
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noc 
 

Den se ztrácí v tmách - já bdím, zvony vzdálený zní po kraji                                
vítají noc,  jež se snesla   jako hejno černejch vran                                     
do ulic zalehla a nechce se jí dál 
 

Na zeď špinavou padl stín                                    
někdo tiše vzdych v mém pokoji                         
byl jsem sám, a přesto                                              
jak by za mnou v rohu někdo stál                               
já jako malej kluk zpět ohlédnout se bál 
 

Náhle usínám, sen se začne zdát… 
 

Stojím v poušti, žízní strádám                              
krev z žil ven cos mi táhne                                   
stroj času oblohou kráčí                                        
hvězdné lampy do tmy září                                   
 

Svítání v dáli tuším                                               
chci zpátky nemám sil 
černej pavouk síť si chystá  
růže v klopě uvadá 
 

Hlavu na polštář si dám 
klid bych dopřál rád svým myšlenkám  
vzdáleným, jako ty zvony   
co jsem slyšel nocí znít                                        
teď tolik nezvoní a mně je trochu líp 
 

Zlá noc konec má, den je nový král 

 
 

Podzim 
 
Léto míru svého žití má sečtenou, zbytečná je touha králů dávná 
zůstat pánem dál, když síla uniká, vlády žezlo třímat, být stále mlád 
  
Nebem mraky táhnou, stínů hru tančí, vítr jim hrá 
hlavu léto sklání, tíha mu z ní padá, král jde spát 
na hladině listí září i slunce v něm zaniká 
sám starý vládce léta dá si sen zdát 
  
Ptáků noční bál zní tou písní táhlou 
zní nocí loučení chorál 
 
Ptáci vzlétli, píseň zmírá v zátoce snů 
podzimní chlad mlhou ráno vítá 
úsvit kyne tmám, kde je víla ukrytá 
víla vábí spící jít nocí sám 
  
Tiše stromy stárnou, v zákoutí stínů mráz zkouší psát 
obloha bez pláče plískanici střídá málokrát 
den teď lampy dříve zháší a ráno si vyspává 
dým z ohňů vzhůru stoupá, cíl nehledá 
  
Brána dokořán 
stůl nás všechny láká 
vzít si smíš, vše co zrak ti dá 

Spící démoni 
 

Kde se bere strach, kde se bere hřích 
proč je tolik utrpení, tolik činů zlých 

 

Kdo přináší smrt, kdo nemoci zlé 
hladomor a války kruté, doby pohnuté 

 

Kdo rozsévá děs kdo sklízí jen žal 
kdo je pánem zlobovládným, stokrát jsem se ptal 

 

Démoni jsou v nás, nastal jejich čas 
peklo brány otevírá, rudne nebe jas 

v koutku duše spí tiše potají 
lidská zvěrstva přeukrutná mysl svírají 

 

Bůh se odvrací, tvář si zakrývá 
sedmá pečeť rozlomena, zem se zachvívá  

dusot kopyt zní písní pohřební 
čtyři jezdci krajem táhnou v ten čas poslední 

 

Kde se bere strach, kde se bere hřích 
proč je tolik utrpení, tolik činů zlých 

 

Není žádný Bůh, nejsou ďáblové 
jen zákoutí nejtemnější duše ochablé 

Píseň z korun stromů       
                                                                              

Staletá píseň ptačích rán             
budí toho, co sní                       

v zajetí tichých katedrál                 
stromů prastarých 

 

V říši snů, pod klenbou hvězd 
zní chór, co nemá slov 

rozžíná se nachem den 
pláč jitřních démantů      

                                                                       

V korunách zní ta píseň dál 
spáč sní sen ponurý                      

vychladlá tráva vzpomíná 
čas zlý okrádá              

 

Jarní probuzení                
 

Pláň co dřív zavál celou bíle sníh 
teď slunci tvář svou ponouká 
naber sílu, dlouho spíš 
dej život země prokřehlá  
  

Po zimě si tráva s vánkem rozpráví  
spáč zimní se teplem probouzí 
po zimě je návrat námluv ve větvích  
po zimě vše náhle zas začne žít 
   

Sníh už jen v horách ještě právo má 
být sluncem chvíli požehnán 
i on smí jen týdnů pár  
odložit zánik, jenž je dán 
  

Barvy jara kvítí zkrášlily stráň     
toulaví ptáci k hnízdům se vrací 
tiše zemřel v pláči poslední sníh 
vykoupen je život příštích krás        
  

Starej kalendář 
 

Na starej kalendář 
čas navál prach a zapomnění 
vybledla barev zář 
staletá kráska smutně hledí 
  

Tma kolem a ticho, to ticho 
zmírá v něm prastarej svět 
tma kolem a ticho, to ticho 
dávných a neznámých let 
kdy těchhle obrázků pár 
na zdi v síni  
si kdekdo věšel a byl rádAAAA
 

Tak jak ten kalendář 
i ty máš léta odsloužený 
i tobě utekl čas a jsi stár 
  

Na starý nepotřebný věci sedá prach 
a nikdo se k nim nechce znát 
na starý nepotřebný věci není čas 
na půdu odkládají se spát 
 

Vše stárne, vše zmírá, vše odchází 
nic zpět se nikdy nevrací 
čas míjí, čas plyne - až zamrazí 
vše léty v prach se obrací 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pavilon č.8 
 

Tam na kraji města, města sta věží 
ponurý pavilon číslo osm se krčí 
za plotem drátěným v nemocniční šedi 
ten domov bláznů a ztracených duší 
 

