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1.

NA NITI

Občas posedávam iba tak na šálke čaju
Občas oberám o čas ale iba tých čo ho majú
Nikto to nevidí nikto to nevidí
Nikto to nevidí a nepočuje necíti

Do dverí vošiel ktosi cudzí už sme tu dvaja
Objedná čosi podľa receptúry ktorú tu taja
Nikto to nevidí nikto to nevidí
Nikto to nevidí a nepočuje necíti

On žije sypaný život ale ja mám iba taký na niti
Nikto to nevidí a nepočuje necíti

Ponorím hlavu do vody až bude čierna
A vyluhujem temnú myseľ už trasú sa mi stehná
On žije sypaný život ale ja mám iba taký na niti
Nikto to nevidí a nepočuje necíti

Vo dverách zase ktosi stojí vravím si zle je
Sotva ma zbadá už vidím ako sa mi smeje
Ja žijem sypaný život  ale ty máš iba taký na niti
Každý to vidí vidí vidí vidí, každý to vidí

Chodíme ticho skoro ako po lane
Celí zdesení keď padne kvapka do vane
A vtedy čakáme že nás čosi oslepí
A vtedy čakáme že nás čosi oslepí
Že nám čosi skríži cestu
Že sa nevyhneme trestu
Nikto to nevidí nevidí...
Nikto to nevidí a nepočuje necíti



2.

TIGER

Keď sa vonku zotmie mávnem len tak rukou
obnovím pohodu po večerných správach
Vykročím zo sveta obrazov a zvukov
ticho ako tiger po mačacích hlavách

Na tigra sa necítim je to len predstava
chvíľu ju ponosím a nahradím ju inou
Po chvíli každá je na lakťoch deravá
odíde bez rečí a iba mojou vinou

Táto je ale zdá sa trochu iná
Táto je ale zdá sa trochu iná
Predstava jedného tigra

Spravili sme dohodu že budeme žiť spolu
tiger mi nevadí a jemu je to fuk
Ktorý z nás má vlastne teraz smolu
tiger je tichý a ja občas robím hluk

Nemá ani vlastnú posteľ rozvalený na dlážke
pohráva sa s chuchvalcami prachu
Miesto obojku má na krku zárezy po taške
takto mi nosí fľaše je majster svojho fachu

Zazerá na ľudí má oči plné vína
Zazerá na ľudí má oči plné vína
Predstava jedného tigra

Ak ma tiger opustí odbije ďalšia celá hodina
už nepočítam straty
Tak je to v poriadku samota je cela
a ja nemám nemám nemám ani pruhované šaty



3.

MYŠLIENKA

Aká je pekná a o čom sníva
Býva tu v podnájme za otvoreným oknom
Občas sa vykláňa a na každého kýva
 
Aká je šťastná taká jednoduchá radosť
Myšlienka copatá žiadny vyholený guru
Je taká čerstvá že ani nevie čo je mladosť
 
Nikdy nevie nevie nevie ako dopadne
Či iba na teba alebo hromadne
 
Tlačí ju nepokoj a sama sa tu nudí
Vylezie na okno na parapetnú dosku
Teraz už vie ona len potrebuje ľudi
 
Vykročí s istotou ako to prikazujú city
Úplne čistá ani sa nedokáže spýtať
Či ju z ľudí tam dole niekto chytí
 
Nikdy nevie nevie nevie ako dopadne
Či iba na teba alebo hromadne



4.

NA HLAVU

Celkom na hlavu
A celkom na vlastné oči
Ako zvysoka som skočil
Ešte hlava sa mi točí
Celé zle
Ani len k nedeľnému obedu
Neprídem inak ako
Nohami dopredu

Ostala jama
A vedľa jamy leží kvet
To ako spomienka
Na vcelku pohodový let
Celý svet
Si tu je okolo jamy
Môj nedeľný obed
A tortu s jahodami



5.

NANYMU

Plné hmloviny a kozmu
Je vnútro mojej lebky
Zvonku to vyzerá
Že z neliečenej depky
Predo mnou súhvezdie
Na etikete ginu
Rodí sa nová Zem
Asi budeme mať inú

Liečim to bez receptu
Vyrážam klin klinom
Ako doktor ktorý oživuje
Telo zemným plynom
Namiesto GPS ma navigujú
Iba čierne vrany
Rodí sa nová Zem
Sto krát mi opakuje Nany

Počítam znamenia
Bože koľko ich už bolo
Že sme všetci jedno
Aj keď tancujeme sólo
Ušiel mi nočný spoj
Počkám na ten ranný
Rodí sa nová Zem
V noci minuli sa panny

Rodí sa nová Zem
Spieva tak naliehavo Nany
Nerobím si ilúzie
Ani žiadne plány
Možno že planéte
Sekne väčšia zmena
Vravím to ako muž
Ktorý vie že Zem je žena



6.

LODE

Ak sa more vzduchu 
Len tak pomedzi prsty
Dožaduje kúska nehy
Sme za vodou a v suchu
Ani ostrov nie je pustý
Iba stoj a ničím nehýb

Priškrteným hlasom 
Šepkám ako zlodej
Cítim ako strácam reč
Možnože ak časom
Prídu po nás lode    
Pošleme ich niekam preč

Už nemusíš mať o mňa strach
Už nemusíš mať o mňa strach
Ani ja o teba
Odrazu mi  všetko pekne zapadá
Odrazu mi všetko pekne zapadá
My lady do seba

Z horúceho piesku
Trčia sťažne lodí
A potrhané konce lán
Čo ostalo z ich lesku
Vlastne iba škody
Roztlčený porcelán

Už nemusíš mať o mňa strach
Už nemusíš mať o mňa strach
Ani ja o teba
Odrazu mi  všetko pekne zapadá
Odrazu mi všetko pekne zapadá
My lady do seba



7.

