
Texty mimo alba

Bratrstvo, 1989 – 1994

1950

Pánové v průvodech

barevná mávátka

odkud a kam

bloudí

Údery kladiv zní

do krve zpěněné

vraťte to zpátky -

znovu

Dnes jsem pes -

V tomhle městě, kde nikoho neznám

a nikdo nezná mne

Už nikdy nebude

jak v roce padesát

držím si čepici

sám proti větru

V tom větru šátky

děvčátka s copánky

konvička na kafe

na hrudi hřeje

Zářivé pohledy

daleko před sebe

a slzy kanou

do modrých košil

Složené prapory

vybledly ve tmě

a kdosi za zády

se nám směje

Vlci

Smečky vlků šedivých, ve tmě oči září

Šedí vlci v ulicích na potkání dáví

Kdo chce s vlky býti - musí s nimi taky výti

Člověk je syn člověka, lysé tělo má

když z něj stáhneš šedou kůži,

rozviješ v něm rudou růži

Vlčí život má dvě strany

jako mince rub a líc

Každý večer kůži svlékneš

pověsíš ji na hřebík

Politika

Jak kožich kočky

tak měkká, tak sladká

Hm, smím prosit, tak zrádná

politika

Zas jsem malej kluk a bloumám alejí

ruce v kapsách, svíčku pod nosem

a nějakej fešák tam nahoře už zabíjí mé sny

a nějaká vláda se zlatým podnosem

Ať volím, co volím, volím nikoho

v zemi nikoho jsou přece Lvi

a ze skalisek vylézají štíři



ach, Svatý Jiří, takových lží

Zas jsem malej kluk a bloumám alejí

ruce v kapsách, rovnou za nosem

a nějaký fešák nahoře už zabíjí mé sny

a nějaký nový Adolf s knírem pod nosem...

Kristýna

Kristýna - v záři svící

Kristýna - oslněná

Kristýna - jako vosk bledá

Kristýna, Kristýna ...

A Pán ji nevyslyšel

A tys ji neuslyšel

kdo z nás ji spasí

ohnivou touhou...

Kristýna - sepjatých rukou

Kristýna - oklamaná

Kristýna - pod obrazy světců

Kristýna, Kristýna ...

Kristýnko - štíhlé nohy máš jak bílá tanečnice

Kristýnko - ale mlčenlivé,

tak mlčenlivé nohy tanečnice...

Zvoník

Jsem zvoník naděje, co pošklebkům se brání

Jsem zvoník ptáků a křídla skláním níž

Krvavé žito a tu krev nikdo nezastaví

Krvavé duby, v nich temné roje včel

Krvavé nebe a tu krev nikdo nezastaví

a temné roje včel - nezastaví...

Krvavé řeky a tu krev nikdo nezastaví

Krvavé vrby, v nich temné roje včel

Krvavé pouto a tu krev nikdo nezastaví

a temné roje včel - nezastaví...

Vojenská

Verbují - puls je jak buben

Urostlí - rejtaři, husaři

Bubnují - na bitevním poli

Nemytí - pěšáci na slámě

Padá hvězda do kadeří

to stíny rodí sen

Padá hvězda do obočí

a chladná ocel žhne

Ládují - laufy děl prachem

vousatí - s doutnáky kanonýři

Smrtka si tančí - krutá a hladová

Mé oči viděly

Tehdy,

kdy obrovské loutky zoufalství

dusaly patami zemi

a z prostoru vycházeli novorození býci

Tehdy,

kdy byli slavíci pěstováni pro snášení vajec

a supové Nicoty se vznášeli nad zahradami

rouboval Hospodář ze stesku Kamenné růže

Hledal jsem zpěvavé slavíky a bloudil mezi supy

Zbavený svého těla, nezbaven stesku

Mé oči viděly modříny plné trýzně



Mé oči viděly - zalité voskem

Hledal jsem louky v květu a bloudil roklinami

neslyšně šuměl hvězdný prach

co měří čas naší krve

Mé oči viděly - orosené štěpy

Mé oči viděly - chléb zvhlý solí

Mise

V šedé mlze bílé oči

slepé oči bílých koní

a ti koně táhnou vozy

na těch vozech zlaté harfy

Za tebou, za tebou, ty koně jdou

a zlaté harfy hrozivě mlčí

Za tebou, za tebou ti koně jdou

a chtivý čas je klam a mam lačných duší...

V bílé mlze rudé oči

podlité oči zuřivých býků

a ti býci zdupali zemi

zemi pokrytou tisíci louten

Za tebou, za tebou ti býci jsou

a všechny loutny hrozivě mlčí

Za tebou, za tebou ti býci jdou

a chtivý čas je klam a mam lačných duší...

Ale někde je přece touha

úplněk, lůno požehnané

Naděje si čechrá křídla

mech u kořene stromů...

Věř nebo nevěř

Půlnoc vzdychla

hledám pomoc

v jedenáctém přikázání

Věř

nebo nevěř

ústa plná lži

Divocí psi

rvou se ve mně

okovy zvoní

na dlažbě

Věř nebo nevěř

ústa plná lži

Věř nebo nevěř

Půlnoc vzdychla

v kostelních zvonech

hledám pomoc

ach můj Bože

v jedenáctém přikázání

Tak věř nebo nevěř

věř nebo nevěř

ústa plná lži

Divocí psi

myšlenek mých

rvou se ve mně

ach můj Bože

okovy zvoní na kamenech dlažebních

Věř nebo nevěř

věř nebo nevěř

ústa plná lži


