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JAKO MALÁ

Jako malá jsem vìøila tomu

Jako malá jsem si myslela

e kadý, kdo zemøe
stane se hvìzdou na nebi
Vzpomínám si na veèer
kdy jsme vichni stáli na zahradì
a koukali do nebe
Moc se nemluvilo
a babièka, táta,
máma, dìda, brácha a já
jsme hledali nové a nové hvìzdy
Nechtìla jsem znát jména hvìzd
Proè taky
Chtìla jsem si je zachovat tajemné
jaké doopravdy jsou

e vdycky vechno skonèí dobøe
tak jak to bylo v pohádkách
To, e tomu vdycky tak nebylo
jsem povaovala za nìjaký omyl
náhodu, pøehmat èi co
I teï chci vìøit
e na svìtì je více dobra
a doufám
e bude jetì více

VLOÈKA

Mami, zkus
zkus jak je studený
a pojï se honem podívat
jak se tøpytí
honem !!
ale vdy já to vím
Mami, neví !!
to jsi urèitì jetì nevidìla
tuhletu vloèku
ta je krásná
ale u honem pojï !
Podívej
u mi roztává !
a ty jsi ji nevidìla

BRÁCHOVI

Udìlá to jetì teï ?

Pak vstane

lehne si na louku
a okolo tebe jsou samé voòavé kytky
a tráva
a ty jen kouká do nebe
a vnímá tu letní vùni

a jsi tím prostoupený
propojený
a neuvìdomuje si
jak je to jedineèné
prostì jsi v tom
a nemusí o tom mluvit

a nebo
kdy se schyluje k deti
místo aby ses schoval
tak leí na téhle louce
a nechává na sebe pret
a pak doprí
a svítí na tebe slunce
usuí tì
a ty nedìlá naprosto nic
jen se tomu poddává

kadý si to mùe zkusit na sobì
procítit
poznat
ochutnat
Kadou situací se èlovìk mìní
a není to hned na nìm poznat
snad a pozdìji
kdy je toho víc

MÁMA

Spávala jsem vedle mámy

Jednou ji nìco bolelo

ta si chvíli èetla
a pak sepjala ruce a chvíli eptala
dìkovala
a o nìco prosila
bylo to krátké, ale asi to staèilo
pak teprve usínala
pøitiskla jsem se k ní

bøicho nebo hlava
asi hodnì, vypadala hroznì
nevìdìla jsem, jak jí pomoci
ale nìco jsem udìlat musela
byla jsem z toho tak neastná
la jsem do koupelny, klekla si na zem
sepjala ruce a prosila
aby ji nic nebolelo
a byla zdravá

Ráda jsem se dívala do máminých oèí
øíkala jsem jí
e má oèi jako lika
ta z pohádky
smála se tomu
asi nevìøila
Hroznì moc jsem na ní lpìla
myslím, e to tak chtìla

Kdy jsem byla nemocná
zdály se mi nemocné sny
Tìké bílé kolo se pomalu zvìtovalo
a valilo se na mne
Uhýbala
a bála jsem se

DÌDOVI

Silnì se rozprelo

Koukáme na hvìzdy

a z ampliónù se ozvala píseò
Je po deti
a kosové si tìstím pletou noty
je po deti...

doma na dvorku
dìda stojí támhle
babièka tady
a ostatní tam

No to se jim zase nìco povedlo teda
øekl dìda
a el si do domku pro plátìnku
aby si tu písnièku
mohl vyposlechnout celou

Nìkdo øíká
e kadý, kdo odejde
má tam nahoøe svoji hvìzdu
Beru jako samozøejmost
e tomu tak je
oni to vìdí
která bude asi moje ?

VÙNÌ

Cítím tu vùni dìdových bonbónù
co prý se po nich dobøe dýchá
Cítím vùni prádla
sueného venku
Poslouchám babièku
jak si zpívá vysokým hláskem
Jdu za barák a opièím se po ní
A brácha
furt se øehtá
blbne a polévá mì vodou
Táta voní petrolejí
tou co krade v práci
Mazaný chleby
jeho brana
vechno tím silnì voní
prostì
petrolejový táta

ZINA

Se Zinou trháme nezralá jabka a angrety
a dìsnì nám to chutná
zakázané ovoce
Lezeme po stromech
stavíme bunkry
kouøíme trávu
kopeme na zahradì studánku
háeme flaku s karbidem
aby to dalo ránu
Nala jsem patronu z války
a hodila ji do záchodu
kdo se bojí
musí do lesa
A vechno je událost
stále jedna velká extáze
Den se naplnil
zaèalo to nocí
skonèilo snem

