Texty

A zítra zase
Kde jsme, tam bude se hrát Kde jsme, tam bude se zpívat Kde jsme, tam zní kytary tón Zas už jsme na
štrece den a několik týdnů Na šňůru silnice navlíkneme další sál Šatny nás pohltí před touhle večerní
scénou Stmívá se sál tak kdo by se bál Kde jsme, tam bude se hrát Kde jsme, tam bude se zpívat Kde
jsme, tam zní kytary tón Chvíli oslepí štych co temnotu párá Náhle jsme posedlí tím že patříte k nám Tóny
se rozezní podlaha do rytmu sténá Houpe se sál tak kdo by se bál Kde jsme, tam bude se hrát Kde jsme,
tam bude se zpívat Kde jsme, tam zní kytary tón Váš hlas i ozvěny smíchané s útržky lístků Víří tím
prostorem kde dozněl poslední tón Sál zeje prázdnotou den se už k úvrati sklání Hotel a čao a zítra zas dál
Kde jsme, tam bude se hrát Kde jsme, tam bude se zpívat Kde jsme, tam zní kytary tón ...
Absolutní sólo
Jsem navyklý na kvalt Smývám bílý smal Good bye a dost Jsou věci jako strop Náhle míň a míň tvých top
Tu zůstává Jsou tady místo pouhých vět Jsou tady vůbec k vůli nám Jsem to slavím pro tvou zlost Jen
spláchnout minulost A z novin snídám stesk Můj stesk můj pán Bude líp když jen mávnem na pozdrav
Vezmem hrnky od svých káv To je absolutní sólo Z našich tém už nám nevychází nic Zbytečné je něco
říct To je absolutní sólo Jsem navyklí se smát Ale tohle nebyl pád Ale spouštění se dlouho Jsou někdy
věci jako čas Protečou nám hráz Co lepili jsme touhou Nám ještě schází mapa přístupových cest Máme
jen v patách vlastní stín Bude líp když jen mávnem na pozdrav Vezmem hrnky od svých káv To je
absolutní sólo Z našich tém už nám nevychází nic Zbytečné je něco říct To je absolutní sólo
Bitva v Černé hoře
Zapíjíme starý časy Starou žízeň Nová hasí dál Dokud tu vládnem Řeči plynou Hořkne dech Sklenice
tančí Po ústech Jak dřív Tohleto znám Tohleto znám Sedí si tady Celý týden Jejich čas možná Jednou
příjde sám Těžko jej najdou Před bojem stejný A po boji zas Na tácku čárku A netknutej vlas Jak dřív
Zběsilej křik I to chce cvik A slunce výš Už stoupá Bude to boj Bolesti stroj A velkých scén Známe je
známe ty lháře a pávy Rádce všech bláznů Bez kouzel a čar Známe je známe ty lháře a pávy Rádce všech
bláznů Bez kouzel a čar Známe je známe ty důvěrný zprávy Hloupost je nekonečná Z vozový hradby
Zbyly tu stoly Spoutaný živly Ze starý školy Řvou dál Sami tu mládnou Tady se perou Snad kvůli všemu
Maličkosti ženou Do extrému Jak dřív...
Blekenvajt
Do černý kávy bílou sůl A do půllitru Black´n White Černou holku v bílých krajkách Prožívám Můj svět
je temný šapitó S maněží bledých stínů v sutnách Bílou hůlkou vyklepávám Čas v hodinách Přezdívají mě
Blekenvajt Jsem funebrák co rozdává Černý známky v sněhobílých obálkách Spím jen tak napůl S tvou
láskou nepočítám V tvý cestě k mrakům Provází tě Blekenvajt ..! Spím jen tak napůl S tvou láskou
nepočítám V tvý cestě k mrakům Provází tě Blekenvajt ..! Spím jen tak napůl S tvou láskou nepočítám
V tvý cestě k mrakům Provází tě Blekenvajt ..! Blekenvajt ..! Blekenvajt ..!?
Blízko nás
Dlouhá noc je před tebou A fantastický rej Není čas na snění Tahle noc promění tě stokrát Jak skalpel
řízne halogen Do obnažených stěn Ozvěnou plný sál Se teď rozkýval a sténá To černý hradby nad tebou
Teď zní ... Pouhá noc je před tebou A sladká jako krém Barevný mlhy jsou Nebe nad hlavou a parfém
Jak zlátne můj hlas únavou Nad hladinou vašich těl Slova k vám doletí Refrén neztratí na síle To černý
hradby nad tebou Teď zní ... Blízko nás místo máš Jít domů teď S tím se nepočítá !
Bulimie
Miluje talíře a vidličky a nože U plnejch stolů jasně ožívá Muži maj kravaty a ženy krásný brože A uvnitř
těla se jim ozývá Ta kašle na figuru Na vysoký tlaky Na zdroje vitamínu pod slupkou Tlustý a libový a sůl
a cukr taky Na další chody Řve jen go go go !!! Budí se o půlnoci a drancuje spíže Tak žije vlčí hlad ta
jedna z múz To není z mojí hlavy Ani z chytrejch knížek Není to Američan ani Rus Nudí ji zákony o
zachování hmoty A z malejch lidí velký udělá Chuť nezná bariéry překážky a ploty A heslo jediný je Do
těla ! Bulimie - je v tobě má se krásně Bulimie - je v tobě nemá dost ... Není moc vychovaná A má super
vnady Byla by s každým raz dva hotová Jestli mě přijde domů Umučím ji hlady Mě nedostane tahle žravá
osoba Já kašlu na figuru na vysoký tlaky Na zdroje vitamínů hážu loď Tlustý a libový a tein a kofein taky
ty moje potěšení pojď pojď pojď !!! Bulimie - je v tobě má se krásně Bulimie - je v tobě nemá dost !!!!!
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Černý kocour
Přes cestu mi přeběh divnej kocour Jako saze celej černej byl Oči jak dva smaragdový šutry Nikde poblíž
nestál kominík Smůlu Smůlu Smůlu mám .. Uteklo mi včera jedno děvče Zrovna děvče který jsem si přál
Vyrazila s mojí láskou dveře Já v těch futrech jak idiot stál Smůlu Smůlu Smůlu mám .. Do portmonky
nafoukal mi vítr Místo peněz listí z jabloně Ke všemu jsem ztratil jeden odznak Kterej se mně blejskal na
klopě Smůlu Smůlu Smůlu mám ..
Dál a dál
Nebetyčné výšky hor Neskutečné hloubky řek Tam kde platí vzdálenost Člověk se už slávy zřek Dávno už
dávno Znovu slyším já tu jsem S parádou a rámusem Kytarový dítka Dovedou jen žřídka lhát Zrcadlo mě
odbývá Dál a dál Překračujem stíny Dál a dál Slyším struny řvát Dál a dál Melou boží mlýny Dál a dál Už
nemůžem stát Nekonečné pláně hvězd Motoresty podél cest Zvířený prach zdá se Neubírá kráse dnům
Zrcadlo mě odbývá Dál a dál ...
Daleko a navždy
Daleko a navždy rozhodla ses jet Večer voněl po mandlích Daleko a vážně plnou parou vpřed Prázdný
kufry zůstaly tu stát Třeba se probudím A znovu uvidím krásnou tvář A slzy nebudou A karty o sirky zas
budem hrát Mávala's tak zvadle Vypadla's jak proud Konči s touhle groteskou Nejseš Harold Lloyd Třeba
se probudím A znovu uvidím krásnou tvář A slzy nebudou A karty o sirky zas budem hrát V děcáku máš
spousty tet Mámu tátu v prášku Samý ženský žádnej med A strašně málo chlapů Který něco dovedou V
děcáku máš spousty tet A v sedmnácti křídla Nekonečně krásnej svět Valí se tam dole nebude to bolet
Daleko a navždy rozhodla ses jít Do rána tě nenašli a teď už máš klid Třeba se probudím A znovu uvidím
krásnou tvář A slzy nebudou A karty o sirky zas budem hrát V děcáku ..
Divný lidi
Divný lidi tady bydlí Mají na pavlači místo Všechno vidí Každou story Tady v domě Pěkně vybarví a jdou
po mně Na chodbách šeptá strach Tak se perou tak se perou Klidně doma v peřinách Jdou si v devět spát
Každej zvlášť Dlouho budou žít Ze svejch prázdnejch hlav A touhy objevit Svět v roletách Tak to
zkoušim hlavně v noci Kdy se flirtu moc odolat nedá Pěkně nejdál od zlejch vočí Boty do ruky a cestu ven
hledám Na chodbách vířim prach Detektory jak to vidim kolem Si nás vyhmátnou Souzený jsem zas jak
tolikrát S touhle holkou Byl tu předtím aspoň tisíckrát Z vokna skáču z vokna skáču Ven a utíkám utíkám
Já se nenudim Tady pod hvězdama Lásko sorry za náš dům Já jsem Kolumbus Někde za horama Mám
rum v lodi nalitej Jiný lidi v jinou dobu Ladí kytaru Čtou Švejka a pijou vodu Mají kino když v mým bytě
Začnem dovádět a oni uslyší tě Na chodbách šeptá strach Detektory jak to slyším kolem Si nás vyhmátnou
Souzený jsem zas jak tolikrát S touhle holkou byl tu Předtím aspoň tisíckrát Z vokna skáču z vokna skáču
Ven a utíkám Já se nenudim Tady pod hvězdama ..
Dlouhý let
Dřív než se propiju navěky k předkům Můj život ožije dostane spád Barvy se rozzáří jak vyjdu před dům
A žízeň vyroste tak sedmkrát Nikdo mne nezastaví jak budu šťastnej Nikomu nepovím to co se mi zdá My
dva už nejsme děti tím to hasne Úplně fakt Mám postel prezidentskou Plat s nízkým stropem Sem tam
jsem zamilován Z čekání na ženskou si vyřežu totem A v úterý se klidně vzdám Nikdo mě nepřinutí abych
byl věrnej Nikdo mě nevzbudí když chci dlouho spát Jestli mě budeš chtít já budu něžnej Úplně fakt Láska
je dlouhý let Nespadnu neletím sám Schválně jsem pro úlet Tam dole svý jistý mám Naplním duši svou
tvým střelným prachem Uteču zaminován Netrpím odvahou a ani strachem Chci zůstat neroztrhán Nikdo
mě nezastaví jak budu šťastnej ..
Exploze
Když vládne noc To nejsem já Kdo se z mých očí na svět dívá Najednou Když vládne noc Neúprosná
Vlny které leží v hlubinách Se ve mně povznesou Odvahu mám a čelo drzejší A strach pod botou rozdrtím
Na nárožích svůj osud vyzývám A on se bojí ukrývá ... To nejsem já Říkám s výstrahou A dokud se mně
nedotýkáš Nic nehrozí Rozbušek pár Ve mně číhá dál Jak panter před skokem svým Než dojde k explozím
Exploze snů mě na prach rozmetá A jen ta noc jí odolá Exploze snů ta tiše vyčkává Je blízko její chvíle zlá
Když vládne noc V temných zákoutích Přicházím já Sílu v pěstích zavírám Není s kým se prát Nevím kam
jít A marně hledám soupeře A neumím to vzdát Exploze snů ...
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Fernetový oči
Boty mívám toulavý Každý týden cestu jinou Málo spím a nesnídám A neholím si tvář V kapse noci
stříbro mám Taky nůž a fotku Kterou k lidem zámky otvírám Když nenajdu klíč Hořká vůně fernetů
Pohledům tvým hlavu stíná V hloubce očí zůstanou Jen kameny slov ty půlky vět mi vrať Dotyk úst má
příchuť jinou Nelekej se šedi stěn A mraků nad hlavou Jako dým se rozplynem A kůže rozestýlá Něco víc
je zbytečné Už kvůli nám Hořká vůně fernetů Pohledům tvým hlavu stíná V hloubce očí zůstanou Mraky
nad hlavou

