají, oni tě rozpláčí 

nežádej milosti - narovnání 

Kolovrat od zdí 

slova mi vrací 

svobodní ptáci na stromku 

zavři očka střapounku 

Kolovrat do tmy skřípá ... 

Vojáček 

Vypusťte sokoly, když slzy pláčí 

vojáček sám v poli dokola tančí 

z nebe se kutálí hlava měsíce 

tak za něj prosím nepalte svíce 

Vypusťte krahujce a koní stáda 

natáhl človíček na hlíně záda 

cínový vojáček, tak držte mu palce 

vypráší kožich té plyšové válce 

A z nebe padají růže 

bitva končí - růžový déšť 

červené růže 

Vypusťte jestřáby a hladové vlky 

úslužné ovečky nastaví krky 

pastýři z oblaků beránky vyhání 

vojáček tančí až do svítání 

Vypusťte havrany, když matky pláčí 

tisíce vojáčků dokola tančí 

Generál pavouk už dosoukal sítě 

panenská Štěstěna povila dítě 

A každý z nás je vojáčkem ve své bitvě 

A každý z nás je jedním z nich 

A z nebe padají růže 

bitva končí - růžový déšť 

červené růže 

Žnec 

Osmý měsíc 

vláknem babím opleten 

šíji z bronzu 

mlád žnec kopil len 

Plál kulatým sluncem 

plál vlčími máky 

Osmý měsíc vláknem opleten 

mlád žnec kopil len 

Osmý měsíc 

opit žnečky zlatovím 

svlékl žnec šat, v lněný lehli stín 

Pláli zlatým sluncem 

pláli vlčími máky 

Osmý měsíc zpit zlatovím 

v lněný žnec leh stín 

Osmý měsíc 

s dlaní dlaň spojil lán 

vlahý vánek 

v dál lnem vlny hnal 

Plál kulatým sluncem 

plál vlčími máky 

Osmý měsíc vánek vál 

v dál lnem vlny hnal 

Anděli... 

Dej se mi, když není čas se mívat 

Líbej, jazyk máš jako jed 

Kůži napni tak, až bude křičet 



V žilách proudí rudá tma 

Anděli - Anděli - Hladovíš? 

Dej se mi, v ložnici bez oken 

Až spadneme do temných vln 

Miluj, pak déšť bude plakat 

Útesy se točí dokola 

Dej se mi, jak chutnají ústa 

Z hořců oblouky nebes 

Tanči, až to bude mučit 

rozřež mé tělo na kusy 

Je tolik možností, jak vejít do tvého srdce 

Je tolik možností pocítit smrt 

Je tolik možností, jak s tebou strávit noc 

Je tolik možností umlčet křik 

Zbabělství 

Tvá ústa jsou zeď, když rána na ně padá 

pod maskou šeď, zoufalým maják mává 

Tvé prsty jsou strach, úzkost - oslí hlava 

zvolna se prach zbabělství přesypává 

Tvé paže jsou zvon, když cítíš v tónech 

hada 

sevřený nůž - zbabělý skopec padá 

Měsíc tone ve své vlastní krvi 

Prapor už vlaje bláhovým povětřím 

Vaše Blahorodí 

Padá večer, v očích štípe dým 

sytý vzduch zahlcen vůní jeřabin 

Na rtech námořníků nápěv tlumený 

bláto ulic šlapou zimou schouleni 

Havran křídly mává 

Havran, černý havran v oblacích 

Už jdou Vaše Blahorodí 

Padá večer, stejným krokem jdou 

šedý opar vrací zvony ozvěnou 

A loď bez kormidla, o kýl vlny bijí 

od břehu ke břehu věčně přístav míjí 

Plameny planou na cestu těch 

co zatnou pěsti, zatají dech 

Plameny planou na cestu těm 

co s krví v ústech políbí zem 

Už jdou Vaše Blahorodí 

a za nimi další půjdou 