Šlépěje nudy, bolesti a beznaděje 
dvacet dva tam a stejně tak zpět 
věčné světlo nedůvěry mihotavě se chvěje 
pavilon šílenců je prazvláštní svět 
 
 
 
 

Velká sestra je muž, leb holou si mastí 
nářek: „Chci domů!“ - to v koutě dítě skučí 
pod okny zahrada, ne však pozemských slastí 
spíš předsálí neráje, ta vidina mne mučí 
 

Poznávám prázdnotu, samotu i přátele 
chladné nenávisti i lásky žhavé cítím doteky 
věčný masturbátor sápe se mi po těle 
smiluj se Bože, nechť není to navěky 
 

Žár plamene navečer, ta síla nezměrná 
hlasy a stíny, ohni se mnou pojď 
již náruč otvírá ta tlama pekelná 
vtom mysl procitá, než pohltí mne kouř 
 

Zlé můry noci i za dne útočí 
vidím se, jak stoupám k vrcholkům skal 
když pak smrti vstříc řítím se z úbočí 
smích známých tváří radostně to přivítal 
 

Bezcitné stíny noří své dýky do zmoženého těla 
vždyť to jsem já - to poznání mnou otřese 
neodbytné povely mne ovládají zcela 
to Azazelo šeptá „Je na čase…“ 
 

Nadchází okamžik radosti a štěstí 
- domů, to slovo již není jen pouhý sen 
s jizvami na těle i na duši to snad bude lehčí 
tam kde s láskou zpátky opět vítán jsem 
 

(věnováno Đorblinovi, který dodal podklady k textu) 

 

Bloudící sám v sobě 
 

Na břehu stál, zklamanej byl        
chtěl kráčet dál, však neměl cíl  
na konci cesty stál, ač ještě nevykročil        
do hrobu pad, dřív než se narodil        
  

Po schodech z iluzí chtěl stoupat do oblak  
z prvního na zem spad, se sny mu ujel vlak            
z malýho nádraží, zvanýho svět                              
kde tvrdě naráží, kdo chce jít vpřed  
   

Zrozený v době, která ho zahubila  
nachází v sobě sílu žít  
  

Prázdnota duše, zmatenost davu                             
uvadlá růže, v poušti květ 

Mráz 
 

Svítání zimních nocí 
za oknem tma a uvnitř chlad 

tíseň padá z prokřehlých srdcí 
 a ty už nechceš, nemůžeš spát 

 

Noci jsou dlouhý, tak plný touhy po troše tvýho těla 
teď vprostřed zimy samoty stíny jen v duši mám - to jsi chtěla? 

Ledová doba stihla nás oba, zda zebe tebe netuším 
slova jsou chladná, vlídnosti plná, jak flakón s jedem ropuším 

  

Paprsek ranní rám okna hladí 
krůpěj rosy mění se v led 

v zakletí noci mráz chladnou dlaní 
z křišťálu stvořil čarovný svět 

 

Jen mráz, jen sníh, jen led a vůkol bílá pláň 
ten čas je zlý, je zlý a přesto plný krás 

Jen mráz, jen sníh, jen led - a kde je tvoje dlaň? 
Ten čas je zlý, je zlý - proč potkalo to nás? 

  

Mráz, krutý mráz... 

Chvála bláznovství 
 

Blaze je bláznovi, hraje si v koutě 
a nic mu vlastně nevadí 

v hlavě kde prázdno je nic se nehroutí 
zklamání světa nebolí 

  

Krutě je krůtě, co hlavou svojí nedělní oběd zaplatí 
bědně je bedně, co nakopne ji, ten komu v cestě překáží 
k pláči je hráči, který už dohrál tu hru, co začla zrozením 

tíseň je píseň, co nápěv nemá, a přesto často v každém zní 
   

Chtěl bys bláznem být, z písku stavět hrad 
bez starosti žít, pravdu nehledat 

hlavu prázdnou mít, za ruku se vést 
osudu vstříc jít, smíchu náruč nést 

 

Na špalek jak na polštář hlavu dát 
být nakopnut a tomu se smát 

do hrobu lehnout s radostí 
zpívat na bláznů slavnosti 

 

Chtěl jsi bláznem být, příliv hrad ti vzal 
bez lásky jsi žil, za pravdu lež bral 

v prázdné hlavě tma , zavedli tě v past 
blázna úděl máš, ve pláči smích zhas 

  

Jakpak je bláznovi, krčí se v koutě 
a nic ho vůbec nebaví 

prázdnotou samoty všechno se hroutí 
se světem těžce zápolí 

 

 

Toulky

Vzlét k nebi vzhůru pták
bosý kráčím údolím

mám svůj únik mámivý
z představ a snů chrám

zámek spících víl

Stín střídá záře dnů
na déšť jarní čeká tůň

hory v dáli spí
mraky zítřkům jsou blíž

hřeben skály ční
větve sklání se níž

Uvadá ve dlaních, květina - tvůj hřích
trápí se žárem, žízní a strádá

vrať, vrať ji zpět
louce rozkvetlé

Plá nocí přísvit hvězd
v barvách duhy déšť se zhléd
krvavý pláč rán, růže západů

láká duši mou k věčným návratům

Kámen, hlína, písek, prach
otvíráš v zámku síň

z výše vítá ptáků hlas
voní ti trávy klín

Halí mlhy plášť vodní stůl
kouzlo úsvit má safírů

Mít křídla ptáků
žít vůní kvítí

pít vodu z mraků

Bláznů je přání marný
bláznů je přání marný…


