
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dík za sladké noci 
 

Spíš nevinná 
schoulena tísní strachu 
v měsíčních peřinách 
myslí se touláš 
na křídlech snů 
krajinou tužeb  
říší zázraků 
  

Odchází tvé trápení 
splývá v sladké mámení 
co je pravda 
o čem jenom sníš 
  

Jak noc padá 
dřív než jdu spát 
ten krásný sen  
vždy chci si zdát 
v něm spánek tvůj  
tajně navštívím 
něžný stín tiše políbím 
  

Křídla snů nás vznášela 
ráno když jsi vstávala 
na polštáři zbylo pírek pár 
 

 

 

 

Blues od vyhaslého krbu 
 

Jsem do tebe blázen, blázen do tebe, jsem úplnej cvok 
jak čokl zpráskanej krčím se v koutě 

čekám kdo hodí mi z milosti kost 
krásnej sen skončil, řeklas mi basta  a dost! 

  

Jsi toulavá kočka, zvíře noci co chci tak mít 
v mlze se ztrácíš, mizíš jak dým 
pálíš mý naději záchranej most 

v tvým chrámu lásky jsem náhle dost nezvanej host 
  

Bojím se noci, bojím se rána, dneška, zítřka - každýho dne 
těžko se vstává, když se mnou mává 

vášeň co zbavit nelze ji sebe 
já snes bych pro tě má lásko snad modrý z nebe 

  

Teď nad flaškou prázdnou  
hlavu mám plnou touhy a tebe 

cosi mne svírá, žár v krbu zmírá  
oheň už vyhas a samota zebe 

kéž se mi vrátíš 
do pekla než vlak přijede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hold tvému tělu 
 
Dlouhá noc končí, blíží se svítání    
vybledlý Měsíc hvězdy spát zahání    
tamtamy lásky utichly s úsvitem  
usnul i ďábel, ukrytý v těle tvém  
                                           
V temnotě klínu 
který tak dobře znám    
je mně i tobě, je v něm dobře nám 
tvý tělo stárne, kouzlo však neztrácí  
dalas mi mnoho, léta se nevrací  
                                          
Stovky nocí chodíme k ránu spát      
přesto mám touhu znovu tě dobývat  
máme se rádi, jak banálně to zní 
život nám míjí a nás to nemrzí 

 

Praha včera, dnes a zítra? 
 

Staletá krása žije dál 
zní ve věžích nářek věků 

jak kráčel čas 
kamenná ústa zamlklá 

sály rytířů, válek hlas 
  

Dým loučí v bílé zdi 
dávný čas dýchá z ní 

křídla má zlámaná 
na oltáři anděl barokní 

  

Strnulé hráze panelů ji svírají 
- spáry černého ptáka spíš 
co po nás příštím zůstává 

- víc sobě dál 
branám vesmíru prý jsme blíž 

  

Zkáza dní, tvář fádní 
svítání spad a smog 

prázdná šeď prázdných vět 
píše našim vnukům nekrolog 

 

Odpusť 
 

Lásko má, již upsal jsem se dávno 
hned, jak zřel jsem smutek v očích tvých 
dřív, než dalas mi svý hebký tělo 
dřív, než okusilas první hřích 
 

Osud s námi pohrával si krutě 
oba máme rány ukrytý 
vím, že dávno nejsi malý dítě 
že jsi poupě v růži rozvitý 
 

Každý z nás si nese svůj díl viny 
já ji hledal pouze u tebe 
odpusť, dej mi šanci zahnat stíny  
s pokáním já začal u sebe 
 

Bylas mi vším a já to nezvládal 
bylas mi vším - a zle to dopadlo 
hnusím se sobě, jak jsem s tebou nakládal 
snad ďábel sám psal tohle divadlo 
 

Teď už vím, jak trpěla tvá duše 
vím, jak strádalo tvý krásný tělo 
problémy tvý přehlížel jsem hluše 
netušil jsem, co se v tobě dělo 
 

Hluchý byl jsem, slepý, byl jsem krutý 
kráčeli jsme slepou uličkou 
uniklo mý mysli tupě dutý  
co se děje s mojí maličkou 

 

 
 

 
Vzpomínám na chvíle plný lásky 
chvíle štěstí, závrat v souznění 
hlava má je studna pro otázky 
bezradnost a lítost k zbláznění 

 

Zažívám teď muka beznaděje 
prázdnoty a marných výčitek  
duše má se vznáší nad propastí 
cítím síly žití úbytek 

 

Bylas mi vším a já tě ztrácím v tmách 
bylas mi vším a sešlas z očí mých 
lásku nenávist a štěstí střídá strach 
buď mi zas vším - lásko promiň! 



 
 

 

Pražský chodec 
 

Mejdan byl v plný parádě, sousedi už chtěli asi spát 
došel nám chlast i nápady, nebylo co pít, co hrát 
tak jsem domů vypadnul po trávě chtělo se mi spát 
 

Tramvaj mi frnkla přímo před nosem 
tramvaják se mi jen smál 
když jsem tam jak vocas povadlej s hlavou svěšenou stál 
než bych dal prachy za tágo, tak jsem do perek šláp 
 

Na dlažbě zvlhlý ranní rosou hodil jsem tlamu po gumě 
co vyhodil z okna nějakej prasák, co zapíchal si asi výborně 
možná už spí, nebo zas to okno otevře, …radši o číslo dál  
 

Kde ve sklepech  spících domů řádí krysy v divém reji 
lampář už zháší plamínky a Prométheus tone v beznaději 
jo, tyhle chvilky v Praze nad ránem, ty mám fakt nejraději 
 