Hlas
Chceš všechno mít A to hned nejde Katastrofa - štěstí ubývá Krásný místo měls A kde je? Ani tvý čůzy
neví Oh tak čí je to hlas Co skvěle svádí Oh je v hloubce někde v nás Prázdná hlava s prázdným tělem
Spojily se pod tvým jménem snáz Obě ruce levý Kam chceš dojít Vlastně nevíš Oh tak čí je to hlas Co
skvěle svádí Oh je v hloubce někde v nás Oh tak čí je to hlas Co svádí skvěle Oh je v hloubce někde v nás

Hlava
Sedím a podlíhám čárkám Smůlu si plůtkem ohradím Víno a zpěv to je balzám Na to já jednou doplatím
Přes sklenku portskýho koukám Svět se tak růžovější zdá Trable a krachy si foukám To se tě vůbec netýká
Židle i stůl se houpá Do letargie upadám Půlnoční den se loudá Baby já hlavu v dlaních mám Pingl už
ospale mžourá Poslední sklenku nalívá Bankovky zmuchlaný soukám Bez řeči kamsi klopýtám Chodník i
dům se houpá V mozku mi zní včelí úl Do spánku krev mi stoupá Baby do srdce vraž mi kůl Hlava Hlava
se motá a svět se houpá Hlava Hlava se motá a já se houpám Dneska s tím určitě praštím A začnu
normálně žít Denně sto slibů a přání Je to jak nebýt či být

Hledám stále ráj
Dotýkám se na zem spadlých Zvedám ji a pouštím zároveň I když mají tvrdý čela Otlučený zvláštním
způsobem Neusínám Co kdyby náhle Vzlétnout přáli si Každý je sám Pod paží má jen křídla svázaná Učili
nás snáze minout Nekonečné chvíle vrátit čas Nebezpečný prý je život A někomu se víc než podobá
Nezhasínám Co kdyby náhle vzlétnout Přál bych si Každý je sám Pod paží nosí křídla svázaná Hledám
stále ráj Hledám s Vámi ráj ztracený ráj Hledám stále ráj Hledám s Vámi ráj ztracený ráj Nezhasínám

Hrdina pro pláč
Nesmíš se holka bát Mít prachy to chce kus odvahy Budem jak Bonnie & Clyde Až nás tenhle čin proslaví
Splyneme s noční tmou Tišší než vlastní stíny V hlavě mám bezva plán Zejtra se můžem světu smát Měli
jsem zůstat stát ? Kdo věřil, že fakt vystřelí ! Hrát si na Bonnie & Clyde Tak to už je teď to poslední Náhle
jsem zůstal sám V krajině bílejch křížů U jednoho poklekám Slyším tě jak mi říkáš Chtěls bejt hrdinou O
kterým se ví Že je chlapík žulovej Chtěls bejt hrdinou Ale teď couváš...COUVÁŠ ! Chtěls bejt hrdinou
Zas je z tebe kluk No tos byl rychle hotovej Chtěls bejt hrdinou (ale jsi pro pláč...PRO PLÁČ !) Každou
noc bloudím sám V krajině bílejch křížů Před světem utíkám Slyším jak se mi posmívá Chtěls bejt
hrdinou... Zkoušeli jsme vabank hrát těžké je být Bonnie & Clyde...

Hvězdám už nevěřím
Hvězdám už nevěřím Lžou když promluví k nám Potkám tě rychlostí světla Jdeš od někud tam Stále se
vracíš a mizíš jak den Souhvězdím samoty vyhaslí jdem Hvězdám už nevěřím Lžou jak horoskop v nás
Rozvíří mělčinu slov A nalíčí past díky náhodám Mám tě lásko má blíž Bouři rozpoutanou Nezastavíš
Žízeň mám v záplavách Ničím se nemám strach Výkřiky našich úst Ne ! Neoněmí .. Necháme
vychladnout plyš Mých pohlazení ? Stačí když řekneš že smím Přijít po setmění Díky náhodám ..
Hvězdám už nevěřím lžou !
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Chráněný žít
Všichni na jedný lodi Plujem a pijem keyrum Každej si na kormidlo sáh Co bylo k smíchu vadí Tak s
námi hýbou Jen vlny spěchu a ztrát A nezapomeň že jsem tu s tebou Ze sta jenom já mám tě najednou
Ještě víc nedobytná Mou hlavu si přej Blýská se na zlý časy A dny se vlečou Tvá chůze je tou bouří v těle
Jedna dvě rozdělí tě Na tu zlou i na dobrou Dvě tváře Jednu chci znát Tak nezapomeň že jsem tu s tebou
Ze sta jenom já mám tě najednou Sám a sám cestu Za svým pokladem hledám Vzdálený od falešných sfér
Sám a sám tvůj hlas Mě na nohy zvedá Chráněný žít Všichni ten dlouhej život Máme u zdi minulejch let
Je šance mířit po jinejch Štěstí je mlsný zvíře Jen když se unaví Mám dojem že na mě číhá Já nezapomněl
že jsem tu s tebou Ze sta jenom já mám tě najednou Sám a sám Cestu za svým pokladem hledám
Vzdálený od falešných sfér Sám a sám Tvůj hlas mě na nohy zvedá Chráněný žít Sám a sám ..

