


j a k o  l á s k a  pod záblesky džungle tunelů, se mi rozsvítila maska, za svítání přichází poznání, 

jako oheň, co praská. a cesty smete a špínu z nich vynese, stará dny odplaví, klidně je unese, ze dní 

je odnese, k břehům je zanese, jako láska. nahoď motor svýho fára, ať sune se ze snů, těch beze snů, 

nachromovaná tlama, ať spolyká tuny všech plyšovejch nesmyslů. jen čas dělí nás, jen čas a cigáro 

v koutku ty všiváku, mezi prsty se ti drolí čas a v té prázdnotě těch beze snů, seš jen o vlas, o vlas…

ty můj příteli, co svítíš mi na cestu, ne o vlas, ale na vlas, na vlas jsem jiný v tom čase, kde stejný je 

čas a můra tiše usedá, na temně naleštěný chrom mého auta, aby se mě dotkla tam, kde navlas, navlas 

jsem… kým? to nepovím

p o d  j e z e m  dávno jsem ta řeka, ve které pluji dolů pod jezem je vír a kola se točí pod jezem.

už dávno jsem ta řeka, po které pluji dole pod jezem je tma, hlubiny, ryby… tam pod kořeny starých 

stromů, tam ryby míří domů, tam v duši mají svá místa, tam voda je pro jejich duše vždycky čistá. 

zpívám, že jsem ten proud, ta řeka, ve které pluji dolů pod jezem jsi řekla, „jsem řeka, co poznává svůj 

proud. jsi řeka“, jsi řekla, „teď vítr bude dout do plachet“. tak tohle je má pouť, ta nejdelší ze všech 

poutí, věčně budu plout, kdo zpívá, když mlčí prameny, kdo zpívá, když duši chybí plameny. 

dávno vím, že ten, který poznal proud, může odemknout si sen, kde letí duše nad řekou, voda se pění 

pod jezem, řekla jsi „řeka, tma a proud, co ponese nás, věčně budem plout“, je tma, hlubiny, ryby... 

tam pod kořeny starých stromů, tam ryby míří domů, tam v duši mají svá místa, tam voda je pro 

jejich duše vždycky čistá. „jsem řeka“, jsi řekla a já jsem loď, „jsi řeka“, jsi řekla, „teď vítr může dout 

do plachet“. tak tohle je má pouť, ta nejdelší ze všech poutí, věčně budu plout, kdo zpívá, když mlčí 

prameny,

kdo zpívá, když duši chybí plameny.



u p r o s t ř e d  l é t a  v košilce na louce, v dlaních máš, cos řekla, duhový most k hloubce, touhu, co 

neodtekla, hvězdy ti do dlaní, daly klíč od nebeské brány, zazvonil jejich smích, když dlouho se s tebou 

pak smály. na louce v košilce, tančilas jako kdysi, když v havraní kolíbce, byla jsi svoje, ne čísi, ne, v čísi 

posteli, v dlaních sis nesla svou něhu, žádný smutný pondělí a žádnou kulhavou středu. v košilce na 

louce, zatanči uprostřed léta, s větrem, co je tvým snem, co vlasy ti do copů splétá, hrany nezazvoní, 

necinknou dnes ani zítra, jen noc tiše zavoní, když hvězda ti do očí slétá. na louce v košilce, jsi kočka, 

co našla své nebe, duhový most k hloubce, touhu co hřeje, ne zebe, přijedou na koních, ti jezdci 

uprostřed léta, zazvoní jejich smích, tvůj život je jediná věta. tvé jméno neřeknu, zašeptám ho větru,

pošlu ho po řece, co touhu tvou ponese, co vlije se do duhy a jenom vlčí mák rudý, ve knize stoleté, 

tím příběhem rozkvete.

