Balada o flétně

Zapískej, řekni mi víc
Kdo tě v zemi sázel
V plné síle, kdo tě kácel
Zapískej, já nepovím nic
Kdo chodil pozdě domů
Její jméno vryl do stromu
Zapískej, co bylo, je pryč
Vzpomínej, jak listy šustí
Na stín, co tě neopustí
Zapískej, vezmi si klíč
Ústa, která smějí
Dechem tě rozeznějí
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Rozloučení

Tyhle hory nejsou pro mě
Chtěl bych domů
Do míst, co mám rád
Se svými kamarády
Už se těším na cestu
Jedu domů
Vítají mě lidé co je neznám
Budu tu krátce s tebou
A potom musím zase pryč
Už se těším na cestu
Teď ale při mně stůj
Zem zemi vrať
A pohlaď je po vlasech
Nemůžu říct, že bude líp
Už se těším na cestu
Svítá stejně tady i tam
Čekat znamená věřit
Nespěchej
Abys za mnoho let mohla klidně říct
Už se těším na cestu
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Podzimní růže

Pálí mráz a pod bílým stínem snů
Čeká na jaro malá víla…

Dávno už je pryč podzim z kraje létavic
Zima má barvu zlou
Ozývá se pojednou
Dávno už je pryč listí jako stohy skic
Zapráší sníh tu tvář
Promění ji na polštář
Dávno už je pryč červencový hic
Ostrý vítr zastudí
Plné je osudí

Pálí mráz a jenom jedna slza zbyla
Co v kámen se proměnila
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Naděje

Zpíváš o naději
Tak krásně, že jsem ti uvěřil
V zemi úzkosti
V zemi plné zlosti
Zpíváš o lásce
Tak krásně, až srdce začalo bít
V kraji bolesti
V kraji nenávisti
Zpíváš o štěstí
Tak krásně, snad ho někde trochu zbylo
V místě neradosti
V místě bílých kostí
Zpíváš o slzách
Tak smutně, až jsem pochopil
Jak jsem žil
A kdo ti ublížil
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O Zemi

Znám ta nádherná rána
Z vrcholů hor shlíží den
Do našich srdcí brána
Ta zem nosí tisíce jmen

Skrývá tajemství, předky i stáda
Opar stoupá nad lesy
Dokáže vzít a vše vrací ráda
Jezera spojená s nebesy

Sladká od krve slaná od pláče
Nepřízni osudu vzdoruje
Tvář od sazí voňavé koláče
Poutníkům zdaleka daruje

Mám rád nádherný soumrak
V objetí hvězd začíná sen
Každou noc čekám ten zázrak
Že zítra zas přijde den
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U Tišnovské brány

Na okenní římse taje sníh
Schováváš tvář v dlaních
Ulicí jedou jezdci na koních
V očích dívko slzy máš
Poslední pusa na kuráž
Nebuď smutná, nesluší ti pláč

Boj se boj, blíží se boj ústa strachem přibitá
Boj se boj ten ohňostroj právě začíná

Na okenní římsu napadl sníh
Někdo zapomněl a někdo ještě ne
V náruči samoty ó jak dojemné
Co bude zítra, kdo ví
Hra na odvahu a čekání
Čisté duše havraní

Boj se boj, blíží se boj ústa zlobou zkřivena
Boj se boj ten ohňostroj i nás se dotýká

Třeba bude vojna třicet let
Třeba se nevrátí nikdy zpět
Zapomeneš, zapomene svět

6

Pouť

Pouťové balónky vylétly k obloze
Celé dny snívaly potajmu o duze
A teď se najednou
Z náruče vytrhnou
A letí výš…
Modrý, žlutý, zelený, navždycky ztracený
Viděl jsem odlétat stovky těch poutníků
Žádný se nevrátil do krajiny rybníků
Žádný se nevrátil
Každý svou zaplatil
Daň…
Bílý, černý, červený, nikdo není bez viny
Málo se díváme nahoru do nebe
Něco nám zmizelo, do prázdna mávneme
No tak si odleť pryč
Bezmocně zakřičíš…
Malý, velký, výstřední, žádný nebyl poslední
Dětství si na pouti za růži vystřelíš
S holkou svou v neděli do výšek odletíš
Mámu s tátou na zemi
S prázdnými dlaněmi
Necháš stát…
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Den první - poslední

Nemohu spát, oči letí tmou
Labutě v neklidu s křídly prvých jar
Nespoutané bolesti ohně dmou
Tu chlad, tu žár, tu smír, tu svár

Na polštáři bez závrati
Na obloze okamžiků
S iluzorní skutečností
Šeptám sám v řece křiku

Ráno dál než úleva
Neklamné znamení procitnutí
Topící se ve víně, prodlévá
V souhvězdí Lva, Vodnáře či Smrti

A tlukot hodin rozemílá pevné břehy
Skály, stromy, sny i města
Zrozené v časech něhy
V srdci vesmíru z listového těsta
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