Jako naposled
Ráno v kině Čas Začalo nádherně plout Svět je na nohou Můžem si přát Bláznit nebo lhát Rozeznat den
mezi tmou Dávno není dál Než si můžem vzpomenout Víčka ti spadnou Držíš se mě jak naposled Takhle
usínáš Uprostřed mládí Konec je ti volnej Když v srdci je místa až až Nejsem Robinson Vždyť můžem být
sto let spolu Bláznit nebo lhát Rozeznat den mezi tmou Dávno není dál Než si můžem vzpomenout Dáme
do ztrát naše tenkrát Máme požár k hašení Žádnej anděl není pod rukou Krásně zvládnem mlčení Nechtělo
se domů My drželi svůj plyšovej sen Všechno nebo nic Jsem rád Jsme v jednou kuse Bláznit nebo lhát ...

Ještě nejsem ztracenej
Málo komu zdám se úplně čistej Bloudím na zdařbůh A furt měním plán Vejdu i nepoznán Kousnu a
vypadnu sám Vopravdu sám .. Snažím se nebejt s jinou Ukrýt se nebo splynout Zapomenout Snídaně je
dál než ode mě k Marsu Chtělo se mi vstát a nic nepropást Ráno se vobjevím Prej voním bůhví kým To
není Old Spice Mám vokno do nebe A žízeň ve vočích Tím končí špás Ještě nejsem ztracenej Budu ti lhát
Nebyl jsem ti dost nevěrnej Nemám tvý slzy rád Votravuju vzduch a dělám jen průvan Ani moje skříň se
mnou nemluví Už mě má holka mění Bolest bolest to není Zabitej čas Mám vokno do nebe A žízeň ve
vočích Takhle mě znáš