k u  p o t ě š e  d r a k ů m  ku potěše drakům já zapálím ohně i když skryti zrakům a nikdo není 

v domě, ať mají se dobře, jak i my se máme a napříč stopou věků, jednou se shledáme. jen pro radost 

drakům hoří moje svíce, ku jejich potěše, já nežádám více, ať mají se dobře, jak i my se máme a napříč 

stopou věků, jednou se shledáme. a při tom náhlém tichém setkání, zatoužíme po létání, vznesu se 

nad bílá oblaka s ním, já, po boku draka, bok, teď vím, že jen tak spolu poletíme, a že pohlédne na 

mne vlídně, a potom řekne, „milý bratře, vždyť my jsme z jedné líhně.“ ku potěše lidí, teď zapaluji ohně, 

málokdo mne vidí, už žiji v jiném domě, ku potěše lidí teď zapaluji svíce, každý ty hvězdy vidí, vždyť 

jsou jich na tisíce. vždyť jen tak spolu poletíme, pohlédneme na sebe vlídně, a potom drak mi řekne, 

„bratře, vždyť my jsme z jedné líhně.“



k o n ě  n a  p l á n í c h  pod trávou kopyta, znějí i na nebi, znějí i pod vodou, tak jako ty kameny. 

a dole na pláni, koně tam uhání, cestou i necestou, vždyť znají jen tu svou. hříva jim zčernala, pod 

tlakem poznání, po bouři, po tichu, čekají na plamen. a nejsou nestálí, vždyť pod hadem blesku, rozpukl 

den ve dví, ozářil jim cestu. duní kopyta, když po pláních uhání, to tráva zavoní, stádům divých koní. 

na listech voda jim, do výšek vzlíná, kamínky ve trávě, to země jim zpívá. pod nohama tráva, kůň už 

podupává, pálí ho kopyta, vítr hřívou mává. a chladivá voda, v potocích mu plyne, napij se koníčku 

a nechtěj už jiné. tvým cvalem se dotýkám, teď svého života, té pradávné touhy, už pálí mě kopyta. 

v trysk a cval bych se dal, ale něco mě drží dál, cestu ozářil den, to kůň čeká na plamen. není čas na 

zemi, není pro váhavé, snad v očích nám zazpívá život, co uhání. v nebi i na zemi, zní, jako kameny, už 

nikdo nezastaví, ty koně na pláních. nikdy nezastaví, ty koně na pláních.

p e ř í  p o c i t ů  černá vrána na bílém sněhu, dotkne se peří pocitů, pod měsícem sovího oka, vítr 

ducha sovy zakrouží, a posadí se pod koruny stromů. to peří mi sněním proníká, v tom jemném dotyku 

ticha, to jsem já. jsem jako ten prach, po kterém šlapali, bojovníci, které vydýchla země, jedna ku jedné, 

ten dotyk žije ve mně, v té trávě je zapsaný a ta mi to řekla, že ten, kdo po ní šel, dotkne se světla. 

ticho je studna slov, člověk je píseň ticha. to peří mi sněním proniká, v tom bdění až ke kuropění, 

v tom snění, co bylo, už není, v tom jemném dotyku ticha, to jsem já. prach kreslí vzory na mé vestě 

a na té cestě mi ptáci v hlavě zpívají i kdybych snad žil, roků dvěstě, vím, na plotech jablka nezrají. 

a prázdných slov se nikdo nenají, z prázdných slov jablka nezrají.



p a c i  p a c i ,  l e t í  p t á c i  když zavřu oči, jsou tam plameny, z mých víček motýli vylétnou 

do tmavé noci. paci paci letí ptáci, hopsa hejsa na nebesa, houpy houpy pláče hloupý, elce pelce do 

pekelce. jsi-li jen má noční můra, pak já jsem tvůj noční motýl, motýl, co nosí pro štěstí, lebku a hnáty 

neštěstí. paci paci letí ptáci, zlatá brána otevřená, hopsa hejsa na nebesa, zlatým klíčem odemčená. 

