Tak mě tady máš
Znáš všechna ta místa
Na mapách, kde chtěli jsme jít
Co teď jsou úplně čistá jak
První sníh a poslední smích
Rozum a cit hlad nebo žízeň
Na duši klid jen v hlavě mi zní
I když chci spát pořád ta píseň
A lepší už nevymyslíš
Tak tě tady mám, ještě chvíli mi zpívej
Melodii znám kostky vržené jsou
Tak mě tady máš, teď se do očí dívej
Máš mě nahranou
Tak mě tady máš, jen si doplň pár písmen
Tvoje tajenka kostky hozené jsou
Tak mě tady máš, tuhle tajemnou píseň
Hrát jinak nebudou
Znám všechna ta místa
Z konců vět, kam chtěl jsi mě vzít
Už jsme tu šli, tím jsem si jistá jen
Kudy kam to nevysvětlím
Znáš souřadnic čísla
Dám Ti od sebe klíč
Stůj, už našli jsme přístav
Jasným dnům vzhůru nohama vstříc
A řeknu jen
Tak tě tady mám, ještě chvíli mi zpívej
Melodii znám, kostky vržené jsou
Tak mě tady máš, teď se do očí dívej
Máš mě nahranou
Tak mě tady máš, jen si doplň pár písmen
Tvoje tajenka kostky hozené jsou
Tak mě tady máš, tuhle tajemnou píseň,
Hrát jinak nebudou

Pár posledních písmen, ještě hádej, ještě smíš
Než v nás tajemná píseň časem napříč zabloudí
Tak tě tady mám, ještě chvíli mi zpívej
Melodii znám, kostky vržené jsou
Tak mě tady máš, teď se do očí dívej
Máš mě nahranou
Tak mě tady máš, jen si doplň pár písmen
Tvoje tajenka kostky hozené jsou
Tak mě tady máš, tuhle tajemnou píseň
Hrát jinak nebudou
Tak tě tady mám, ještě chvíli mi zpívej
Melodii znám, kostky vržené jsou
Tak mě tady máš, teď se do očí dívej
Máš mě nahranou
Tak mě tady máš, jen si doplň pár písmen
Tvoje tajenka kostky hozené jsou
Tak mě tady máš, tuhle tajemnou píseň
Hrát jinak nebudou

Hana
Na hodinách odbila dávno půlnoc
Ale vlci v mojí hlavě ještě spí
Měsíc mi na dno očí rozlil světlo
A tmy se zase perou o můj stín
A ty
Znáš ze mě jen půl
Jen jedno mé jméno
Znáš ze mě jen půl
Jen jedno mé jméno
Půlku duše mé
Půlku duše mé
Dvě barvy černá / bílá různé světy
A plná čára co dělí dálnici
Jako všechna moje slova, moje věty
Na další neznámé v tvých rovnicích
A ty
Znáš ze mě jen půl
Jen jedno mé jméno
Znáš ze mě jen půl
Jen jedno mé jméno
Znáš ze mě jen půl
Jen jedno mé jméno
Půlku duše mé
Půlku duše mé

Hráze
Kdypak v nás začali tát ledy tenké
Jak papír popsaný tvým tichým šeptáním
kdypak v nás začali tát ledy věčné, jak
básně mnou přečtené v tmách snad je přečtem
Kolikrát výš, kolikrát nízko
Nepoznám co je mezitím
Tu a tam hůř tu a tam lépe
Schováváš hříchy do kvítí
Vše co bys rád, co by sis přál
Ti vyplním, až mi rozsvítíš
Nesmíš se vzdát, nemůžeš dál
Sami se jen tak nezřítí
Ty zdi v nás
Vždycky jsou
Vysoké jako hry o nás dvou
Ty zdi v nás
Neuhnou
Rub či líc, každý má stranu svou
Držíme hráze v nás
Držíme hráze v nás
Držíme hráze v nás
Držíme hráze v nás

Poprvé
Není to poprvé
Kdy jsi ve mě našel cestu ven
Jak polední stín jsi blafoval
Dokola ptám se
Jako poutník se ptá na drobné
Co z toho mám
A co uvnitř ještě spí
Co bude dál, hvězdy jsou stálé
Tváříš se, jako bys je znal
Deštivé dny
Z oblohy zíraj
Tak proč je šeptáš vlaštovkám
Tak znovu nechej mě řvát
Teď prosíš, možná přestanu
naposled ptám se, jestli ujdeš světa lán
Nechej mě řvát
Že tě kryjí esa z rukávu
Nechej mě řvát, že byl trumf jen pouhý klam
Znovu nechej mě řvát
Teď prosíš, možná přestanu
naposled ptám se, jestli ujdeš světa lán
Běžíme deštěm
Běžíme deštěm
Běžíme deštěm
Jak dlouho ještě
Tak znovu nechej mě řvát
Teď prosíš, možná přestanu
naposled ptám se, jestli ujdeš světa lán
Nechej mě řvát
Že tě kryjí esa z rukávu
Nechej mě řvát, že byl trumf jen pouhý klam

