
Znám bezva holku je to Martina, je krásná a divoká jako kočka. Znám bezva 
holku je to Martina, je krásná a divoká jako kočka. Oči jí září jako sluníčka a 
když je zavře, tak vyjdou hvězdy. Oči jí září jako sluníčka a když je zavře, tak 
vyjdou hvězdy. Sedím na zemi, myslím na tebe a ten pes se koupe v mojí záři. 
Sedím na zemi, myslím na tebe a ten pes se koupe v mojí  záři.  Vzalas mi 
srdce a všechnu naději a všechno mi to stokrát vracíš zpátky. Vzalas mi srdce  
a  všechnu  naději  a  všechno  mi  to  stokrát  vracíš  zpátky.  Sedím  na  zemi, 
myslím na tebe a ten pes se koupe v mojí záři. Sedím na zemi, myslím na tebe 
a ten pes se koupe v mojí záři. Tak co Marťanko jak je na Marsu? 
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Mám všeho dost, tak si jen tak troubím pro radost. Mým znamením je modrý 
půlměsíc. Mám všechno o čem jsem se odvážil kdy snít. Mám už dost, nechci 
nic, nech mě být, nech mě být. Mám všeho dost,  tak si jen tak troubím pro 
radost.  Mým snem je být jen tulákem, nic víc.  Lidi a věci ztrácí nade mnou 
svou moc. Mám už dost, nechci nic,  dobrou noc…
Řekněte mi prosím, jak to vaše oči vidí. Řekněte mi prosím, jak to vaše duše 
cítí. Řekněte mi prosím, jestli jó a nebo né,  jestli i pro vás je svět místo tak 
magické a šílené.
Nevěřím už  ničemu,  když  ti  povídají  o  věcech,  které  pálí.  A když  po nich 
natáhneš ruku, tak jsou studené a nebo nejsou vůbec. Nevěřím očím svým ani 
očím tvým. Vždyť jsou to jen dvě vodnaté bulvy. Stromy jsou zvláštní bytosti  
pro  něž  je  čas   prostorem a  prostor  časem.  Jak  asi  vypadá  člověk  v očích 
stromu? No asi taky pěkně divně. Nevěřím očím svým ani očím tvým. Vždyť  
jsou  to  jen  dvě  vodnaté  bulvy.  Kurva  to  je  kytara,  krásný  dřevo.  Velký 
elektrický housle na koženým řemeni. A když na ni hraješ, tak tóny zůstávají 
viset ve vzduchu a náhle nehraješ tóny, ale tóny hrají tebe a celý svět. Nevěřím 
očím svým ani  očím tvým.  Vždyť  jsou  to  jen dvě  vodnaté  bulvy.  Byly  tři 
měsíce, kdy jsem myslel, že můžu normálně žít a umřít.  Slunce hřálo a déšť 
studil  a  všechno  bylo  jak má  být.  A  pak  jsem zas  jak  moucha  narazil  na 
skleněnou stěnu. Jenže teď už holka zlatá, teď už na všechno seru. Nevěřím 
očím svým ani očím tvým. Vždyť jsou to jen dvě vodnaté bulvy. A je tady rok 
2001. Tady v západní říši středu. A někde je rok 10 a jinde 10 000 a ve vesmíru 
věčná noc. A pak na nebi zazářila petarda a narodil se nový spasitel. Ale nás 
se to netýká, nám je to fuk, dokud to není v televizi. Nevěřím očím svým ani 
očím tvým. Vždyť jsou to jen dvě vodnaté bulvy. 

 
Asfaltová  vílo  zpívej  a  čekej  na  svůj  stop.  U  patníku  zbylo  jen  mýdlo  a 
bleděmodrý strop. Pak už to nejde vrátit a nevím, co s tím. Nakonec to všechno 
vždycky nějak pokazím. Po pár deci vína se dívám jak bludný Holanďan. Vím,  
že to nemáš ráda a stejně to zase udělám. Pak už to nejde vrátit a nevím, co 
s tím. Nakonec to všechno vždycky nějak pokazím. Něco je pryč, něco je tu a  
něco stále je mezi námi. Zlomil jsem rýč o planetu a skončil málem na sále tak 
mi dej celý svět za klobouk a tam pod sněhem zase si popřejem nový rok. Do 
modravých dálek se táhne moje vedení. Dopíjím svůj šálek a říkám, co měl  
jsem vedle ní. Pak už to nejde vrátit a nevím, co s tím. Nakonec to všechno 
vždycky nějak pokazím. Něco je pryč, něco je tu a něco stále je mezi námi.  
Zlomil  jsem rýč o planetu a skončil  málem na sále tak mi dej celý svět za  
klobouk a tam pod sněhem zase si popřejem nový rok.