Jsme lidé
Často je na nás Hrát o příznivý děj Na srdce míří nám I hloupá beznaděj Úděl je dlouhý vlas A tančí než
se zdá Třináctý dveře jsou Jen touha skrývaná To věčné vyhlížení Nad štíty hor Na dlouhých cestách
změní Osud náš a vzdor K větrným mlýnům Se ženem denně zas Pro slávu činů svých Si málem zlomit
vaz Platíme životem Když můžem život dát Včerejšek za plotem Nás nesmí rozplakat Čas letí u výčepů
Každý to zná Slepeni z různých střepů Nikdo není sám
Jsme lidé, jen lidé ... Biliár světa Nám hlavy otlouká Než skončí věta V nás plamen rozfouká Časíčku čase
Jsme v tobě zaseti Nelze tě obejít Bez prázdných obětí Zamknuti do věžáků Nejsme tak zlí I s kůží na
věšáku To dobré v nás teď spí Jsme lidé, jen lidé ...
Kdo s koho
Čumáky u země nízko Ale příjemně vdechují pach Pracky je zebou už Pár set metrů Za tebou začali řvát
Tady to začne být buď anebo Odhodit falešnou tvář Najdou Tě na to zapomínáš Milosrdný neprožívám
Zastav je když na to máš Je doba pranice Díky lesku na klice nemohls dál Úřední postupy mírně časem
otupí A to bys měl znát Ráj tady na zemi Mají čím dál jasněji favorité Pusťte si to už se neozývá Nepokazí
kdo nic nedělá Tak co ještě prosím Tě máš Hej hej hej Kdo s koho Hej hej hej Kdo s koho Kdo s koho
Kdo s koho Důkladné a rok ten je znát Bránit se jim to už je málo Pouze stát krev hájit svou Důvody jsou
a doba žádá Koukají beze mě Jestli nemáš při sobě potenciál Zbraně a finance Nepoženou zbytečně do
vlastních ztrát Ráj prý tu byl a čekat na něj To bylo zlé Zaspi si zachvilku je tu máš Důkladné a rok ten je
znát Bránit se jim to už je málo Pouze stát krev hájit svou Důvody jsou a doba žádá Hej hej hej Kdo s
koho Hej hej hej Kdo s koho Kdo s koho Kdo s koho
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Kdo zaváhá nelíbá
Čekám na tvý mávnutí Pod oknem chvíli tančím K čemu mě láska donutí Stojím tu a zírám Roztáhni v
okně závěsy Ať poznám tvý spodní proudy Jediné co mě vyděsí Může být tvá pomsta Za mý dlouhý
váhání Jsem blázen kterej Prošvih líbání Byl jsem dlouho stydlivej Prošvih jsem správnej moment Dnes
budu jistě tutovej O spánek Tě zkrátím Nestačí tajně milovat Nestačí skládat básně Z okna mi děláš
dlouhej nos Tohle je tvá pomsta Za mý dlouhý váhání Jsem blázen kterej Prošvih líbání Právě Hrála hudba
hrála Až se chvěla zem Pod oknem kde já jsem stál Hrála hudba hrála Až se chvěla zem Pod oknem kde já
jsem stál Pomsta za mý dlouhý váhání Jsem blázen kterej Prošvih líbání Právě ...
Když jiná nepřijímá
Tak a odtud neodejdem s prázdnou Už se mi nevyvětrá Na čem mi záleží A komu rostem co zmůžem ve
dvou Čas od času Tě najít Když jiná nepřijímá Host jsem jenom když Ti scházím Být s Tebou je být sám
A v pravou chvíli jít Ach kam to rostem Pro sliby vetché Čas od času je plnit Když je to nutné Přes noc se
utěšujem láskou Přes den měníme tvář Přes noc jsou všechny řeči vážné Přes den každý sám Přes noc Přes
den Přes noc se utěšujem láskou Přes den měníme svou tvář Přes noc se utěšujem láskou Přes den měníme
svou tvář Přes noc jsou všechny řeči vážné Přes den každý sám
Kolébá
Bílá jak sníh Andělsky svůdná Mámivě voňavá A ďábelsky hříšná Jak rajský plyn Do mozku stoupá
Fatálně ničivá A nespoutaná Modravý dým Záludně vplétá Do vlasů svatozář A do hlavy závrať Ohnivý
žár Ze tmy tě svléká Horký vzduch Kolem nás rozechvívá Laskavá kolébá tě tráva Nebuď zlá A dej mi
taky páva Laskavá kolébá tě tráva Dlouhej pád Promění se v let Jak mokrej pes K dlani se lísá Toužebně
zavoní A do prsou píchá I kmotra Smrt Souhlasně kývá Složí tě do trávy A pokolébá Laskavá ..
Krásnej pilot
Probuď mě zas někam padám Andělům se zrovna nechci vzdát Všechny divy světa vynechám Když tě
kousek vedle sebe mám Zavedeš mě do bezpečnejch míst Jmenuju se trpělivej píst Na prstech ti hříchy
spočítám Seš můj krásnej pilot ke hvězdám Probuď mě jak se to dělá Zalechtej mě a pusť rádio Každá
chvilka s tebou je skvělá Stavitelský ruce máš to jo ! Na prstech ti hříchy spočítám Seš můj krásnej pilot
ke hvězdám Lítej na svejch barevnejch snech Spánkem ve dvou jsi nabitá Lítej na svejch barevnejch snech
Síla zvyků není jen klam Probuď mě ať můžu vypadnout Bez vany a sebevědomí Všechny divy světa
viděl jsem S devátým jsem byl v bezvědomí Zavedla's mě do bezpečnejch míst Pochválila trpělivej píst
Na prstech svý hříchy počítám Byla´s krásnej pilot ke hvězdám Lítej ..
Kudlanka nábožná
Po křivkách siločar tvý ruce po mně jdou Ne že bych o to stál Máš vlasy rusalky A vodníkův nos V mý
kůži každej by se bál Hodina duchů právě začíná A postel rozhoupá Jsi na mém hrdle sevřená Něžná
oprátka ty s láskou lásku vraždíš Jsi tím posedlá Klesáme do pekel Až kamsi ke dnu kotle Začíná to být
vážné Ztrácím dech Ale chci tě poznat blíž Dřív než mě rozmáčkneš Hodina duchů právě začíná A postel
rozhoupá Jsi na mém hrdle sevřená Něžná oprátka ty s láskou lásku vraždíš Jsi tím posedlá Noc bude zlá
Noc bude hrozná Přišla Kudlanka nábožná Něžná i zlá Po krvi lačná Takhle se miluje Kudlanka nábožná
Znám tvý zrádný krvelačný chlamst Na můj vkus je to příliš morbidní Ze tvých slov mám náhle husí kůži
Á...MEMENTO MORI ! Noc bude zlá Noc bude hrozná Přišla Kudlanka nábožná Něžná i zlá Po krvi
lačná Takhle se miluje Kudlanka nábožná Noc bude zlá Noc bude hrozná Přišla Kudlanka nábožná Něžná
i zlá Po krvi lačná Takhle se miluje Kudlanka nábožná Noc bude zlá Noc bude hrozná...
Láska a zvíře
Jsi schovaná Jsi někde tady Jsi trochu nedočkavá Trochu bázlivá Rychlý start do první řady Na špičkách
stoupající Po schodech z něžných slov A vět Jsme k sobě blíž Jsme náhle sami Jsme trochu nedočkaví A
trochu nervózní Šelmy v nás Lačně se chvějí Než jim otevřem klec A krev se rozpění Lásko touha nás
mučí Krásko má Zvíře číhá v nás Vášní šelmy se vzruší Lásko má .. Můžem se smát Můžem se hladit
Můžem se do rána brouzdat V moři spadlých hvězd Tak řekni kam Mám něhu složit Už mě drtí jak lis Už
nehty zatíná
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Lovci žen
Nejde proud a ztichly stroje Neslyším nic hrát Lovec žen to srdce moje Nechce teď zastavit stát Jako
náklaďák do klidu města Vtrhne sám Není bezpečná jediná cesta Kterou znáš Velký vůz je nachystaný
Nad vrcholy střech Líznout roh a zbrousit hrany Zakloň se a zadrž dech Lovci číhají za každým rohem
Tady jsou Už je líbají děvčátka honem dokud žhnou To není jen ve snu Že v očích tvých klesnu A naděje
další ubývá To může být klika A to co v nás tiká Falešný vesmír nevnímá Ztichla zdviž i satelity Nehne se
už nic Tak se ztiš A jdi spát i ty Ráno je moudřejší Tlučeš do peřin signály zmatků Kdo je zná Můžeš
zkusit teď probudit matku Ta ti dá ! To není jen ve snu ... Nevnímá
Milion týdnů loučení
Jsi vzdálená A s tím teď vážně nejde hnout Čas stlouká Tu klec na zemskou tíž Jsem zvědavý Kam ještě
můžu dopadnout Je příjemné Vlákat se blíž A naschvál dlouho Tak hrozně dlouho pak tady stát Až slunce
ke kotníkům stoupne nám Na smutky Brát si hůl co v koutě nenechám Host žádný nejsem Tak můžu zas
jít Jsem černá voda A stáhnu tě dřív než začnem lhát Je příjemné Lákat tě blíž A naschvál dlouho Tak
hrozně dlouho pak tady stát Až slunce ke kotníkům stoupne nám Milion týdnů loučení Stovky dní návratů
Skutečně svůdná zdáš se mi Dřív než začneme lhát
Miss aut
Hučí mi tu motor Ten motor jsem já Čtyřtaktní blázen Dostávám co proto Střílím do všech stran Neruším
fáze Do otáček vyženu se krásně Vyladím se jedna dvě Na plný plyn prožívám to mrazení nádherné
Vládneš mnou docela Tréma ti zmizela Válí se v prachu ten Kdo zná Miss aut Dupeš si to po mně Zkoušíš
co to dá Riskantní jízda! Čtyři srdce v chromu Vytrhnout si dám Pro tvůj let - to přiznám Najeli jsme
spolu krásný míle Benzínem jsme zpiti dost Do asfaltu píšem slova šílená Vládneš mnou docela Tréma ti
zmizela Válí se v prachu ten Kdo zná Miss aut Říkáš mi ´můj stroji´ Hladíš mě a chceš Tisíckrát mě
chválíš Zastavit se bojím Že až vychladneš Vystoupíš navždy Nemám vrásky muzeálních kousků Dovezu
tě vždycky tam kam chceš Sešlápni až na podlahu přání svá Vládneš mnou docela Tréma ti zmizela Válí
se v prachu ten Kdo zná Miss aut
Mladej pták
Svět je nahnutej A dneska byls vážně dost bitej Raději nefňukej Něco za něco jak znáš Dítě ulice Dělá si
to co chce a zlobí Žádnej darebák Prostě jen tak Jé ! Mladej pták vobklíčenej nudou Mladej pták Co
nechce zpátky do klece Cestou do školy Ztratily motory forsáž Pátek je divnej den Paty bys nejraděj
nevytáh Lákají tě věci Doma jen kecy že nic neděláš Nejseš darebák Prostě jen tak Jé ! Mladej pták
vobklíčenej nudou Mladej pták co pořád chce někam utíkat Tak se pěkně narovnej A vymysli co dál Vím
že nejseš takovej Jak by si každej přál Fóry co svět neviděl Jen v tý svý hlavě máš Zbejvá zbejvá se už do
toho dát Kam zas deš ? Cos tu hledal ? Rádio zastav ! Kup si chleba ! Ukliď ty hadry ! Per si sám ! To je
furt dokola !
Můj kabát
Strýc ho dávno svlík Pár švů ten zázrak drží S ním vážím málem metrák A vůně dá vale růžím Pach
zhoubný sliny kyseliny dodýmal Všech devadesát kapes Samozřejmě prázdný má .. Můj kabát ! Dík že
mám ten kabát Vím je mou druhou kůží V něm bývám místní frajer Až dámám dech se úží Má velmi
jemnou společenskou fazónu Ten bude módní při vykládce vagónů .. Můj kabát ! Teď správnej má už
šatník Dvě ráhna tvář a klobouk Je ptákům míň než pro smích Když z rána v lánu vykouk Až budu chtít
zas honit vodu před dámou Pak nezbude víc než z obilí vytáhnout .. Můj kabát !
Můžem se bát jen svítání
Můžem se bát jen svítání Cesty se kříží s ránem Zůstane nám jen stýskání Možná se příště najdem Kolik
chlapských slov si řeknem Tolik zvědavých můr lampa spálí Kolik sklenic ještě zvednem Tolik penízků
nám rozkutálí noc Bez pláče a stesku Noc divoká jak ve snu Noc v parádě a lesku Noc kdy přátelé se loučí
Kolik něžných slůvek řeknem Tolik dotyků nám ještě schází Kolik slibů než s tím seknem Tolik rozkoše
nám na krk hází noc Opojná jak Martel Noc krutá jako ortel Noc jak rozvrzaná postel Noc kdy milenci se
loučí Můžem se bát jen svítání... Kolik mostů ještě spálí Tolik podob má láska a touha Kolik blízkých
ještě vzdálí Tolik zklamaných nadělí pouhá noc Veselá i smutná Noc zbytečná i nutná Noc divoká i nudná
Noc kdy se lidé loučí Můžem se bát jen svítání...
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Nech to chvíli spát
Svádíš to na svítání Když se ráno ztrácím Svádíš to na soumrak Když krotký se ti vracím Přemlouváš mě
abych zůstal Já se z tebe zblázním Tvůj úsměv poutá A opíjí jak gin tvým snům si troufám Ukrást vlastní
stín... Svádíš to na vítr Když spěch mi bouří v patách Svadíš to na rosu Když fňukáš jako malá Před mými
útěky Tvá láska neochrání Zůstat to nejde Se mnou je jen kříž Nebreč to přejde Pak to pochopíš... Nech to
chvíli spát Bylas má sezónní láska Křídla rozpínám Chci dál a výš Nech to chvíli spát Na tohle se neumírá
Nebudem si lhát Svádíš to na mráz Když nám v ústech slova zebou Svádíš to na slunce Když nejsem
právě s tebou Svádíš to na lásku Když říkáš abych zůstal tvý něžný slůvka Hladí jako plyš Já nesmím
zůstat Snad to pochopíš.. Nech to chvíli spát...
Není větší síly
Dokud ti žilách proudí čistá krev Dokud ještě vnímáš vlastní zpěv Dokud se držíš cest Jež se v tobě slily
Unikáš zubům osudové pily Není větší síly Nastartujme těla svý Kdo vnímáme svůj čas To není žádný
tajemství Že v každém někde v nás Bouří to a praská víc Když vládne tma a strach Když bludný kruh je
obludný A z lásky zbývá prach To záleží na ztrátách A údělu hvězd Už zítra budem o ně silnější Síla jako
hrom na nohou nás drží Síla jako hrom postrkuje nás Síla jako hrom na nohou nás drží Síla jako hrom...
Jen trošku chtít hned vyvěrá A ozvučí tvůj hlas I poztrácená důvěra Se hledá mnohem snáz Když padáš do
