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01 OHM 
 
spokojenej budu 
až se jaro vrátí 
spokojenej budu i s tvojí mátí 
spokojenej budu 
až budem sami 
a v nejlepším zazvoněj známí 
 
spokojenej zelenej strom 
óm šántí óm 
 
spokojenej budu 
třeba bez hlavy 
nanejvejš si řeknu 
c´est la vie 
ani na vlastním pohřbu 
nehodlám se bouřit 
budu spokojenej až se země bude kouřit 
 
spokojenej zelenej strom 
óm šántí óm 
 
spokojenej se vším 
všude a vždycky 
prostě spokojenej 
jako spokojený státy americký 
 
spokojenej zelenej strom 
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óm šántí óm 
 
 
02 V SÍTI 
 
v síti  
asi jsme v síti 
a ti petři co nás loví dobře mířenými slovy nejsou svatí 
vždyť je platí 
aby nám ucpali pusy kusy cukrový vaty ať jsme jako ryby němý 
za to nám zaříděj nový širokoúhlý vjemy 
než strčej do kádě celou matku zemi 
 
v síti 
nákupní síti 
chytrá horákyně co mluví spatra a plynně 
řekla kdo nás nejvíc chytí 
tomu prej u ní svítí 
věčně zelená evergreen 
ve tváři úsměv a pod ním led a stín 
 
v síti 
v houpací síti 
někde nahoře hladina se čeří 
velkej bratr před večeří má rád pití 
a pro třpytku na niti sehnat k rybímu filé víno bílé 
je otázkou nebytí a bytí 
 
v síti 
neviditelný síti 
poutaný předivem peněz šetříme si na pevnější řetěz 
slyším psí vytí 
bezduchej guru co zahání myšlenku jak můru na cestu nám svítí 
 
v síti 
houpací síti 
někde nahoře hladina se čeří 
velkej bratr před večeří má rád pití 
a pro třpytku na niti sehnat k rybímu filé víno bílé 
je otázkou nebytí a bytí 
 
v síti konfidentů 
co hrajou loutkový divadlo s půlkou parlamentu 
skoro váháš jít za plentu 
a pak v momentu 
váha se vychýlí o půl centu na stranu toho kdo ti slíbí vyšší rentu 
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sud střelnýho prachu s vůní nejlepší kořky 
internet   infernet   fernet 
život je výjimečně dobrý ale i výjimečně hořký 
 zkus se někdy vcítit do role ryby v síti 
co jako bonus ke štěstí se musí smířit ještě s tím 
že není zbytí 
 
 
03 MILÁ 
 
jedna se chce smát a druhá chce bejt za hvězdu 
třetí chce lásku v hlubinách průjezdu 
čtvrtá chce intelekt ale ty chceš něco víc 
ale co to vlastně je 
nedokážeš říct 
 
tak mám ti dát klíč nebo sladkostí kornout 
mám přinýst bič a poslušně se ohnout 
mám se hodit do kvádra a nebo spíš bejt rebel 
co při lámání konvencí 
si zláme spoustu žeber 
 
tak už mi prozraď milá 
jakou láskou mám milovat tebe 
 
jedna chce pohladit druhá se nedá 
třetí nechce vůbec nic  nic  leda 
že by měla pevně v rukou celý naše hájenství 
ale co chceš ty 
je sladký tajemství 
 
můžem si spolu hrát na fanty v předsíni 
můžem se přitulit něžně jako delfíni 
můžem se pomalovat ve stylu zeber 
nebo skákat s padákem tak dlouho 
až si uděláme bébé 
 
tak už mi prozraď milá 
jakou láskou mám milovat tebe 
 
těžký je to s holkou co otevřít se stydí 
a člověk by ti dal co na očích ti vidí 
jsme jen věčný děti tak si to tak neber 
asi jsem spad teda z višně 
ale existuje přece šance 
že jsem ti spad z nebe 
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tak už mi prozraď milá 
jakou láskou mám milovat tebe 
 