Ranní úklid. Ráno jsem odešel nakoupit.  Vím, co jsem všechno chtěl a co 
mám ještě chtít. Ráno teprv začíná den a je čas jít nakoupit. Chtěl jsem vidět  
všechny věci, co se stanou a zjistil, že není na vybranou. Jsme tu a tak jdem 
tímhle šíleným snem. Já jenom šeptám nashledanou. Ráno se většinou seberu. 
Mé sny mě dál varujou, že jsem v průseru. Ráno teprv začíná den a je čas jít, 
ráno  všechno  vyházet  ven  a  uklidit,  ráno  zapnu  kouzelný  fén  a  všechno 
vyvětrám a odevzdám do sběru. Chtěl jsem vidět všechny věci, co se stanou a 
zjistil, že není na vybranou. Jsme tu a tak jdem tímhle šíleným snem. Já jenom 
šeptám nashledanou, nashledanou.

 
Sedávej v koutě, buď jako ryba a nenajdou tě, sedávej v koutě. Chováš se jak 
v moři, děláš vlny a všechno tě uráží. Už seš jak zlatá rybka pohozená v písku
na pláži. Stále si říkáš, že máš svou cenu, usínáš sama v podkroví. Běž holka 
do bazénu, třeba tě někdo osloví. Chováš se jak v moři, za sebou máš jenom 
vodu zvířenou. Seš zlatá rybka s kulometem a lodní sirénou. Nechceš nic splnit 
za žádnou  cenu tomu,  kdo  tě  vyloví.  Běž  holka  do bazénu,  třeba  tě  někdo 
osloví.  Chováš se jak v moři,  myslíš,  že jsi  vodní  lyžař na laně a přitom se 
plácáš namydlená doma ve vaně. Báječnej chlap chce mít báječnou ženu, tak už 
se  uč  péct  cukroví.  Běž  holka  do  bazénu,  třeba  tě  někdo  osloví.  Sedávej 
v koutě, buď jako ryba a nenajdou tě. Sedávej v koutě bazénu.

Byl  dlouhej den, zmatený počasí. Já se jen tak v koutě válím. A pak`s přišla ty 
s úsměvem  a  řekla  jsi:  „Zdár,  jak  se  máš?  Pojď  na  guláš!  Dneska  pryč 
nemusím, mám svůj  klíč,  tak co s tím uděláš?“ Zdár,  já su  letadlo a ty seš 
kometa a blázni jsou všichni kolem nás. Jak chudý divadlo jedem do světa než 
v zimě obejme nás mráz. Byl dlouhej den, nádherný počasí. Vítr nám bral slova 
písní. A déšť se sněhem usedal na vlasy. Jó je to fajn, jó je to fajn za krk dát  
mokrej  sníh,  pak si  hrát  na polích na kombajn.  Zdár,  já su letadlo a ty seš 
kometa a blázni jsou všichni kolem nás. Jak chudý divadlo jedem do světa než 
v zimě obejme nás mráz.

Rád si zavzpomínám na tu chvíli,  kdy mě nes vzduchem velký bílý čáp, co 
okolo mě křídla měl. Jak mě nesl jako Gagarina a jak mě pak pustil do komína  
a na zbytek jsem víceméně zapomněl.  Rostem jak  bambusový les.  Rostem 
rostem až vyrostem do nebes. Ó jak ta píseň krásně zní ještě dnes, ještě dnes. 

 
DON`T LET IT BRING YOU DOWN (volně na motivy textu Neila Younga)
U řeky stojí na břehu dům, za okny modré nádobí. Dozvídám se to od sousedů,
žije tam starý porybný. V létě mu bude devadesát, sanitka mizí za řekou. Přece 
teď nebude se smrtkou spát ve špitále pod dekou. Né není o co stát, když se  
staré hrady hroutí, když se fotky v ohni kroutí a ty jedeš dál. U řeky stojí na 
břehu muž, u řeky žlutý od listí. Tohleto místo vymazal už ze svých starostí.  
Opravdu  s  ním  nepromluvil  už  nejmíň  deset  dlouhých  let  a  teď  se  mu  to 
všechno jak starý film náhle vrací zpět. Né není o co stát, když se staré hrady 
hroutí, když se fotky v ohni kroutí a ty jedeš dál. Né není o co stát, když ti staré  
hrady boří, když ti fotky v ohni hoří a ty jedeš dál.