Každej si táhne u svou káru, stejně jako tahle seschlá bába 
která si do ní hází z popelnic, vše co její zrak si žádá 
než popelářský kluci dorazí, než týhle noci skončí vláda 
 

U dveří vinárny pro nóbl pány ptáci snídají čísi zvratky 
a hned o pár metrů dál rozpláclá stará šedá kočka 
- ač padla na všechny čtyři  
je jen biftekem krvavým na chladný kanálu mříži 
 

Svítalo a bylo ticho, jen moje srdce bušilo jak zvon 
ozvěnou kroků samoty bylo tak mrtvý, studený 
jak když se prázdná lebka kutálí po schodech věže kamenný  
 
 
 
Dychtivý klíč našel svou milenku 
v mosazné dírce mých dveří 
a já jsem si všim jak naproti  
šmíruje mne oko sousedky 
a za tenkou zdí bytů okolních  
občané roztáhli roletky 
 

Slušní lidé vstávali... 
 

 

 

 

Nemohu být s tebou 
 

Závidím stínu bříz, smí tě celou skrýt v objetí 
tiché pláně širých vod lehce vznášejí 

tvé sladké tělo v náručí 
 

Marně toužím s tebou být 
beznadějný cíl je mým hrobem 
v bludném kruhu mámení sním 

 

Zbývá jen věčný blázna sen 
stínem tobě být na řasách 

stát se tím mocným příbojem 
nést tě vstříc vidinám 

 

Pár chvilek štěstí snad 
zdá se ti být blíž než dráhy hvězd 

v nekonečné prázdnotě dní 
 

Závidím, závidím i vánku klid 
smí ti tajně hrát v kadeřích 

v zahradách půlnočních, spícím růžím klid 
líbáš z nich rosy hřích 

 

Být vánkem vlasů tvých 
mít dotyk tvých rtů jak růže list  

plout v rose, k ránu když jdeš z trávy pít 

Noční můry 
 

Noční můry zlý ke mně slétají 
děsi noci nejtemnější spát mi nedají 

Noční můry stín, bolehlav a blín 
vize smrti utrpení, červi v těle mým 

 

Hořká pachuť žluče, oprátka mne svírá 
nevím, už nevím jak dál 

zvolna srdce tluče, kolem páchne síra 
to ďábel, to Satan - můj pán 

 

Noční můry zlý ke mně slétají 
děsy noci nejtemnější spát mi nedají 

Ať už konec má, ta noc šílená 
ať odlétne  v zapomnění  

tahle chvíle zlá 
 

Já chci mít zase klid… 
 

V kohoutím svítání mlhavých par 
mizí, jsou pryč, končí duchů bál 

úsvit je zahání, bože to je dar! 
však večer, však v noci - co dál? 

 

Noční můry zlý zas mne stíhají 
jsem snad jenom já ta oběť, jiné neznají? 

 

Na kolotoči života 
 

Jsou chvíle, kdy svět se boří, kdy hodiny konce nemají 
zbytečný dny, bezesný noci, a roky co nic nedají 
Jsou chvíle, kdy srdce hoří, kdy duše s tělem nemá svár 
kdy nevoláš tiše po pomoci, kdy spaluje tě lásky žár 
 

Tak už to bývá, že jednou život je zlej 
a jindy zas je príma, ten život zmatenej 
 

Jsou chvíle, kdy máš chuť s tím seknout 
kdy cíle smysl ztrácejí 
kdy nálada jak noc je temná 
kdy stromy tvých snů kácejí 
 

Ač nechceš, v prdeli je mládí  
a kdoví proč prachy k čertu šly 
ač miluješ, tak láskou strádáš 
máš pocit - je to na mašli 
 

Tak už to bývá, že život není bezchybnej 
špatný dny mívá ten život zasranej 
 

Jsou chvíle kdy radost míváš 
kdy hodiny rychle prchají  
báječný dny, úžasný noci 
a roky co zlé neznají 
Jsou chvíle, kdy štěstím zpíváš  
pro ten profláknutej cit 
jak Samson pln síly býváš 
na účtu žádnej deficit  
 

 
 

Tak už to bývá, že sem tam taky dobře je  
a když ne, tak snad zbývá 

 ta trocha věčný naděje 
Tak už to bývá, že jednou život je zlej 

a jindy zas je príma ten život zmatenej 

 

 
 
 

Osamění 
 

Sám v temnotě noci, sám v naději rán 
znám dlouho ten pocit být samotou štván 
 

Sám pod klenbou nebe, sám v kobce čtyř zdí 
mám v mysli jen tebe, když beznaděj bdí 
 

Sám na konci světa, sám na Bourbon Street 
sám uprostřed ghetta, sám nechci už žít 
 

Sám na prahu ráje, sám v pekelném reji 
jen nad hlavou hvězdy mou duši již hřejí 

 

 
 

Léto 
 

Čas vůně trávy, nočních létavic 
jepičích lásek za svitu voskovic 

 

Dny vlčích máků, hodiny toužení 
vteřiny vzpomínek a věčnost nadějí 

 

Noci sovího ticha, dálek hvězdných  drah 
tanců zmatených můr, když duši svírá strach 

 

Vítání slunovratu, žár polední pálí 
do tmy slastných vzdechů ohně planou v dáli 

 

V žilách krev se vaří krásou dívčích těl  
chmýří na bodláčí stejně bys lapit chtěl 

 

Čas divokých bouří, čas zlátnoucích polí 
čas omamných chvilek, čas ztrát co bolí 

  