V loužích
Až naše srdce roztají a na nástěnku přilepím
z našich snářů stránky kalendářů stržené
Schováme si je potají dny jednou provždy sečtené
střepy pýchy všechny naše hříchy vpletené
Do nití od pyžam křehkých jak celofán
se ty i já obléknem, když nepadnou, nevzlétnem
Kolikrát v loužích prsty mé zkouší si na nebe sáhnout a trochu výš
Kolikrát v loužích nohy mé touží na nebe šlápnout v oblacích
Projít se v oblacích
Až naše srdce roztají jak pera na dně inkoustu
na holé ti zdi žebříky a hvězdy nakreslím
Všechny mosty zapálím a do vyschlého zmizíku
jen ta slova, co nechci slyšet, znova uložím
Do nití od pyžam křehkých jak celofán
Ty i já utečem, když nepadnou, čert je vem
Kolikrát v loužích prsty mé zkouší si na nebe sáhnout a trochu výš
Kolikrát v loužích nohy mé touží na nebe šlápnout v oblacích
Projít se v oblacích

O Slunci
Z kopců za obzorem
Je přítel můj
Oblohy revizorem
Hledá mou sluj
Chci ho tak pustit dál
Dovnitř duše svý
Rychlostí světla se otočí, otočí
A zmizí za obzorem
Zmizí za obzorem
Z těch kopců za hranicí
Tenkou jak vlas
Hozenou rukavicí
Je pro něj čas
Potichu počítám
Kolik ho ještě mám
Než za horizontem znovu zapadá, zapadá
A zmizí za obzorem
Zmizí za obzorem
Až se zas večer v nás probudí
Hodina zlatá je má, nech mi jí
Paprsky motáš a tvé stíny půjdou spát
Slunce mé
Schovávanou chceš hrát
Než zmizíš za obzorem
Zmizíš za obzorem
Z kopců za obzorem
Je přítel můj
Oblohy revizorem
Hledá mou sluj
Chci ho tak pustit dál
Dovnitř duše svý
Rychlostí světla se otočí, otočí
A zmizí za obzorem
Zmizí za obzorem

Mezi řádky
Proč v kruzích stále se točíš
Myslíš, že málo tě znám
od dveří klíče ztracené
Záchranný lano ti podám
Nečekej, než se rozední
nespěchej, krok zpátky jdi
Neříkej, že si nejsi jist
Naučím tě mezi řádky
Číst
Proč v kruzích stále se točíš
Za oponou tě hledám
Kráčíš do slepých ulicí
Záchranný lano ti podám
Nečekej, než se rozední
nespěchej, krok zpátky jdi
Neříkej, že si nejsi jist
Naučím tě mezi řádky
Číst
Budu to světlo, tím co v příšeří
Dál hoří
Budu to světlo, tím co v přístřeší
Dál hoří

V ranách sůl
Parfém vyvanul a provoněl byt
Štípe do rtů
Už ho nechci cítit dál, věř mi
Na to jsi už malý pán
Přej mi,
abych v nohou zase mohla cítit mravenčení
Nečekám plný sál, věř mi
Už to nikdy nebude stejný
To když ze tří jen jeden král
mě pod baldachýny vzal
Srdce mé vlekl za sebou
Na konci dlouhé cesty prý, že chce jít dál
Louže a bláto
Tak se ptám, bože, stálo to za to
Aspoň, že ty máš čistý stůl
A já ve starých ranách sůl
Louže a bláto
Tak se ptám, bože stálo to za to
Aspoň, že ty máš čistý stůl
A já jen prázdný zlatý důl
V srdci prázdný zlatý důl
Co bylo, zapomeň, všechno je v prach obrácené
Ležela jsem týdny v pudřenkách
Zabalený podzim v pláštěnkách
A před očima mi řasách kvílí rozlišení
Slabé jako světla padlých hvězd
Břemeno co dál už nešlo nést
To když ze tří jen jeden král
mě pod baldachýny vzal
Srdce mé vlekl za sebou
na konci dlouhé cesty prý, že chce jít dál
Louže a bláto
Tak se ptám, bože stálo to za to
Aspoň, že ty máš čistý stůl
A já ve starých ranách sůl