Papírové slunce dám si do okna ať mi uvnitř svítí, když je venku tma. Něco 
tady končí a něco začíná. Nemám strach, noc je taky nádherná. Zdál se mi sen,  
že jsem byl omylem z vlaku vyhozen a teď nechápu, kde jsem. Nechápu, kde 
jsem. Papírové slunce dám si do okna … nemám strach, tahle noc je nádherná. 
Zdál se mi sen, že jsem byl omylem z vlaku vyhozen a teď nechápu, kde jsem. 
Nechápu, kde jsem.

Tvůj smích je lék až jsem se lek, až jsem se bál, že se mi jenom zdál. A v tom 
jak bič, je fuč, je pryč. Jsi vážnější a ještě krásnější, a ještě krásnější. Víš tohle 
ráno jsem se stal černou  vránou, opustil  vše, co jsem chtěl, mávnul  jsem a 
odletěl. Jsem šílený a v tom se mi zdá, že jdeš a pak se rozplyneš jak sůl jak 
dým. Jsem vůl, já vím. Co dál, co s tím? Kdy zas tě uvidím, kdy zas tě uvidím. 
Víš tohle ráno jsem se stal černou vránou, opustil vše, co jsem chtěl, mávnul  
jsem a odletěl.

 
ACROSS THE UNIVERSE (na motivy textu Johna Lennona / Beatles)
 Slova  prší  jako  déšť  do  kelímku  z papíru  pak  mrznou  v tónech  klavíru  a 
kloužou  napříč  vesmírem.  Mé myšlenky  jsou  jako vítr  uvnitř  schránky na 
dopisy.  Tápají jak hledají si cestu napříč vesmírem. Jai Guru De Va Om. Můj 
svět už nic nezmění, můj svět už nic nezmění. Jen obrazy světla tančí přede  
mnou jak lampióny,  jako očí milióny zvou mě napříč vesmírem. Hlavou mi 
plují tůně slz a vlny radostí a vzdouvají a pryč mě nesou. Jai Guru De Va Om.  
Můj svět už nic nezmění, můj svět už nic nezmění. Jai Guru De Va Om...

COMFORTABLY NUMB (na motivy textu Rogera Waterse / Pink Floyd)
Haló (haló haló...) je tam uvnitř někdo? Někdo aspoň s teplem malé svíčky ať 
se na to podívám. Neboj (neboj neboj...) stačí jen když kývneš. Stačí jen když  
kývneš aspoň víčky, abych věděl, že jsi tam. No tak (no tak no tak...) řekni, kde 
to bolí.  Řekni,  kde to bolí,  trochu to štípne a zas to bude fajn. Bolest  mizí,  
kabát svlíkáš.  Obzor,  vítr,  loď a dým. Něco mi z té  dálky říkáš.  Tvé rty se 
hýbou, neslyším. V horečkách jsem ve tmě lítal ještě jako malý kluk. Tenhle 
pocit,  co  chci  skrýt,  nedokážu  vysvětlit.  Je  to  zpátky,  ani  muk,  už  je  mi 
všechno fuk. O.K. (O.K. O.K....) můžeš otevřít oči. Ten malý chladný bodlák 
už je pryč. Teď ještě chvilku klidně seď. Tiše! (tiše tiše...) klidně utři si slzy, 
seber se a svůj dětský míč kopni  přes tu svoji zeď. Bolest mizí, kabát svlíkáš.  
Obzor, vítr, loď a dým. Něco mi z té dálky říkáš. Tvé rty se hýbou, neslyším. 
Jen koutkem oka zachytil jsem letmý úsměv ještě jako malý kluk. Snažil jsem 
se za tím plout. Nemůžu na to dosáhnout. Je to pryč jak loď a dým. (áááááá) Už 
nejsem malý kluk, už je mi všechno fuk.