O ŠŤASTÍ

Mohla to byť dobrá pieseň o smole
Ibaže smola je že nezmestím sa do role
Nezabrali ani najklzkejšie maste
Sprevádza ma totiž neustále šťastie

Keby sa moje šťastie premenilo na ropu
Zadarmo zásoboval by som celú Európu
Muammar Kaddáfí a jeho ropný tranzit
Boli by s Líbyou len bezvýznamné lazy

Mohla to byť dobrá pieseň o smole
Mohla to byť dobrá pieseň o smole...

Nechcem provokovať s piesňou o šťastí
Pretože smola je že žijem v takej oblasti
Kde si domy treba stavať čo najďalej od vody
Kde ako od vody už rastú iba odvody

Keby sa všetka smola premenila na zlato
Pri mojom šťastí by som asi sotva zbohatol
Každý loser by bol zrazu hrozne bohatý
Ešte tak vykľučkovať hrobárovi z lopaty

Mohla to byť dobrá pieseň o šťastí
Mohla to byť dobrá pieseň o šťastí...

Smoliarov sú všade celé zástupy
Kto si ale koleduje nakúpi
Šťastie nikdy nepobeží dokola
A už vôbec nesadne si na vola



8.

PREDSTAVA

Niekomu by stačilo mať
Zo svojho len polovicu
A tú druhú polovicu
A tú druhú polovicu
Tú ktorú má navyše
Niekomu by stačilo dať
Nech má aspoň polovicu

Polovicu času bežného života
Polovicu odvahy Dona Quijota
Polovicu šťastia ľudí z Kokury
Stačí na to v srdci jemne rozkúriť

Niekomu by stačilo mať
Zo svojho len polovicu
A tú druhú polovicu
A tú druhú polovicu
Tú ktorú má navyše
Niekomu by stačilo dať
Nech má aspoň polovicu

Ale predstavte si polovičné piesne
Predstavte si polovičné obrazy
Polovičné sny alebo ciele
Tie si nechám celé

Predstavte si žiť bez takej predstavy
Obraz môže voľne prúdiť do očí
Ponad mesto letia vzácne žeriavy
Sú sivé a potom biele...



9.

RATATA

Letí meter po metri
Vtáčie pierko v povetrí
Kde sú krídla čo ho niesli
Nenapíše nenakreslí
Je to iba mŕtva hmota
Motá sa tu bez pilota

Chcelo by to stíhačky
Rozstrieľať ho na sračky!
Ratatatata...

Sledujem to ticho zdola
Ticho hádam ako sa to volá
Volá sa to preventívny zásah
Som zachránený a to je fasa
Ratatatata...

Každý druhý každý tretí deň
Tu dáke pierko letí
Len čo trocha fúkne vietor
Narušujú vzdušný priestor

Chcelo by to stíhačky
Rozstrieľať ich na sračky!
Ratatatata...

Kde sú krídla čo ich niesli
Volá sa to preventívny zásah
Volá volá sa to
Ratatatata...



10.

VIETOR

Ešte pekných pár desiatok storočí
Si tu budeme pozerať do očí
Pretože paradapampam
Znova a znova tu kráčam okolo
Mračien ľudí domov alebo topoľov
Pretože paradapampam
Obyčajný vietor
Som obyčajný vietor

Tu a tam
Naberiem silu
Pohojdám lode
Rovnako štedrý
A rovnako zlodej
Som zdvihnutá sukňa
Rozbitá lampa
Štipľavý dym
Som paradapampam
Obyčajný vietor...

Stačí jediný pohyb aby som bol
A ja ti prevrátim život ako barový stôl
Pretože paradapampam
Nechovám psa iba čínskeho draka
Viem vysušiť slzy ale nemôžem plakať
Pretože paradapampam
Obyčajný vietor
Som obyčajný vietor



11.

JE RADOSŤ TU ŽIŤ

Je radosť tu žiť tu sa to dá
Tu a tam je radosť tu žiť
Tu sa tešiť byť tu tu chváliť
Tu nadávať tu viac tu menej
Je radosť tu žiť

Je radosť je plač a čo to je?
Je to med je to jed?
A kdesi medzi zlatý stred je všade 
V okamihu ako pod kožou zašitá niť
Je radosť tu žiť

Je obrovská radosť ti poviem tu žiť
Iba občas mi po chrbte prebehne mráz...

Ale má to príchuť mierne horkú
V dychu cítiť tulamorku
Aké ľahké je tomu veriť
Správy majú správne tvarované pery
Zatvoríš oči uvidíš seba
K nohám ti spadne modré z neba
Aká obrovská radosť tu žiť!



12.

DOMA

Konečne doma celý biely
Neviem si zvyknúť že mi papierové strely
Dopadajú na tie najcitlivejšie miesta
Nechce to prestať nechce to prestať

Kde to len žijem na akej planéte
Koľko ľudí toľko svetov je tu na svete
No práve pre to sa tu najviac trestá
Nechce to prestať nechce to prestať

Celé si to asi beriem príliš k srdcu
Ja predsa nie som vyrobený z papiera
Skočím zo studenej platne na horúcu
Keď sa to všetko vo mne nazbiera

Rušia ma muchy som ako zombie
V rukách mi šuštia papierové  bomby
Otravne bzučia ako veľké mestá
Nechce to prestať nechce to prestať

Hádžem si kocku ak padne sedem
Uverím na zázrak a vykúpem sa v mede
Už zopár hodín teraz beží šiesta
Neviem s tým prestať neviem s tým prestať

Celé si to asi beriem príliš k srdcu
Ja predsa nie som vyrobený z papiera
Skočím zo studenej platne na horúcu
Keď sa to všetko vo mne nazbiera


