Chrámy boří déšť
Nabíráme směr
k nirvánám a ve válkách
ládujeme kvér
Až s kudlou v zádech víme víc
Chrámy boří déšť
S noblesou a po kapkách
Stačí jen říct
A možná - jednou - někdy - příště - snad
Každá touha mít
Každá víra bezvěrců
Každej živej štít
a každej kdo se neprosí
Chrámy boří déšť
Bez tirád a bez věnců
Pláč se nenosí
Ale možná - jednou - někdy - příště - snad ...
...snad nás krovky k zemi snesou
a budem se dívat
jak v nás ty kapky deště nejsou
A budem zpívat
Tu houpavou a smířenou
Zapomenutou a vzkříšenou
V ní zní i pády ráhen do týlů
Tu vítanou a míjenou
Nepomíjivou a slíbenou
těm co ví co se stává motýlům

Hej Báro
No jo Ještě tě dojímaj ptáci
No jo Ještě jim dáváš pít
No jo Ještě tě baví hrát si
No jo Ještě tě baví žít
No jo Ještě máš sílu rvát se
No jo Ještě máš právo snít
No jo Ještě ti lžou jen krátce
No jo Ještě máš sílu přímo k cíli jít
Hej Báro
Hádej kdo je král
Vím že ty jsi výš a já jen dál
Zas mě lákáš k sobě do očí
Hej Báro
Zkouška spojení
Nauč mě to věčný divení
Dřív než se káča dotočí
No jo Ještě si dáš tu práci
nezívat když ti spáči raděj spát
No ne Ještě tě bolí lhát si
No jo Ale jednou se budeš tomu všemu smát
Hej Báro Hádej kdo je král
Vím že jsi výš a já jen dál
Zas' mě lákáš do očí
Hej Báro
Zkouška spojení
Nauč mě to věčný divení
Hej Báro
Hádej kdo je král
Nikdo neprohrál
Svět se točí

Kamarádi
Máma má tátu ráda
Táta má mámu rád
Máma má kamaráda
Táta má doktorát
Táta dá ránu mámě
Táta má rány rád
Táta dá rámě dámě
a mámě kamarád
Kamarád má rád mámu
a dámu má si brát
Táta má rád i dámu
a má i mámu rád
Až jednou zblednou k ránu
sejdou se a pak dá
každej každýmu ránu
a maj se rádi dál
Tak to má bejt
Všichni jsou rádi že se maj rádi
že jsou všichni kamarádi
Tak co má bejt
Tak ti dám ránu
Já tě mám rád Já ti dám dvě
Ty nemáš Ahnung
Jak to má bejt
Hele kámo dej tam taky auta a holky
politiku polikliniku politý stolky
A nekoukej Dej si to samý ještě jednou
Hele rozprášený prachy ty si samy časem sednou
No no netahej sem ty tvý školy
Zavolej si papežovi anebo na policejní stanici Přerazím ti sanici
Hele takhle už nekoukej

To znám
Tohle už znám
Trpět a snít
Někdy to vzdát
a zkusit to příště
Už netleskám
Nechci se mstít
A čeho se bát
příteli když tě
kolíbaj
Já nehledám
usmíření
I mámy ho znaj
jen v prudkým světle
I takhle se dá
bez míření
najít si ráj
třeba i v pekle
Mám duši jako zeppelin
a lítám nad zemí
Párkrát jsem tam byl a řval
A už se zase tetelí
a říká zdá se mi
Pojď si to odbejt ať se točím dál
Narvanej krám
Dědičnej hřích
Míry a války
Bible a líh
Lásky jak trám
a foch erárních plín
Gauče a dálky
Prášky a plyn
Už tolikrát
mohlo bejt líp
Jen si vzít kruh
a vypustit bazén
Jak to jen brát
Možná jsem vtip
Možná jsem bůh
a možná jen blázen
Kolíbej !
Zas usedám k ohni
a zachovávám rod
Zase se mi chechtá Hádes

a křičí Tak si pohni
Dobrej každej bod
Zas je to nářez
Tak piju líh
Zametám sluj
Ráj v nebi - co tam
Zkouším bejt svůj
Nejraděj bych
plách na Měsíc
Tak se tu motám
a je nás víc
Jsem načatej
Tohle už znám
Zas o všem pochybnosti
Narvanej krám
Jsem bohatej
pán z Nemanic
Unikaj mi souvislosti
a táhnou na měsíc
Tak se tu motám
a je nás víc
Tak se tu motám
a je nás – moc

Zapomenu
Svítá
Zase jsem zapomněl spát
A další ráno
mi za to nebude stát
Kalendář křičí jenže já mám křiku tak akorát
Přijdou
Tu divnou hru budou hrát
Přijdou A já
se zase nebudu prát
Dobrý den dobrou noc a dobrou chuť jak už tolikrát
Kdo budí noční můru
a kde duha končí
Proč se vzdáváme holkám
Proč loupem zemskou kůru
a pak nad obočím
zdá se nám
že jsme věční
A já
Svítá
Zase jsem zapomněl žít
Peru se s chutí
někam se jít opít
A na dně flašky třeba najít jestli být či nebýt
Zapomenu spát
Zapomenu bdít
Zapomennu pít zapomenu brát narkotika
Zapomenu lát
Zapomenu snít
Zapomenu všechno co mě se týká
Zapomenu pláč
Zapomenu smích
Zapomenu na ženu a zapomenu na potomky
Zapomenu nač
pomáhá mi líh
Zapomenu na bohy i na holomky