 Měla jistý flek v pokoji v nočním klubu. Pak si ji někdo vzal potají s sebou 
domů.  Připíchnutá  na  zeď svůdně  mlčíš.  Něžná  dívko  z plakátu,  jak tohle 
skonči. Obrázek ráno se okouká, pak přijdou další. Přemýšlíš ke komu tě vítr  
teď  zafouká  z ulice.  Padáš  jako  sníh,  když  z okna  skočíš.  Něžná  dívko 
z plakátu, jak tohle skončí. Vítr ji zavál až k vojákům za dálnici. Nakonec nad 
zadním sedadlem tiráku odjela. Protři si svoje zlatý oči. Něžná dívko z plakátu, 
jak tohle skonči. Neodcházej dívko z plakátu. Jak tohle skončí.

Kámoš si koupil vodní dýmku. Hmm hmm, ten se má. Září jak poklad starých 
Inků a svítí očima a svítí očima. Cítím to teplo v nitru útrob. Hmm hmm, tichý 
klid. Je to zas jeden hezký způsob, jak někde s někým být, jak někde s někým 
být.  Kolem nás je  jenom tma.  Žhavý  uhlík zhasíná.  Au revoir,  má  šťastná 
hvězdo, říkám ti zdár a ať tě nic nezdolá.Všechno se mi zdálo tralala. Všechno  
se mi zdá. Cítím ten zvláštní pocit štěstí. Hmm hmm, hey hey hey. Cítím tvé  
řasy na zápěstí a to není na prodej a to není na prodej. Kolem nás je jenom tma.  
Žhavý uhlík zhasíná. Au revoir, má šťastná hvězdo, říkám ti zdár a ať tě nic 
nezdolá. Všechno se mi zdálo tralala. Všechno se mi zdá.

Jsem zavřen v tělocvičně. V tělocvičně obrovské. Přes koně skáču, v žíněnkách 
pláču, okna jsou zasklená a dlouhá ozvěna. Tak bloudím pustým lesem. Pustým 
lesem bez lidí. A lidi pláčou, přes koně skáčou, okna jsou zasklená a dlouhá  
ozvěna. Tak sedím v bílém koutě. V bílém koutě se sprchou. Dlaždičky studí, 
kapky mne budí, okna jsou zasklená a dlouhá ozvěna. Listopad na hotelu je jak 
prázdná  tělocvična.  Koně  jsou  v stáji,  listí  je  v  háji,  okna  jsou  zasklená  a 
dlouhá ozvěna.
 

 
Tak nalej  mi  to  víno  ať si  rychle  vzpomenem na  tu  píseň,  kterou  všichni 
dovedem. Ať už všechny naše nářky letí vzhůru komínem pánubohu do oken,  
pánubohu do oken. Potkal jsem vám pěknou holku a měl jsem ji moc rád. 
Teď už chápu, že není o co stát. Ona zašila se mezi lejstra někam na úřad a já  
jsem divnej kamarád, starej divnej kamarád. Tak nalej mi to víno ať si rychle  
vzpomenem na tu píseň, kterou všichni dovedem. Ať už všechny naše nářky 
letí vzhůru komínem pánubohu do oken, pánubohu do oken. Objímám se se  
skálou  a líbám její  mech s tichou  vášní  ji  škrábu po zádech.  A dole  moji 
kamarádi sedí na lanech, no a mě se tají dech, no a mě se tají dech. Tak nalej  
mi to víno ať si rychle vzpomenem na tu píseň, kterou všichni dovedem. Ať 
už všechny naše nářky letí vzhůru komínem pánubohu do oken, pánubohu do 
oken. Koupil jsem si knížku a hned cestou začal číst. Je to síla, chápu každý  
její list. Bodá mě to u srdce a v uších slyším hvizd, no a pak mi prasknul píst, 
někde ve mně prasknul píst. Tak nalej mi to víno ať si rychle vzpomenem na  
tu  píseň,  kterou  všichni  dovedem.  Ať  už  všechny  naše  nářky  letí  vzhůru 
komínem pánubohu do oken, pánubohu do oken.

Znám psa, jmenuje se Zak a hraje si se mnou na zahradě. Znám psa, jmenuje 
se Zak, hraje si se mnou na zahradě. On všechno vidí, všechno cítí a velikýma 
ušima všechno slyší. On všechno vidí, všechno cítí a velikýma ušima všechno 
slyší. Sedím na zemi, myslím na tebe a ten pes se koupe v mojí záři. Sedím na 
zemi, myslím na tebe a ten pes se koupe v mojí záři. Všichni se diví, co na mě 
vidí a všichni se ptají, co s ním dělám. Všichni se diví, co na mě vidí a všichni 
se ptají, co s ní dělám. Sedím na zemi, myslím na tebe a ten pes se koupe 
v mojí záři. Sedím na zemi, myslím na tebe a ten pes se koupe v mojí záři.