těch kráterů Co zůstaly z tvých chyb Jsi náhle jeden z panterů A trháš pevnou síť To záleží ... Síla jako
hrom ... Není nikde napsané Jak silný máme zdroj Zda drátky v těle utkané Ctí každý nepokoj Nastartujme
těla svý Kdo vnímáme svůj čas A není žádný tajemství Je v každém někde v nás To záleží ... Síla jako
hrom ...
Nigramontis
Svět se topí v pivní pěně Život mě nakop jak míč Přistávám ve strouze s bodláčím Tak lítám dnes a denně
V pěsti svírám klíč Jen ty správný dveře najít mám Kam se schovám Když jsem v tísni Kde mě zvednou
Když upadám Každá prohra má svůj rub a líc (Votočíme ještě jednu rundu) Každá láska dá ti víc než nic
(Votočíme ješte jednu rundu) V pivě smutky rozpustíme Nebe v červáncích Když polykáme andělíčky snů
Polotmavý rytmus líně Tepe ve spáncích Tady máme každej místo svý Sem se zdejchnem Když jsme v
tísni Třeba švorc A pěkně nahraní Každá prohra má svůj rub a líc (Votočíme ještě jednu rundu) Každá
láska dá ti víc než nic (Votočíme ještě jednu rundu) V každý láhvi najdem správný dno (Votočíme ještě
jednu rundu) Každej průšvih spláchnem podle not Ta žízeň je pověstná Jak ta láska nebeská Když mě
holka nemáš ráda Jdi se bodnout Narážíme sud Každá prohra má svůj rub a líc... Nigramontis - místo
nádherný Sem se zdejchnem když jsme nahraný...
Noci vládnou barmani
Stojím tu sám A nad hlavou déšť Kdo to změní Marně volám Nebe už je zavěšený Jako by nám lilo
Všechno mokrý a zlý Z náměstí po kolenou Až sem přišel tvůj stín Správný místo Tady nemůžeš spát Jsou
málem dvě ráno Už tě nerozeznám Srdce zlomený A pres hlavu plášť Jsem bezhlavej muž A nebe tak
blízko mám Stojím tu sám V sedmým nebi vyjevený Neříkám nic Všechno je to vymyšlený Správný místo
Tady můžeme lhát Jsou málem dvě ráno Už tě nerozeznám Srdce zlomený A pres hlavu plášť Jsem
bezhlavej muž A nebe tak blízko mám Minula's mě minulou noc A vzala svět i s barvami Takovou moc
máš pokaždý Když nocím vládnou barmani Minula's mě minulou noc Já už chtěl mávnout na taxík Jsi
rychlejší než minulost A já se v ní ztrácím
Oči
Boty mívám toulavý Každý týden cestu jinou Málo spím a nesnídám A neholím si tvář V kapse noci
stříbro mám Taky nůž a fotku kterou K lidem zámky otvírám Když nenajdu klíč Hořká vůně fernetů
Pohledům tvým hlavu stíná V hloubce očí zůstanou Jak kameny jsou Ty půlky vět mi vrať Dotek můz má
příchuť jinou Nelekej se šedi stěn A prachu nad hlavou Jako dým se rozplynem A kůže rozesílá Něco víc
než zbytečné I k vůli nám Hořká vůně fernetů Pohledům tvým hlavu stíná V hloubce očí zůstanou Mraky
nad hlavou
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Oživ tu tvář
Krásná i zlá Tvář tajemná Sfinga co výhružně ční Kostka ledu Kterou v dlaních něžně zahřívám Taková
jsi Takovou tě znám Neříkám že nejsi krásná Krása tvá je studená Udělej to teď hned Oživ tu tvář Sfingy
co kamenně zírá Začni teď hned Nečekej až v prach se změní Láska co je v nás Zvedni kámen ze srdíčka
Bosky půjdeme Zatni drápky Zamkni víčka snům Roztáváš mi Sfingo krásná Ohněm kráčíš ledová Udělej
to teď hned Oživ tu tvář Sfingy co kamenně zírá Začni teď hned Nečekej až v prach se změní Láska co je
v nás Udělej to teď hned Oživ tu tvář Sfingy co kamenně zírá Začni teď hned Nečekej až zůstane z lásky
jen prach Udělej to teď hned Neztrácej čas Láska pod kamením sténá Začni teď hned Nečekej až zkamení
láska i v nás Udělej to teď...
Patříš někam jinam
Patříš někam jinam Od ucha k uchu jen se směješ Oheň co je v tobě Stejně už někdo jiný vykřesal Horké a
zametené Jsou všechny naše stopy co jsem znal Chutná mi jen to co zbylo Na plotně Nebo vůně v županu
Už mi to neomlouvej ani Máme ten stejný film Vlasy až po zem držím v dlani V posteli rozsvítím ... Patříš
někam jinam Zhaslo ti tady u mě světlo Hledám - mám ještě drobné Automat vzpomínek je polyká Snadné
ó tak to bylo Myslet si že jsem dobyl Bastilu Čekám jako věšák To poslední co zbude z kvartýru Patříš
fakt někam jinam Na jinou hvězdu někde ve tmě Tajné a vymyšlené sbohem Jak tramvaj mizí za rohem
Čmárá jeden Jumbo Jet Poslední čáru za tvým pohledem Chutná mi to co zbylo Naštěstí ventilátor nejede
.. Už mi to neomlouvej ani ..
Píseň pro Freddieho
Tak jsem zas tam kde jsem začínal Když deska hrála do tvých gest Ve světě stresů prachů Sečíst účty
mám Tak mi ten úspěch přej Freddie nám zpívá Když něco ztrácíš spíš se otvírá Svět novejch šancí
nočních měst Lásky se končí loučí Freddie zpívá dál Pro můj i pro ten tvůj svět Freddie nám zpívá A tak
sem city netahej Srdce není žádnej zlatej důl A tak sem city netahej Nejsem už tvůj Když něco ztrácíš spíš
se otvírá... tvým prstenem jsem tělo neprotáh A přesto vidím jinej sen Lásky se končí loučí Freddie zpívá
dál Čas je víc přísnej než zlej Freddie nám zpívá A tak sem city netahej Srdce není žádnej zlatej důl A tak
sem city netahej Nejsem už tvůj
Prohibice
Zkoumám dna všech sklenic a dnů Houpám oprátkou svých snů Pojd blíž já si tě pohoupám Jsi chladná až
v sobě tě zahřívám Lámeš mě v pase a mučíš mou chuť Do žil mi pumpuješ bez ostychu Až všechno
kolem sebe roztřískám Počkej skoncuju s tebou ! Jsou cesty co nevedou dál Vím to na jedné z nich jsem
teď stál Pláčeš když křídla rozpínám Leť se mnou ať na to nejsem tak sám Lámeš mě v pase a zrychluješ
dech Ve čtyřech zdech Až všechno kolem sebe roztřískám Počkej skoncuju s tebou ! Tělo žádá prohibici
znám svý práva Dokud dejchám tak to nevzdávám Duše strádá prohibicí daň svou žádá Do pekel mě
stejně doveze Třeba v řetězech Stoupám výtahem zmarněných dnů Váhám nad sklenkou zbytečných snů
Pojď blíž já si tě vychutnám Buď vlídná ty jsi to jediný co mám Křídla mi připni a přikaž mi leť Dodej mi
síly ať přeletím zeď Pokud se o kameny roztřískám Nevadí ty budeš se mnou ! Tělo žádá prohibici ..
Půlnoční lady
Svět nočních můr Šminky, lampa a stůl Hebký závoj pálí Jako v ráně sůl Kráčíš vzpřímená Kdo se dívá
ten tě má Kroužíš parketem Jen světlem oděná Z potlesků nemáš nic Chtělas od života víc V šatně své pak
pláčeš Schoulená Půlnoční lady Krásko bez šatů V tvých očích září Krystalky démantů Můj dlouhý stín
Líbal se s tvým Slunce obléklo tě Rouchem nachovým Svícím došel dech V těch čtyřech zdech Zbyla
směska vůní V křehkých flakonech Úsměv tvůj přestal hřát Nikdo nezpomalil pád Svoje přání hledáš
marně V pilulkách
Ráno má punc
Monotónně vítr zpívá Ranním tramvajím Na refýži nechal stovky robinsonů Každej sbírá střípky času Z
prázdných kolejí Motýl spánku před půl sedmou Neodletí Ráno má punc Jak drahý kov Je cukr i sůl Je
náplastí slov a tónů Divnej květ ta ranní tvář S cigaretou Uzavřená do termosek S meltou vonící Ráno má
punc ... Pusťte vzduch až syknou dveře Autobusový Není čas na laškování s revizorkou Něčí pes mi z
kapsy vytáh Všechno cukroví Dispečer na VKV, ten hlídá Vlídný tón Ráno má punc ...
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Rejdím ti po těle
Oheň a meče A pro lásku v kleče Včera jsem brečel A dneska jsem pán Odkud seš nevím I z otázek
slevím Dům z bílejch peřin Se postavit dá Můžeš si vsadit Jsi sudá i lichá A pěkný kvítko to víš Rejdím ti
po těle jak voda tichá Tenhle proud nezastavíš Že znal jsem sto jiných To často tě bere I tebe jsem si
připích Na trofejní zeď Vidíš mě černě Tak nepodlehni trémě Já z cukru nejsem A vím nejlíp co chceš
Můžeš si vsadit .. Pátráte který z nás Nejvíc odolává Všem všem nástrahám žen Náš boj to není špás
Nekouká z něj sláva Spíš útěk z dalších scén Můžeš si vsadit ..
Sama víš co dřív
Začnu hned ztrácet vzduch Když mám Tě před sebou Z dálky jen džus a cola Zblízka oči žhnou Správnej
chlap se neleká Pohledy jsou cvičené Ví sama co dřív a co ne Mám to jsem v půli cesty Hlas mi selhává
Drink a led ten snad to jistí Správně nahrává Žádnej chlap to nenechá Když je to vroucí málem Když jsi
tak vláčná dost Živijo Jen odlož si prsten a plášť Živijo Mé myšlenky jsou černá káva Živijo Hned zítra
jsme každej zas zvlášť Živijo živijo Začnu a dlouho nic Tak tohle se mi jen zdá Výmluvy a dlouhý věty
Hanbou propadám Správnej chlap se neleká Pohledy jsou cvičené Víš sama co dřív a co ne Živijo ...
Samá voda
Jenom samá voda Tu hru připomíná Chybí jen ta slova že přihořívá (hoří) Jenom samá voda Léta krásně
schovaná Hledal bych je znova Ale všechno je dál Zavázaným očím Je malej černej svět Raketoplán noci
Právě odpalujou Do dětskej let skočím Do tý hloubky co znám Není to bezpečný Ale rád se toulám Kde
najdu kde najdu V sandálech stopy svý Na plotech na stromě Vždycky jsem měl jméno A fanty a růže
Bral jsem jen pro jiné A stíhal jsem všechno A všechno bylo málo Roky jak kurtizány Po mě už jdou
Život je extra drahej špás A holka energie Nikoho nezabije Jenom samá voda ..
Silnější než já
Ne spát ne bdít Jen si tichounce polosnít Sto nocí mě kolébá Sladký příboj zapomnění Nevadí že prší v ráji
Když mi slunce v tepnách zašumí Cítím že tak je mi líp A že jsem volnej A že se mám Jako král jako star
Jako první hvězda v nočních tmách Jako dým jako tajfun Jako vítr ve strunách Svět je bláznivej A někdy
ho mám už plný kecky Stesk je prašivej Tak mi nalívej tak nalívej Sto dnů sto snů Sto nočních můr mě
ždímá Scházíš mi každý den víc Bez tebe už nejsem nic Ani král ani star Ani první hvězda v nočních
tmách Ani dým ani tajfun Ani vítr ve strunách Svět je bláznivej A někdy ho mám už plný kecky Stesk je
prašivej Tak mi nalívej tak nalívej Nejsem bláznivej Chtěl jsem jen žít na plný pecky Teď chci být O.K.
Tak mi nalívej tak nalívej Je to oheň je to žár Co mi každým lokem duši spálí Je to nůž je to meč Co mi
každý večer hlavu sťal Nejsem král nejsem star Nejsem první hvězda v nočních tmách Nejsem dým
nejsem tajfun Je to silnější než já Svět je bláznivej... Nejsem prašivej Je to silnější než já
Sprinter
Startuj sprintere tleská Ti publikum Závod začíná Startuj sprintere na všechno zapomeň Stejně nevnímáš
Tréma Tě osedlá Běž a běž chceš vyhrát Jako ostatní ty to chceš ty běžíš poprvé Ten běh Ti zachutná
Přidej sprintere neboj se Zahoď strach ze svých soupeřů Přidej sprintere hodně jsi trénoval Pral se
s únavou Pro první vítězství ty chceš být Ze všech sprinterů nejlepší Podívej tam vpředu napjatá je Páska
cílová Po druhých se neohlížej Ztráta vteřin je pak znát Spoléhej jen na to co umíš Sprintuj dál ze všech sil
Teď je cíl už se můžeš smát Tak se závod vyhrává Ty jsi ten kdo dlouho o tom snil Dobrý sprinter Přidej
sprintere neboj se … Po druhých se neohlížej
Ztráta vteřin je pak znát Spoléhej jen na to co umíš Sprintuj dál ze všech sil Teď je cíl už se můžeš smát
Tak se závod vyhrává Ty jsi ten kdo dlouho o tom snil Kdo svou první cenu má
Srazte jim walkmana
Znám sochy Znám jak chodí s rukama v kapsách Málem svatozář kolem hlav Nápadně zní Krásně nevinná
je ta věc Víc než hravá Spláchne každej splín V několika hodinách Srazte jim walkmana cihlou Už tak
mají hlavu od nošení vyhlou Sázím pět ku jedné No že se minou ! Zastav ! Zastav ho ! Než ti dojdou
Baterie je drahá Zastav ! Zastav ho ! Řekni rovnou jak milu jak milu Jak milujem ? Léky na to jsou Jenže
úplně blbý Páska zůstává a jen vztah se mění Rázem opuštěn Kosmonaut na Bermudách Vstávej !
Neslyšíš ? Není ti vosumdesát ! Zastav ! Zastav ho ! Zastav ! Ať se minou Zastav ! Poprvé Zastav !
Podruhé Zastav !!...
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Stokrát za život
Plout modrým nebem Nad světem kroužit jako pták Znát vás i sebe Poznat kde láska umírá Vystoupit z
hloubky vlastních tísní Nezradit víru Neztratit sílu v písních Oh stokrát milujem Oh stokrát propláčem
stesk Oh stokrát poprvé Oh toužíme na vrchol lézt Znát všechny smysly Vět co se kroutí jako drát Brát jen
svou porci Věčnosti v těžkých hodinách Věřit, že žít vždy za to stálo Nejde zpomalit Nejde stát Oh stokrát
milujem Oh stokrát propláčem stesk Oh stokrát poprvé Oh toužíme na vrchol lézt Stokrát poprvé Žít na
stokrát...