 
04 MOJE ULICE 
 
moje ulice má na jednom konci naději a na druhým kostel 
záleží na tom   co je právě blíž 
moje ulice má na jednom konci naději a na druhým kostel 
záleží na tom jak hlavu otočíš 
 
až se tu jednou potkáme 
na křídlech vážky co duhově září 
všude kolem bude znít 
hudba blízkejch tváří 
 
moje ulice má na jednom konci naději a na druhým kostel 
záleží na tom jak to pochopíš 
 
až se tu jednou potkáme 
bude se žít tak lehce 
vidím tě z dálky přijíždět 
na dřevěný koloběžce 
 
moje ulice má na jednom konci naději a na druhým kostel 
záleží na tom co je právě blíž 
záleží na tom 
jak to uvidíš 
 
 
05 KANCELÁŘ 
 
napadlo mě jednou že bych moh požádat 
požádat o povolení na svejch nohou stát 
vyzved jsem si na to obsáhlej formulář 
vyplním ho 
zaklepu na její kancelář 
 
seděla na trůně  vodu vařila 
a kdybyste věděli jak se tvářila 
křížovky a kafe  a novej českej snář 
jak bublina zvětšuje se 
její kancelář 
 
sotva vejdu do dveří 
slyším její hlas 
na tohleto musíte mít speciální pas 
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čtyři roky praxe 
dvouletej seminář 
a pak se klidně obraťte 
na mou kancelář 
 
celej žhavej vesmír trvá tolik let 
aby mohl svět všechny divy uvidět 
perpetuum mobile 
hrnečku vař 
ale největší skvost je tady 
tvoje kancelář 
 
 
06 AŽ SI MĚ OPIJEŠ 
 
až si mě opiješ 
spadnu ti pod stůl 
stůl bude můj novej luxusní dům 
tvý nohy změní se v pilíře mostu 
kterej mě povede naproti snům 
 
sny do mě narazí 
z mostu mě shodí 
řeka je kalná a studená 
zbejvá se zachránit s poslední lodí 
co míří mezi tvý kolena 
 
až si mě opiješ 
spadnu ti pod stůl 
v něm si pak zřídím svůj hlavní stan 
zezdola budu mít od světa odstup 
a k tomu výhled do čtyř stran 
především na to 
co rád mám 
 
 
07 CHERCHEZ LA FEMME 
 
padá žlutý listí  vzduchem krouží jako sníh 
touha chodí po rtech po očích po dlaních 
krásný je stavět s tebou velký vášně chrám 
a těžký zůstat sám sebou 
když se na tě podívám 
 
padá žlutý listí rok po prvním setkání 
láska jako žebrák jde pár kroků za námi 
jen těžko hledá slova po kterejch osud zastaví 
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a nemá kde trumfy schovat když zkrátili jsme rukávy 
 
cherchez la femme 
život se na kousky láme 
kolik ho ještě máme 
cherchez la femme 
dezertér běží z vojny 
v záloze zůstal jen dvojník 
vyhlídl si svůj motýlí plášť 
jenom na chvíli očima se ptáš 
než do něj vklouzneš a křídly zamáváš 
 
padá žlutý listí čas je spolklá malina 
láska z obou srdcí dávno sklouzla do klína 
kdo první zbourá stan co drží víc než  starej zvyk 
kdo první půjde tam 
tam odkud je jenom kousek na chodník 
 
cherchez la femme 
život se na kousky láme 
kolik ho ještě máme 
cherchez la femme 
dezertér běží z vojny 
v záloze zůstal jen dvojník 
vyhlídl si svůj motýlí plášť 
jenom na chvíli očima se ptáš 
než do měj vklouznu 
a ty mi zamáváš 
 