 
Od té doby čekám každý ráno až mi John Lennon hodí lano. Jenže takový den 
je jen jeden za sto let. Jednou napíšu tak krásnou píseň až na všechny padne 
sladká tíseň a pak všichni jako jeden spasí svět.  Rostem jak bambusový les. 
Rostem rostem až vyrostem do nebes. Ó jak ta píseň krásně zní ještě dnes, ještě 
dnes. Teď už všechno nějak pouštím k lesu zapojen řádně do procesu. Ono se 
to nejdřív nezdá, vždyť mám se fajn. A když mám pocit, že už nějak stárnu, 
odpluju  nocí  na  hvězdárnu  a  tam se  starým hloupým hvězdám posmívám.  
Rostem jak bambusový les. Rostem rostem až vyrostem do nebes. Ó jak ta 
píseň krásně zní ještě dnes, ještě dnes.

Tohle je jedna píseň ve světě ztracená. Tohle je jedna píseň, píseň bezcenná. 
Nikoho nezajímá, časem ji sejme čas. Nikoho nezajímá, je jak většina z nás. 
Tak přišla na svět píseň, do podivných dní. Tak přišla na svět píseň v divném 
znamení.  Přišla do špatných rukou ve špatném pokoji,  kde nikdo nestará se 
jestli  obstojí.  Záříjendůmzavodoutnáhodousousedík za pomoc  v tísni.  Splývá 
mi  jen  ta  záplava  jmen a  bývá  to  stejně  jen  dítě  s divnou  písničkou.  Dítě 
s divnou písničkou. Možná ji někdo najde na ulici spát. Možná ji někdo najde, 
kdo ji bude hrát. Nikoho nezajímá píseň, co sejmul čas. Nikdo ji nezajímá, je 
jak většina z nás.

Tohleto mohla píseň být, kdyby mě napadlo jak by mohla dál pokračovati. A 
co třeba zahrát Yesterday? Ale to je dávno jiná píseň. Šílený hippí  své kořeny 
má  v plovoucím květináči.  Má malé  tee-pee  po kolena,  po písku  s ním vítr 
tančí Amerikou! V přístavu každý admirál. Je těžké pokračovat dál něčím, co 
nikdo nenapsal. A co takhle Lucy in the Sky? Ale to je dávno jiná píseň.

 
Byl jsem silný jako lev. Ze lva zbyl už jenom řev. Pomuchlaný tryskáč z papíru 
a stopy drápů v prázdným kvartýru. Je to šílený, ale snad to každej zná jak je to 
nádherný, když to začíná. Výlet končí, došla svačina. Uvěřil jsem milosrdným 
lžím, že přes víkend to nějak vydržím. A pak jsem zjistil, že jsem hroznej cvok 
a z víkendu  už je druhej  rok.  Je  to  šílený,  ale snad to  každej  zná  jak je to 
nádherný, když to začíná. Výlet končí, došla svačina a už mi jede šalina, už mi 
jede šalina.

Jedu nocí bílou šalinou asfaltovou spící krajinou. Davy lidí před očima se mi 
míhají než za městem v hlíně spočinou. Každý říká to je bezva spoj. Každý říká 
to je bezva spoj. A pán v tričku se o tyčku pusou opírá a vypadá, že hraje na 
hoboj. Šalina se kymácí po nerovné kolejnici, po zastávkách poztrácí unavené 
cestující. Šedomodré siluety komínů a střech noří se do večera až to bere dech 
a nad obzorem slunce tančí podobno pomeranči a mě něco šimrá na zádech a 
ještě níž. Když jel jsem nocí mírně zdeptaný, vplula jsi jak anděl do brány a já 
poslední  pasažér  ti  nabízím  svůj  trůn  na  místě  pro  zamilovaný.  Někde  na 
poslední  stanici,  na  vánoce  v husté  vánici,  vystavím  ti  někde  v křoví 
pohádkový  hrad,  pod  paží  mám papír  balící.  Šalina  se  kymácí  po  nerovné 
kolejnici, po zastávkách poztrácí unavené cestující. Šedomodré siluety komínů 
a střech noří se do večera až to bere dech a nad obzorem slunce tančí podobno 
pomeranči a mě něco šimrá na zádech a ještě níž. 