Stydlivá
Bílý den není pro Tebe Jsi schovaná všem očím zvídavým Choulíš se do svých nádherných snů Stydlivá
prý holka tuctová Hledáš potají souznění Co každá holka zná V tváři máš úsměv nachový Oči sklopené a
na krajíčku pláč Nech se vést ze svých rozpaků ven Jsi nádherná když víčka přivíráš Padáš s rozkoší
blouzněním A v očích hvězdy máš Zvláštní znamení Máš touhu Zkrásníš když Tě objímám Zvláštní když
Do duše Ti kouknu Zkrásním i já Tahle noc je jen pro Tebe Ta obrátí Golfský proud do nebe Šeptem zní
naše houpavý blues Na linku rtů Ti noty obtisknu Padáš s rozkoší blouzněním A v očích něhu máš
Zvláštní znamení ...

Svatej poker
Svatej poker Je tvůj fotr Máš ho po krk Chceš hrát Opuštěnej Voholenej Vysvlečenej Nahej v trní Život je
pes Všechno z kapes Jedeš jak blesk Namydlenej Je to v čudu Zabils nudu V moři dluhů Utopenej Tak
nějak to je Štěstí trucuje Vůl se raduje Full House Takovejch tu je V sedě ve stoje Mlátí do stroje Až do
rána Svatý prachy Žádný strachy Nějak bylo Bude hůř Je to krutý Zlatý pruty Balí tiše Někdo jinej !...

