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Kopřiva 

Hudba: Ota Petřina 

 

 

Tvůj šampon býval v kopřivách 

Kde vůbec zrál 

Snad na slatích 

Když pění dýchá – ožívá 

Má sílu dál 

Tu neztratil 

  

Kopřivy jednou 

švih kosy sťal 

Tvůj šampon jejich mízu k sobě vzal 

Napěň svou hlavu 

bláznivou 

Jen žahej 

Buď po nich 

Ty štípeš a voníš 

věčnou věčnou 

kopřivou 

  

Pak vlasy vážeš do froté 

a natáčkám 

se posmíváš 

Dýchá to zblízka životem 

Vždyť pomačkáš 

co ožívá 

  

Všechno to nové 



začlo už dřív 

I šampon získal sílu od kopřiv 

Hraju ti píseň 

mazlivou 

Když kveteš 

jsi po ní 

Jsi bílá 

a voníš 

krásnou všední 

kopřivou 
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Syn 

Hudba: Ota Petřina 

 

 

Syn ten když se Ženám 

narodí 

je další brázdou 

za lodí 

Novou splátkou 

starých Vin 

  

Já znám 

ten tátův krásný 

sebeklam 

že co chtěl a 

nestih’ sám 

Já za něj 

vzít mám 

  

Syn můj 

ten jestli se kdy 

narodí 

svůj Dluh na něj 

neshodím 

Jen řeknu mu: 

„Pluj!“ 

  

Vím sám 

že Loučením se 

začíná 



Jen žádný sebeklam 

Ten sám 

Znám 
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Čas 

Hudba: Ota Petřina 

 

 

Je v nás 

ten uhlík z ohňů pravěkých 

co nácvik věčných Sebevlád 

marně stále zháší 

Spí v nás 

dál úlovky i útěky 

A touha stavět sruby z klád 

s jarem v hloubce raší 

  

Zní dál 

ten Šepot – Výkřik 

pravěký 

kdy Sebevláda bezděky 

křídla sklápí v nás 

Zas žár 

má dávný oheň poradní 

Jsme bezradní 

Co je vlastně 

Čas? 

  

Je v nás 

to poučené smutnění 

kdy vrátí se k nám odváté 

na všech známých místech 

Je v nás 

ta hrůza že jsme vysnění 



Na návrat z Horní Úvratě 

že nám schází lístek 

  

V den „D“ 

se věky náhle 

přesypou 

a Sebevládu uštípou 

Nám zas vrátí Nás 

Nám zní 

zas v buňkách lovec kožešin 

a neřeší 

co je vlastně 

Čas Čas Čas Čas Čas Čas Čas v nás 
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