 
Jsem  ptačí král. Usedám a mraky letí  dál. Víš,  jsem jim blíž náhle víc než 
jsem si kdy přál. Tvůj malý člun odplouvá, tak osiřel můj trůn. Mám jen tvůj  
chrám plný snů a posvátných run.

Ou, jdu za tebou, tvůj  věčný stín, světlem i tmou. Když se otočíš  zpět přes 
milión  let,  uvidíš  svou  pouť  tak dlouhou.  Hey,  buď svobodnej,  jsem tvoje  
smrt, tak nečekej. Jak je to naivní chtít všechno pochopit, ale všechno bude zas  
O.K. 

Pod klenbou stanů vznáší se sny a touhy spících poutníků. Usednem k ránu u 
ohně tváří v tvář žhavým uhlíkům. Budeme zpívat písničky, který změnit svět 
nemohou. Jsou jako stíny jako když ptáci putují oblohou. Otevři oči, otevři oči
a buď tam, kde chceš být. Odchází stíny. Zapískat na koně a oheň uhasit.

Slunovrat. Hej hej, dobrá vílo, indiánský buben smutně zpívá ti tmou. Volám 
tě dobrá vílo, rozprostři křídla nad tou svou krajinou. Duchové starých stromů,  
moc těžký časy lámou jim větvoví. Vraťte se zpátky domů, vaše stromy dávno 
nemluví. Jako dřív ze všech stran oči ohňů hledí ke hvězdám. Čím dál víc bývá 
nám smutno  v našem království.  Tak se  vraťte  zpátky  k nám.  Hej  hej,  bílý 
draku, na skále máš svůj čerstvý chléb se solí. Foukej do oblaků a pošli sněhy 
do polí. Jako dřív ze všech stran oči ohňů hledí ke hvězdám. Čím dál víc bývá 
nám smutno v našem království. Tak se vraťte zpátky k nám. Volám vás skryté 
síly, snad ještě někde ve tmě pod horama spí. Hej hej, dobré víly, vaše stromy 
dávno nemluví. Jako dřív ze všech stran oči ohňů hledí ke hvězdám. Čím dál 
víc bývá nám smutno v našem království. Tak se vraťte zpátky k nám.

 
V půlnočních ulicích stávám se indiánem. Heja brno, hej brno brno. Dělám si 
to, co chci, zkrátka jsem svým pánem. Heja brno, hej brno brno hou. Půlnoční 
tramvaje  míří  do ztracena.  Heja brno,  hej  brno brno.  Skleněná louka je jak 
Archa potopená. Heja brno, hej brno brno hou.  Už se blíží den. Temně hučí 
moře továren. Na kopci nad městem někdo hraje na buben. Na Jachtu není už 
ani jeden lodník. Heja brno, hej brno brno. Pod okny Moulin Rouge kurva čistí 
chodník. Heja brno, hej brno brno hou. Faráři, právníci a páni profesoři. Heja 
brno, hej brno brno. Maj velký vigvamy, co vítr nerozboří. Heja brno, hej brno 
brno. Všichni jsou moudří a kážou, co se sluší. Heja brno, hej brno brno. Co mi  
však poradí, když mám smutnou duši. Heja brno, hej brno brno hou. Už se blíží 
den. Temně hučí moře továren. Na kopci nad městem někdo hraje na buben.

Malou boudu si stlouká přítel  bazilišek fůů fůů. Vítr od města fouká chmýří 
pampelišek fůů fůů. Kytara z Thajska nohy nemá, aby utekla. Ohýnek praská, 
ona spokojená, míří do pekla. Oči na slunci mhouří, bazilišek nemá rád stín fůů 
fůů. Sedí v trávě a kouří, fouká do větru dým fůů fůů. To cigáro z trávy a z nás  
lidí strach je všechno co teď má. Jak zrnko kávy na jemný prach ho mlýnek  
rozmílá. Kam se věci ztrácí? Kam se věci ztrácí? A netvrď, že jen tak odletí. 
Jako  černí  ptáci.  Jak velcí  černí  ptáci,  že  mávnou  a  zmizí  z paměti.  Zmizí 
z paměti.  Je  ráno  a  veliké  vrány  se  kloužou  po  kalužích  fůů  fůů.  Starou 
zmačkanou boudu dávno zasypal sníh fůů fůů.
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