 
08 SVÍTÁ 
 
doba nás pálí  pálí jako jizva 
z jedný strany tlak a z druhý strany výzva 
abychom se mohli na asii chytat 
neučme děti chodit  učme je rovnou lítat 
dvacet hodin práce a dvě hodiny spánku 
zbytek na úřady a webovou stránku 
výroba stoupne a pak ztloustnou naše portmonky 
ať si můžem dovolit ze zkumavky potomky 
 
svítá na východě svítá 
širokým úsměvem budoucnost nás vítá 
ať už budem černý žlutý nebo bílý 
modleme se abychom se ze sna probudili 
 
doba nás pálí  pálí jako jizva 
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z levý strany tlak a z pravý strany výzva 
abychom dokázali ásii stačit 
musíme svou káru dvakrát rychleji tlačit 
a tak budem tlačit až něco vytlačíme 
a v rámci recyklace si to potom sníme 
a po hutným jídle čas je na rekviem 
za nás co jsme zapomněli že žijem 
 
svítá 
možná už nám svítá  
 
 
09 BALADA O MOŘSKÉM VLKU 
 
mořský vlk vyplul na oceán 
urazil sotva dva metry 
vrací se ke břehu ošlehán 
svými i cizími větry 
 
 
10 IN 

 
ráno mě přivítaj 
do novýho dne 
ochutnám ranní čaj 
a je tu poledne 
dojíždím prejt 
pohled klouže na dveře 
dávno mám někde bejt 
jenže je večeře 

 
tvář zářivá 
pelíšek zahřívá 
abych byl in 
vezmu si bednu do peřin 

 
že prej mám zadkem hnout 
tak to hoši adios 
najdu si kout 
a tam si pustím rádio 
otáčím knoflíkem 
s výsledkem nejistým 
když to tak půjde celej den 
tak se nikdy nevyspím 

 
tvář zářivá 
pelíšek zahřívá 
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abych byl in 
strčím si rádio i bednu do peřin 
a  spím 

 
zas je tu další den 
jde sem jak nezvanej host 
na tváři jeho halogen 
popadá mě zlost 

 
pohybem unaveným 
strkám hlavu pod polštář 
chce to jen správnej stín 
abych si moh sjet celej snář 
tvář zářivá 
pelíšek zahřívá 
dám si dvacet medvědích zim 
a budu konečně jednou  in 
 
 
11 ČERT 
 
tvůj dům už spí 
uvěznil touhu v peřinách 
a ani můj stín 
nepustí přes svůj práh 
 
tvůj dům už spí 
nevlídnej jako pes hlídací 
jak srdce kamenný 
co s nikým čas neztrácí 
 
na černejch myšlenek šňůru 
navlíkám svou noční můru 
jedinej kdo je teď u vás vzhůru 
je tvůj čert 
a ten drží mravnostní kúru 
 
tvůj dům už spí 
uvěznil touhu v peřinách 
a ani můj stín 
nepustí přes svůj práh  
 
 
12 BOLESTI 
 
měl jsem takový přání 
měl jsem takovej sen 
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bejt na dně mořským utopeným zatraceným hluchoněmým korálem 
měl jsem takový přání 
měl jsem takovej sen 
že zapomenu na tu sáru čáru máru divou báru za lesem 
 
řekla mi    nech toho  začnu se tě bát 
řekla mi    nech toho dávno bys měl spát 
řekla mi    nech toho budou se ti akorát 
do jednoho smát 
 
měl jsem jabkovej závin 
měl jsem višňovej džem 
pověsit se na tu šňůru na tu důru noční můru za oknem 
měl jsem divokej záchvat 
měl jsem divokej splín 
vymyslet si jednu máje panimáju  řekla  já ti rozumím 
ale 
 
už toho nech   začnu se tě bát 
už dej pokoj    nech už čerta spát 
už toho nech    všichni se ti budou akorát 
do druhýho do třetího smát 
 
měl jsem zelenej zákal 
měl jsem zelenej hlen 
počíhat si na tu lízu na tu schízu paralýzu za plotem 
měl jsem chycenou mízu 
měl jsem plesnivou dřeň 
vylezu si na tu lebku  na tu depku kleplou pepku za bukem 
 
měl jsem takovej ňákej 
měl jsem takovej ten 
zapomenu  že jsem že jsem 
zapomenu  že sem  že sem 
že sem 
že tam 
 
měl jsem takový přání 
měl jsem takovej sen 
že zapomenu na tu sáru  čáru máru divou báru 
za lesem 
 