LISTEN TO

Nastal èasný podzim

Stalo se

a andìlé pøiletìli o nìco døíve
ne bývá zvykem
Lidé nebyli pøipraveni
naslouchat sobì
ani andìlùm
kteøí se zabydleli v jejich duích
nepøipravených a studených

e lidé otìhotnìli
láskou andìlù
tichem
a meditací

Listen to
Listen to
Naslouchejte
zdálo se lidem
a sny k nim hovoøily
kadou noc

PODZIM

Ráno se nechám pohltit

A jindy

spolknout dobrovolnì budovou
poslunì jí vlezu do tlamy
a pak u jen obèas
a jen tak náhodou se podívám z okna
a tøeba je modré nebe
vude slunce
a padající listí
podzimní smutek
smutek pøed malou smrtí pøírody

je vlezle studeno
zimomøivo
a vechno je edivé
nebe
lidi
ptáci
krajina
já
i moje nálada

Vyjdu z práce ven
do krásného podzimního odpoledne
plného slunce a barevného listí
a já se v tom rozplývám a ztrácím
nepøemýlím
a jenom jsem
jsem souèástí tohoto veho dìní

Zkusím myslet na slunce
a je to lepí

SYMPATIE

Myslí na lidi, co zná
na setkání
a míjení
která byla, jsou
a snad budou
na doteky oèí a rukou
(komu tohle schází
je zralý na nemoc)
Tìí se na shledání
na krátké chvilky
(na ty nejvíc)
Tìí se na to pìkno
které je ti s nìkým
kdy ani mluvit se moc nemusí....

BUÏ VÙLE TVÁ

JDEME SI NAPROTI

Chodím ulicemi

Jdeme si naproti

které jsou osamìlé jako já
bloumám a nechce se mi být
jsem zdeptaná a znavená vím

já a ty
Jdeme si naproti
já a ty
ty jsi já
já jsem ty
a jdeme si
kadý
jinam

Chybí mi kamarád
který by mì vzal kolem ramen
a øekl
Neblbni a vykali se na vechno
Vidí
jsem tu vèas
Nezmekej
co mùe zmekat
Pùjdem
nìkam, kde vesele hrají
pro ty, co to potøebujou
a já øeknu jen
Buï vùle Tvá

TY A JÁ

V echno se ke mnì jednou vrátí
ale tvoje vlasy ne
tvoje vlasy ne....zpívá Vladimír Merta
Má divnej pocit
tak ahoj a odchází
Tak ahoj a odchází
Teï jsme dva lidi obèas se vidící
kamarádsky se k sobì chovající
sdìlujem si vìtinou fakta
ménì u pocity
jakoby nìkde u obou byla citlivá struna
které se nechceme dotknout
ani tak si nechceme ublíit
Zvlátní dotyk minulosti

Potkáváme se
prohodíme to, co chceme øíct
a jdeme si kadý jinam
Je to v poøádku
tak nìjak jsme to chtìli
ale
ten divnej pocit
zùstává....

NA PROCHÁZCE

Jdu se projít ven
a ty se mnou
(ale jenom jako
vlastnì jsi teï kdoví kde)
jde vedle mne a povídáme si
Obloha se pomalu zatahuje
ptám se
jestli má detník
Proè ? øíká
Nìkde se schováme a poèkáme
a to pøejde
a kdy se spustí liják
budeme koukat
jak je to pìkný

PRŠÍ

CO ØEKNEŠ ?

Prí

Bohatý øíká

a já prím té
prím a prchám pøed detìm
a pøed sebou
Prím
na sebe i na vás
jsme u vichni mokøí
a budeme stále víc
jiní a mokøejí
a úplnì vypríme
(a snad taky uschneme)

peníze nejsou vechno
a hezký øekne
na kráse nezáleí
A co øekne ty ?
Co nemám
to si ukradnu
a tebe taky

MALUJU SI

Maluju si modré nebe
nìco málo mrakù
oranový dùm
zèásti zakrytý velkým mohutným stromem
lítá tam hodnì ptákù
naveèer zpívá kos
lítají tam i rorýsi
a okolí je plné zvlátní kvìtinové vùnì
nejspí z tamaryku
Veèer pøichází dé
a vechno mi smyje
Poraï mi, co s tím
teï se uka !?
No nic, namaluju to
znovu
a bez tìch mrakù

STROM

Mám pocit

A po tom vem krásném

e jsem strom
na jaøe vdycky zazelenám
a rozkvetu
a lítají kolem mne vèely a vosy

zaènu chátrat
a nic na mnì nezùstane
Lidi jsou z toho smutní
a chodí okolo s vìncema
Zavírám se do sebe
(duièkový èas
a jsem trochu v depresi)

Jsem vdycky jako znovuzrozená
zdravá mladá hezká
Pak to na mne pøijde
(je to mùj èas)
zaènu plodit
ostatní z toho mají radost
berou ze mne
a já rozdávám
Moje plody jsou avnaté
jsem Matèino
(vedle stojí kámoka Renata èi Reneta)

Ale myslím, e se z toho zase vylíu
a usínám s nadìjí...