Tady vládnu
Nesou mě do polí Jsem šéf ochranky hrachu Nikoho nebolím Můj plat není plat Ale daň mzdy strachu
Čekám a působím Na nervy ptákům žravejm Vetřelce zahubím Nato jsem docela ten pravej Nikdo mi
nevěří Že v noci je to těžší Když ptáci umlknou Vtrhnou sem mraky stínů pěších A vůbec nedbají Že
zákon ze mě trčí Zoufale vytáčím Můj telefon EUROTEL mlčí Tady vládnu Tady vládnu já tak žádnej
malér Jednou se probudím A pole bude pustý Pak přijde větší šéf A dostanu to nabeton hustý Vezme mi
prémie A pošle hlídat chrpy Ptáci se rozeřvou A moje uniforma trpí Už mě to nebaví A ptáci jsou mi putna
Ať si mě odnesou Moje přítomnost doma je nutná Mě to už nebaví Furt stát na jednom bidle Těším se na
postel A stůl a čtyry židle !!!!!

To jsme my
To jsou ti co svými křídly Zamávají zítra nad zemí Číhají na lásku Za každým rohem Kdo jsou ti co z
ptačí výšky Padají do bílých postelí? Hoří v nich naděje Na všechno příští .. Kdo jsou ti co mají v duších
Explozívní nálož milenců? Když nejde o život Jde o to žít si .. Kdo jsou ti co vrásky v srdcích Živou
vodou touží pokropit? Tisíckrát otočí Tu stejnou minci .. To jsme my Co všechno zmůžem Nám teď patří
svět Svlékáme Své lásky z kůže Pravdou z holých vět

To platím já
Obletují zleva zprava Co svět světem stojí Řádnej občan ten to vzdává Slušnej chlap se bojí Naber kurs k
hotelům A odlož co tě právě svírá Nech se svlíct a nech si boty zout Doma to už stejně znáš... V ženským
srdci bejvá pusto Nanejvýš jen pár hodin Novej pán a novej tanec Na krk si tě hodí Samej fór a tuny
pohledů Uhýbáš jim málo Sex je mor Ať spadne třeba dům Jednou to přejde Jak můžeš spát Když o
spánek tě loupí Kam můžeš jít Když právě se tě dotýká Je snadné říct Po rozbouřených nocích zůstaň Jak
můžeš spát Když tvá noc tu končí Musíš jít je dlouhej den před tebou Těžké je říct to zatracené Dnes
platím já... Všechno sklapne prachy dojdou Seš zaplať pánbů celej Miláček tvůj už se nudí Mazej domů!
Dělej! Samej fór a tuny pohledů Zůstalo jich málo Sex je mor Ať spadne třeba dům Jednou to skončí...
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To se mi jen zdá
To se mi jen zdá Že jsi jediná Co mi hlavou projdeš pětkrát týdně Pořád schovaná Nezmapovaná Pod
košilkou stále srdce klidné To se mi jen zdá Že se nevyznáš V barvě očí když ti létem kvetou Na tohle já
jsem Beru s úsměvem Věty co mě zítra krásně spletou Nenajdu jeden kaz Na to je Mistr Čas Zapadnu s
tvojí malou pýchou A stráně dýchnou ke hvězdám To se mi jen zdá Že si navykáš Celý den a noc být
jenom se mnou Stokrát probraná Neprobuzená Galaxií řítíš se jen jednou Trochu bezbranná Nepřikovaná
To si piš že v zádech mírně mrazí Na tohle já jsem Beru s úsměvem Účty co mi zítřejší den zkazí Nenajdu
jeden kaz .. Září jak meteor V pozemských drahách Tváří se že nemám na vybranou V úlomcích dotyků
Prudká a žhavá Málem se mineme každý sám