Louže a bláto
Tak se ptám, bože stálo to za to
Aspoň, že ty mas čistý stůl
A já jen prázdný zlatý důl
V srdci prázdný zlatý důl

Tenisky
Můžem jak dým
Mezi stromy dlouze poletovat
Hledat v korunách rým
Pak ho ke svým tiše připisovat
Prší a hřmí vždy, když zkouším mrakům domalovat
Vzdušné zámky
Ještě tančí se v nich
pojď se schovat
Ooo ještě tančí se v nich
Ooo ještě tančí se v nich
Tati tenisky mé
Ještě nejsou tolik pronošené
Schody nahoru znám
Pár jich v kolenou mám
Tmou nesou mě vstříc
Všem snům, co zůstaly nevyřčené
Čáry na dlaních tvých
S mými propletené
Můžem, jak mlýn
První kroky pořád opakovat
Hledat v korunách rým
Na prošlých trasách nové objevovat
Prší a hřmí
Vždy, když zkouším chvilky natahovat
Vzdušné zámky
Ještě tančí se v nich, tak pojď se schovat
Ooo ještě tančí se v nich
Ooo pojď se schovat
Tati, tenisky mé
Ještě nejsou tolik pronošené
Schody nahoru znám
Pár jich v kolenou mám
Tmou nesou mě vstříc
Všem snům, co zůstaly nevyřčené

Čáry na dlaních tvých
S mými propletené, propletené
Můžem tiše jak dým, jen tak poletovat
Můžem tiše jak dým
jen tak poletovat
Tati, tenisky mé
Ještě nejsou tolik pronošené
Schody nahoru znám
Pár jich v kolenou mám
Mužem tiše jak dým
Mezi stromy dlouze poletovat
Našli jsme v korunách rým
Tak pojď se schovat

Růžový brýle
Jak mlýny větrné
Jak víry co se točí
Rychlostí světla na poplach
Hážeš na zeď hrách
A já brázdím svět tam a zpět
V brýlích růžových
malý princ co chce všem
Vítr v plachtoví
Tak brázdím svět tam a zpět
Co krok to sedm mílí
Utíkej za sluncem
v mých botách zkus jít chvíli
To co uvidíš
Až ti s oponou
Jednou ukážou
Svět za clonou
A já brázdím svět tam a zpět
V brýlích růžových
malý princ co chce všem
Vítr v plachtoví
Až Ti ukážou
Proč obzor chtějí vzít
Námořníkům bez lodí
A jejich touhy napospas
Nechat bezvětří
A já brázdím svět tam a zpět
V brýlích růžových
malý princ co chce všem
Vítr v plachtoví
Tak brázdím svět tam a zpět
Co krok to sedm mílí
Utíkej za sluncem
v mých botách zkus jít chvíli
To co uvidíš

Až ti s oponou
Jednou ukážou
Svět za clonou
A já jen brázdím svět tam a zpět
V brýlích růžových
malý princ co chce všem
Vítr v plachtoví
Až Ti ukážou

Primadonna
Tik tak sedm ráno a ty víš, že
Jen co vstaneš, tak tě opaří čaj
Na obloze jasno jenom ty pořád tápeš
titěrný šváb, co ztratil půvab
Bloudíš, tu a tam najdeš se
Pořád hledáš cit na adrese mé
Všude kolem jasno, jenom ty pořád sníš, že
Zazvoní zvon a přijde ten zlom
Co mě vytáčí
zlato chtěl by kopat, ale nemá čím
Mě nestačí
Plný ranek keců, ale žádný čin
Prázdná slova kydy
Falešný diadém
Prázdno lži a sliby
O tom to není
S pískotem půjdeš ven, oh
Vypadl jsi z kola a teď padej ven
Doufám, že tě už napadne dát
Ručník do ringu, nebo budu tvůj kat
Ve věži ti straším nevím, jestli to chápeš
Hraješ svou hru, ale dostal jsi mat
Bloudíš, tu a tam najdeš se
Nikdy však víc na mé adrese
Ve věži ti straším nevím, jestli to chápeš
Že jsem tvůj kat a dostal jsi mat
Co mě vytáčí
zlato chtěl by kopat, ale nemá čím
Mě nestačí
Plný ranek keců, ale žádný čin
Prázdná slova kydy
Falešný diadém
Prázdno lži a sliby
O tom to není
S pískotem půjdeš ven, oh
Vypadl jsi z kola a teď padej ven