Koule
S velkou kabelou
loudá se a meloun
koulí před sebou v loužích
Touží žít bez louží
protože žena ho doma zbije
Až tu zelenou
kouli louže semelou
S boulí a s kabelou poulí
oči na zločiny
protože žena jeho je zmije
Rozbitá
Ubitá
koule oči poulí
Rozmilá
Opilá
žena cpe se koulí
A není to meloun
A je to její zevloun
A není to meloun
A je to její zevloun
A boží mlýny melou
Moula koulel meloun
Boží mlýny melou
NEMĚL KOULET MELOUN !

Co to je?
Hledám k rubu i líc
Hledám v písku hrad
A v blátě půlměsíc
A v sobě sílu hrát
Hledám v poušti květ
Z těch co nehynou
Hledám v tůni vět
jen tu jedinou
Chráním si tvář a záda
Hledám bílej pláč
Hledám důvod bejt
Hledám dlouhej fáč
na sny všech co bděj
Hledám víno vín
Já - zpitej desperát
Kdo nalejvá ať ví
Kdo neví ať je rád
Chráním si tvář a záda
A dál
Hledám
A často je mi do breku
Tak co to je ?
Hledám
A někdy padám do kleku
Tak co to je ?
Hledám
A hádám to že tu jsem
Co to je ?
Hledám
Co hledám Co to je ?

Divnej brouk
Co to tu tančí a hledá díru
Na nose žílu a naviják
Divně to kouká a nezná míru
To co tu tančí tak to jsem já
Ten co tu tančí a má se k světu
Litery zná jen některý
Rabuje úly a má rád větu :
Klokani chrápou i v úterý
Češe si záda a válí sudy
Maluje míče na piják
Tulení řízky si dává z nudy
do uší a netuší že on je já
Já mám planetu v lánech máku
Zem si strčte za klobouk
Máchám pitomou žábu v láku
Ví že já jsem divnej brouk
Ten co tu tančí tu dávno není
Někde si lítá s Venuší
Copatý náně plíny mění
Maliny sbírá z moruší
Lakuje vrány na pelikány
Holiny láká na biják
Pasuje elfy na velikány
To co tu lítá tak to jsem já

Těla
Má hrůzu z doktorů
Ten starej brach
Těžko tráví pokoru
a nenávidí strach
Vyfocenej v mundůru
visí nad gaučem
V mládí zpíval na kůru
a už neví o čem
Má sbírku obrazů
a známek století
Starých denních rozkazů
Přátel, žen, dětí
V davu vrážet do lidí
nic mu nedělá
Kouká na ně a vidí
Jenom těla
Těla jdoucí stojící
Těla
Řvoucí prosící
Těla
Spící žvanící
Jenom těla
V autech v kině v metru v márnici
Zná ho celá ulice
a až ho ponesou
Až ho najdou na klice
Těla pronesou:
Hospodskej úderník
Miláček žen
Domovní důvěrník
A zasloužilej člen

Až se bude zdát
Až se bude zdát
že stačí mávnout
A ode zdí
se připozdí
A teď je dávno
Musíš u mě stát
Já se ti nezdám
Vím co mám
Věřím nám
Věřím hvězdám
Až se bude zdát
že Charón kývá
Ruku mi dej
a podívej
jak jsi živá
Nesmíme si lhát
až se odporoučí
čas úletů
Teď je tu
Ale hned se loučí
Až se bude zdát
že je konec klání
A bezvětří
nás ušetří
žáru tání
Nebudeme spát
Na to víme málo
Když půjdeš blíž
Pochopíš
že se to jen zdálo

Už po mě jdou
Louže a jámy
Hvězdy a kříže
Výlety bláznů za pravdou
Vousatý fámy
Víry a mříže
Už po mně jdou
Strany a vlády
Pošty a soudy
a domy s velkou zahradou
Pravěký řády
a nový proudy
Už po mně jdou
Zátopy
Zákopy
Závratě z tý tvý magie
Už po mně jdou
Mám bohy
mátohy
Vždycky jsou tam kde nejsem já
Já, ty a já
Děvky a dámy
"Bačkory","bejci"
Školáci na rtech s koledou
Tátové mámy
a bodrý strejci
Už po mně jdou
Alláh i Ráma
Armáda spásy
Víra ve spásu armádou
Papež a láma
Královny krásy
Už po mně jdou
Návody
Náhody
Návraty ran historie
Už po mně jdou
Zátopy
Zákopy
Závratě z tý tvý magie
Už po mně jdou
Tvý boky
Mý roky
Výlety nás dvou za pravdou
Už po mně jdou

Mám bohy
mátohy
Vždycky jsou tam kde nejsem já