Touhy sblížení
Čau řeklas mi namísto loučení Jen čau To slůvko bodlo jako nůž Není třeba vět Z lásky zbyl jen střep Prát
se? Nad svým osudem lámat hůl? To tedy ne ne To bych Tě nesměl tak znát Když se duše rozdělí Na co
mi dal a co mi vzal Když se srdce zakalí Nemá cenu pokoušet dál Věčné touhy sblížení Směšné lásky v
prodlení Lepší než pád je přistání Křídel šum Ikarům slábne Smutné k zoufání Zůstaly náruče prázdné Jen
na ocet snům Směšné ..
Ty můžeš
Touhu, která tvým botám určila směr Doutnající den spálí na popel Proč se ptáš jestli by si směl... ty
můžeš! Nádherný, lesklý tobogán Svět Sjíždět poprvé jako naposled Křídla mít pro svůj kosmický let... ty
můžeš! Můžeš mít Ohňostroj vět a fórů Můžou ti sladce znít ty falešné Z té záplaty času párat jedinou nit
V labyrintu lží jít a nezabloudit Báječný heslo:´Užít a žít´... ty můžeš! Můžeš mít Krasohled Svět z tónů
Můžou ti krásně znít ty falešné Můžeš chtít Hrát s Osudem Máš svou čest I prohranej set Nevzdávej
Můžeš chtít Hrát s Osudem Outsiderem nesmíš zůstat Na žádnej pád
Ty se mi vdáváš
Dlouhý stůl Sto židlí v řadě Jsi bledá jako vzácný motýl Zatím jak proutek v dlouhé róbě Nádherná
Odpusť očím tichý úžas Hladí tě už jiné dlaně Probouzí tě k jiným slibům Vzájemným Oh ty se mi dnes
holka vdáváš Oh koukej tak ať se máš Čas tě krájel V pouhém snění Nezbývalo víc něž čekat Setkání a
odpouštění Míjivé Oh ty se mi dnes holka vdáváš Oh koukej tak ať se máš Ano i ne Každý volí své Na
fotkách tváře lidí sympatické Ber kde ber Dárky svatební Hromadí se tak honem Běž běž běž (A jsou tvé)
Dlouhý stůl Sto židlí v řadě Jsi bledá jako vzácný motýl Zatím jak proutek v dlouhé róbě Nádherná Oh ty
se mi dnes holka vdáváš Oh koukej tak ať se máš
Už vím
Tvá ústa jsou tichá Už nemám k nim klíč Těžko se dýchá Náš úsvit je pryč Tahle noc však nekončí V
záblesku slz včerejších Flór smutku sedá Na vychladlý klín Tvůj příběh skončil A los můj mi odkázal
splín Netečný čas zůstává V plátcích na dlaň dopadá Ústa jsou němá Prach na ně sedá Už vím jak bolí
Samotu nést... Úděl se valí A strhává hráz Bolí to bolí V okně vidím tvou vyhaslou tvář Kyvadlo pod
kterým jsi stál Neslyšně houpe se dál Ústa jsou němá Prach na ně sedá Už vím jak bolí Samotu nést...
V sobotu ne
Tlak jde níž A to mě leká Líná krev Mě pět minut zvedá Sotva kdy strnu Před tím běžným ránem Bosej a
vzhůru Jsem nebezpečnej Fraktůra spánku A do srdce táhne Jak dohnat svět A nezaspat Zašitej do pytle s
nocí Tíha spánku na mě kleká Pět dní v týdnu K ránu hořím Pět dní v týdnu A tak to jde pořád Snídaně
odřená Až na kost Šestej den říkám Chci už dost a ne V sobotu ne V sobotu ne V sobotu ne
Víckrát mi nevolej
Víckrát mi nevolej Zapomeň na můj byt a telefon Naše schůzky bezradné Na chvíli opustit to nejde Znovu
stát netoužím Dlouho sám to nevydržím Posté i poprvé Můj sentiment do větru jen hrál Už víckrát nebudu
Mokrej pes běhající tmou Růže zamkne beznaděj Na tisíc západů a pro druhou Její tvář dobře znám Na
okno jí nezaťukám Na stolku leží náš úlek Kam teď to odvážil se ptát Já vím, že každý jsme jinde Dva
kousky z bonboniér Ztrácíme všechno co přijde I smysl pro fair play Víckrát mi nevolej Zapomeň moji
tvář
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Všední známosti
Neony poblázněně září tmou Duch ulic dýchá pod kabát Hledám si v davu marně tichý kout Je všední den
a to je znát Všedně se známe, všedně míjíme Obrazy tváří a shon Do kostek dlažebních se vpíjíme Pro
jeden každodenní tón Kolotoč restaurací, světla šantánů Mě do svých měkkých křesel zvou Před půlnocí
se domů těžko dostanu Pár nových známých Pár nových pout Všedně se známe ... Ztrácíš se do éteru
svítání Sídlištěm zazvoní tvůj krok K nádherné radosti z krátkých setkání Chybí jen jméno, číslo, blok Jen
jedno jméno, číslo, blok
Všeho s mírou
Bohyně spěchu svlíkla nás Sotva jsme prošli ohněm zvyků To lidi řekli že není čas A že jsme hlavy
dubový A nevíme co chtít Jak snadné Nachytat se už nedáme Prožijem i to méně významné Na jejich terči
uprostřed Jsme jejich děti jejich svět Tak jasné? Do větru hádek levnej plášť Na tuhý maso ostrej nůž Na
hazard nejsme bohatí Nikdo šanci nevrátí Osud mlaská! Od hlavy k patě se už budí hněv Je slyšet srdce je
slyšet zpěv Důkazy máme nezvratné Naše tělo nevratné Je vratké Všeho s mírou Jen tolik kolik zvládnem
Všeho s mírou Jsme nápadní tím pádem Všeho s mírou Ať najdeme se ráno Všeho s mírou Od hlavy k
patě se už budí hněv Je slyšet srdce je slyšet zpěv Důkazy máme nezvratné Naše tělo nevratné Je vratké
Všeho s mírou Jen tolik kolik zvládnem Všeho s mírou Jsme nápadní tím pádem Všeho s mírou Ať
najdeme se ráno Všeho s mírou Ať najdeme svý rána v nás
Všechno pro lásku
Slova štípou jako mráz Chyba bude někde v nás Už si nedokážeme Moc říct ani přát Slova těžko polykám
Těžké je být sám Láska to je tenký led Jak můžu spát Když o spánek mě loupíš Kam můžu jít Když
rozhoupáš se v bocích Je snadné říct Po rozbouřených nocích Zůstaň Jak můžeš spát Když tvá noc tu
končí Už musíš jít Je dlouhej den před tebou Je snadné říct Po rozbouřených nocích Zůstaň Planem žárem
letních dnů Milujeme ve stínu Vjíždíme si do vlasů Můžem se i rvát Tohle všechno pro lásku Pro jednu
otázku Kterou není snadné dát Jak můžu spát když .. Dům tiše zamykám Klíč hodím nevím kam Už ti
nedokážu říct To co dřív Slova těžko polykám Těžké je být sám Láska to je tenký led Jak můžu spát ..
Zaklínám
Zaklínám lásku zaklínám Do bílých míst v našich duších Zrcátkům loupu amalgám Abych neviděl co
jenom tuším Zaklínám tě zaklínám Do rudé barvy úst Líbám tě a odmítám už růst Zaklínám lásku
zaklínám Do tůně tvých modrých očí Topím se ke dnu propadám se Když mý srdce se v tvým víru točí
Zaklínám tě zaklínám Do tvých vlasů Splétám z nich náš nejtajnější hřích Dvě stě dnů budem spát až k
ránu Dvě stě dnů nepoznáme pláč Dvě stě dnů světu zamknem bránu Dvě stě dnů si Tě zaklínám !
Zaklínám lásku zaklínám Do křivky tvých svůdných boků Chůze tvá je rozhoupá Na to můžu koukat i sto
let Zaklínám tě zaklínám Do něžných objetí To zaklínání není prokletí Dvě stě dnů ..
Zapomeň
Příliš málo mě znáš Zůstanem jak dřív Každej máme svoji půlku pravdy Lehám si vedle dveří Zvláštní
hloupej zvyk Jak dlouho to můžeš snášet Pár dnů a nebo i víc Lehám vedle dveří Blízko útěkům Můj džíp
je v pouštích u Mexika Hlídáš jen prázdný dům A starý mapy v kapsách Jsem indián na volný noze A ve
svým dešti sám Na mě zapomeň Prázdný šňůry nelžou Hlavně zapomeň Že dřív jsem tě měl rád Na mě
zapomeň Dávno už jsem jinej chlap Málo málo se znám Zůstanem jak dřív Každý se svou půlkou pravdy
Leháš vedle dveří Odkud máš ten zvyk ? Jak dlouho to může snášet Mokrej indián ?
Zapomenutí muži
Zapomenutí muži Narození do svých strojů Odletěli za La Manche Do náručí vzdušných bojů Dolů pohled
odpoután Šplhají na holku oblou Život je tu takovej Že právě smrt si hlídá sky Co chvíli rádio řve: Bye!
Kdo včera byl už není... Peklo je jen o kus dál Než hloubka lidských očí Sudička i osud má je Uprostřed
nitek křížů A ti co mohli nemohou Jen pírka tu po nich zbydou I mrak je krví politej A smrt si stále hlídá
sky Co chvíli rádio řve: Bye! Kdo včera byl už není... Zapomenutých je ráj Ti nevěděli to kam přijdou
Jakým ohněm nakrmí je A skryjí vodou či hlínou Když rojili se ve hvězdách Ti muži chtěli domů přijít Jen
těžký pouta s oblohou Sejmout když smrt si hlídá sky Na konci strmých cest Good Bye Vzpomenu na
Biskaj Žulový obelisk a ráj Na jména v zapomnění Snad právě nás Snad právě nás Ta jména teď
rozechvějí Snad právě nám Snad právě nám Ti muži říct to chtějí Snad právě nám... Snad právě nám ...
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Texty

Zatraceně věrná
Dřív než jsem tě dostal Probděl jsem každou noc A chodil pěkně zmučenej A do hlavy chtěl se tlouct
Zatraceně dobrá Jak kopeš do mejch snů Zatraceně rozvitá Něco mi tady nech Oh nech Nevím čím se
připoutat Když vleče mě to dál a dál Seš eroticky krásně prohnutá Já prapor kterej kdysi vlál Zatraceně
věrná A věci mají rychlej spád Zatraceně věrná A navíc není čas Už se nevymluvíš Už tě neomlouvám
Zakopnout může každej z nás Zakopnout o tvou duši Mou duši vzal ďas Zakopnout seš nebezpečnej práh
Zakopnout všude kde tě mám Vokousaný nehty A vyhořelej nepokoj Jsou skály uvnitř pevný A hory co se
nepohnou?
Zídka bláznů
Z bouře vstáváš tichá A ptáš se bílých stěn Průvan křídel plášťů Najednou uspal touhu změn V tvém
soukolí Skříplo poprvé A výškou lákal tě dům Ó kdo by chtěl nad hloubkou stát .. Čas prý rány zhojí
Jasně smích je strom Na zdi jména ukryl monogram Úsvitem zní zvon V tvém soukolí Skříplo podruhé A
spánek omámil lék Couvat je zlé v závějích dnů .. Dlouze shlížíš z oken Ten ústav ční jak loď Pod pláty
zdí tvé srdce tiše spí Blízkost šílená Ta víra cest Že jdeš si na svou pěst Už nás nerozdělí Tak můžeš
Můžeš přelézt Tu zídku bláznů ..
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