TICHÝ SVÌT

V zpomínám na devadesátiletou babièku
nikam nechodila
nespìchala
sedávala v køesílku
èelo jsem jí natírala alpou
a svìtem pro ni byla pøíroda za oknem
øeèi, které se jí donesly
a vzpomínky
(nevím, jestli mohu vìøit tomu
e byla nìkdy mladá)
Lidi okolo ní spìchali
do práce
z práce
na výlet
z výletu
Spìchali
a ona byla stále
v té své svìtnici

V lastnì se vichni
k sobì domù
nebo k ní
stále jen vraceli
Napadalo mnì, e to vyjde nastejno
místo vracet se
tak zùstat
Svìt u byl jenom v ní
uvnitø
Tichý svìt vzpomínek

ZAVØI OÈI

V ykládá si karty
hltá horoskopy a ví
e vechno je plané
není-li spojeno s láskou
Èas se vleèe
a ty spìchá
aby u bylo podle tvého
Zavøi oèi okna
a ètrnáctou komnatu
kde spí hrabì Monte Christo
na devatero pohádkách
Má svùj kláter
s pocity
láskou
a vztahy
Tak nech to vechno být
a jen buï

PØÁLA BYCH SI

Pøála bych si

Co bych si jetì pøála ?

vidìt Van Gogha
jak maluje Sluneènice
jak je pinavý od barev
jak se pøi tom tváøí a co øíká
jak pøi tom ukusuje tøeba chleba
jak je s tím obrazem spokojený
nebo nespokojený
jak u je unavený od práce
poloí tìtec
a jde si vypít víno
Moná by si to nechal rozmluvit
s tím uchem

zopakovat jednu hvìzdnou noc
A pøála bych si
lít s tátou rozhavené olovo do vody
A pøála bych si
mluvit s babièkou
za èas mi bude tolik, co jí tenkrát
o èem bychom se teï asi bavily ?
Jó, to bych si pøála

LÉTÁNÍ

Nìkterá rána prolétám
vichni okolo jetì spí
a já si létám
Nejdøív párkrát zakrouím
nad naím domem
Je chladnìji
protoe sluníèko nebývá jetì
úplnì venku
vzduch je chladný a svìí
Pozdravím se s ptáky
ti snad ani nespí
Splývám s tím vím
a se v tom ztrácím
asi jako vichni
kteøí mají blízko
k létání

ZA ZAVØENÝMA OÈIMA

Mami

Tuhle ná soused si letìl pro pivo

a mohla bych létat jako pták ?
to ne zlato, jsi moc tìká
A kdybych nebyla, to by lo ?
ne, to taky ne
A kdy zavøu oèi, to u mùu, e ?
kdy bude chtít...

s tím hezkým bachratým dbánkem

Já u to umím
zavøu oèi a lítám
a ty se mnou
Ví, letíme si
a potkáváme se
s ptáky a s lidmi
vìtinou samí známí
nìkdo letí
jen tak na prolítku, ví

Po deti bývá moc krásnì
to jsem potkala Blanèu
letìla a chechtala se
to asi ten ozón po deti
ví, pøipadá mi
e tam nahoøe, co se potkáváme
je nìjaká vìtí pohoda
Vùbec nejradìji lítám
kdy slabounce prí
kapky mi jemòounce padají po oblièeji
vypláznu jazyk
a ty kapky jsou pak i ve mnì
stékají po mém tìle a protékají uvnitø

Ráda poslouchám
kdy zpívají ptáci
to má úplnì jiný poslech
ne tam dole
nìkdy mi pøipadá
e zpívají jen pro mne
Vracím se
u bývá docela chladno
vzduch je ostrý
a to pálí v nose
pomyslím si
za chvíli budu pod peøinou
a ta pøedstava mì zahøeje

POSLEDNÍ LÍSTEK

Trhali jsme lístky z akátù
a øíkali
Má mì rád nemá mì rád
láskou se souí po jiné touí
jiná mu kvete
a nebo
tìstí netìstí láska manelství
peníze dítì smrt
a poøád dokola
a jsme utrhli poslední lístek
a vechno bylo tak jasné
Mylenky nemìly tu tíhu
co mají nyní
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