 
13 SJEZDOVKA 
 
tři školy čtyři práce 
pak doma na svým dřít 
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až tohle všechno zvládnem 
možná stihnem i žít 
 
nahrát si všechny filmy 
ulovit každej hit 
až tohle všechno zvládnem 
možná stihnem i žít 
 
chaloupka bazén vilka 
auta a drahej byt 
bude to jenom chvilka 
a pak začnem žít 
 
svět letí po sjezdovce 
tak jako o závod 
a vlci chytaj ovce 
co nepřelezly plot 
 
život se nádherně blyští 
pak přijde věčnej klid 
možná že už v tom příštím 
stihnem žít 
 
 
14 VOLÁNÍ DIVOČINY 
 
sešli se vědci z celý planety 
kvůli oteplení 
moře že stoupá oázy vysychaj 
tak tohle pro mě není 
bude tu teploučko tak jako v sauně 
jistěže ku prospěchu flóře i fauně 
pro dnešní život já mám pochopení 
a taky ušetříme za topení 
 
ať je tu kouř  ať jsou auta 
ať teče vodovodem do kuchyně coca cola 
ať je tu klaus santa 
vánočním dárkům našinec neodolá 
 
sešli se vědci říkali věci 
údajně k zamyšlení 
z křesla se zvednu vypínám bednu 
tohleto pro mě není 
sešli se vědci odborníci 
říkali člověče stůj 
já klima neštuduju ani nejsem ví aj pí 
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mám jenom názor svůj 
 
ať je tu kouř  ať jsou auta 
ať teče vodovodem do kuchyně coca cola 
ať je tu klaus  santa 
vánočním dárkům našinec neodolá 
 
k matičce přírodě  i když obloukem vracím se buď jak buď 
odříkání bolí ale já budu přirozenej vezmu si na co mám chuť 
 člověka člověkem prej dělá rozum jenže ten je přítěží 
pravda a láska kdo tohle vymyslel jenom pudy vítězí 
 
ať je tu kouř  ať jsou auta 
ať teče vodovodem do kuchyně coca cola 
ať je tu klaus santa 
volání divočiny živočich neodolá 
člověk neodolá 
 
 
15 MYŠLENKY 
 
myšlenky mnou procházejí 
ovšem jenom pokud jsou 
a když někdy ulpět smějí 
do hloubky mnou otřesou 
otřesou mou vírou v sebe 
v budoucnost a celej svět 
klidně si to v hlavě přeber 
ale 
chytřejší je nemyslet 
 
myšlenky mnou procházejí 
když se krmím kotletou 
a když někdy ulpět smějí 
dočista mě popletou 
opustěj mě tak jak přijdou 
bez bolesti beze stop 
často mají milej úsměv 
dlouhý nohy 
dlouhej cop 
 
 
16 DIALEKTIKA 
 
jek vidím život   pokaždý jinak 
den co den návrat z novýho kina 
jak vidím budoucnost tak jako vědma 
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co čeká krále a přijde sedma 
 
jaký mám názory pokaždý jiný 
ráno chci anarchisty a večer skiny 
jakej mám obzor pokaždý jinej 
od špičky nosu po novou guinej 
 
všechno se mění jak cena za barel 
zdraví nás pánové bedřich a karel 
a kdo se octne pod vládou sektu 
dialektiku najde i v dialektu 
 
jaký mám chutě pokaždý jiný 
teď miluju tě zejtra ti položím pod nohy miny 
jakou mám náladu  pokaždý jinou 
naději střídám s kocovinou 
 
jak vidím život pokaždý jinak 
den co den návrat z jinýho kina 
jak vidím sebe shora i zdola 
ani se neptejte 
skutečnost je proměnlivá 
každá 
i ta holá 
 
 
17 CELEJ SVĚT 
 
podívej se na zem 
u nohou ti leží celej svět 
jste si tak podobný 
je radost o tom zpívat o tom vyprávět 
nejdřív budeš kulatá 
a pak se budeš mít co otáčet 
 
 
 
 

 