houpy houpy pláče hloupý, zlatá brána hlavu setne, elce pelce do pekelce, z kola ven, teď k nebi 

vzlétnem. tak daleko a tak blízko, na křídlech dechu noci letím, jsi-li jen má noční můra, pak já jsem 

tvůj noční motýl, nechci víc, než to, co nemám, co nemám taky nikdy nedám, motýl, který si pro štěstí, 

nad neštěstím cestu klestí.

p o d  b í l o u  v ě ž í  pod kamennou kašnou, bílí holubi sedí, pod hladinou mají svůj let, oblohu 

mají v zrcadlení, pod tichou hladinou tvých let. a v jejich snech žádný člověk není, jen je-li jiný, pod 

hladinou má svůj let, v obloze hvězd mají zrcadlení, pod tichou hladinou tvých let. tam pod bílou 

věží, tam bílí holubi sněží a srpen na náměstí volá listopad, tam pod bílou věží, stíny holubů sněží, 

dítě v očích štěstí, tančí vlčí mák. tam pod bílou věží, bílí holubi sněží a na křídlech víří jim, zlatý 

prach, tam pod bílou věží, stíny holubů sněží, to místo pro čas, je obloha v nás. vzlétli a kašna se 

vylila do nebe, tvůj let tam čeká, jenom na tebe, tam pod hladinou zrcadlení, leží krásný svět, pod 

tichou hladinou tvých let. to místo pro čas, je obloha modrá, v nás, kde tančí rudý vlčí mák, holubi šli 

spát a dítě na náměstí, oči plné štěstí, tančí si jen tak. tam pod bílou věží, tam bílí holubi sněží a na 

křídlech mají jemný, zlatý prach, tam pod bílou věží, stíny holubů sněží, to místo pro čas, je obloha 

v nás. tam pod bílou věží, tam stíny holubů sněží a na křídlech prach, čeká na tebe, tam pod bílou věží, 

bílí holubi sněží, vzlétli a kašna se vylila do nebe.



v e s m í r  a kulatý je vesmír a kulatý je čas, ať řeknu, “prosím bože” a nebo, “vem tě ďas” a každej má 

svou pravdu, modlící mlýnky, kříž, ať první nebo vzadu, dole i stále výš a věční jako život a koneční 

jako on, tak bratře bože šivo, ať jehlou projde slon a někdo našel světlo a někdo temno tmy

a stálo to i vzlétlo a byli jsme to my, my v každé chvíli sami, hledajíc věčný řád, zde, kdesi pod 

hvězdami, zhasnem i budem hřát...

b a r v y  d u h y  jsem tam, kde jsem, má touha je bezmračný den, kde jsem, jsem rád, má láska je 

barevný pták. jsem tam, kde jsem, volnost se stala mým snem a ten let má spád, když láska je barevný 

pták. kdo neodpoví barvám duhy, ten bude jen druhý, bude jen druhý, kdo druhý je, když den roste, 

ten nebude v kostech mít duhu, kdo třetí je, když den zmírá, ten za nocí zírá, zívá a neví, že ten, kdo 

nosí v kostech duhu, tomu to jde k duhu. jsem pták i oblak, co pluje, letí si jen tak, ten směr mi dal 

sen, ten prastarý král, co stál v zahradách, všechno ztichlo, řeklo jenom “ach”, čas pak zrál a já jsem 

se k hostině pozval. znám proud i tůň, pluj a bůh tě opatruj, ten let je pád, do neznáma jsem letěl 

tisíckrát, ten pád je let, do neznáma letí každý svět, můj i tvůj, pán bůh nás opatruj. ten den má lem, 

kde noc mávne svým křídlem a tma mě zná, kouzelně mi zazpívá, ten pták je let a neznámo je zázračný 

květ a ten sen je tvůj, sám se v něm pěkně opatruj. a můj člun v těch tmách, tiše pluje na vlnách...
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