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Myslím teď na tebe
Hudba: Jan Spálený

Já myslím teď na tebe moje milovaná
snůška tvejch nesmyslů brouzdá mi pamětí
Já myslím teď na tebe moje milovaná
Ty přijdeš vždycky zvaná – nepozvaná
když sedím v samotě jak matka bez dětí
Proč zrzavíš když bylas’ vraná?
Reznou nám i naše řídký objetí

Já myslím teď na tebe moje milovaná
Strojky tvejch chichotů znějí mi nad týlem
Já myslím teď na tebe moje milovaná
a jsem tou pouští který schází mana
samotou trestanej stoletím za chvíle
Jsem pěnou ve tvejch vanách
ale nejsem sám sebou ani omylem

Myslím teď na tebe moje milovaná
Tvůj šepot láskovej už v mým uchu dávno nebydlí
Myslím teď na tebe moje milovaná
a vlastní moje hlava jako peří draná
cítí se z nespaní snad hůř než na vidlích
Zdála ses bílá – neprohnaná
a svou slepotou jsem si schody namydlil

Myslím teď na tebe moje milovaná
Tvá piha na boku ještě se neskryla

Myslím teď na tebe moje milovaná
a je mi jedno že jsi někde vdaná
Můru nám ráno udělá z motýla
Vždyť ta můra nám byla asi předem daná
Můra je taky motýl Má milá
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Co mi chybí
Hudba: Jan Spálený

Chybí mi tady servírka v zástěře
v zástěře bílý jak hvězdnej prach
Co nosí v očích návody k nevěře
že chlapi pijou jak v snách

Chybí mi tady servírka s obvazem
s obvazem čistým jak dětskej vzdech
Každej má místo, kde chce bejt pohlazen
Mý srdce touží zpomalit běh

Posadím srdce na dvě prázdný židle
Jedna mu nestačí – je dost mohutný
v srdci zacpu ránu po osidlech
a začnu ronit slzy nechutný

Chybí mi tady servírka s čelenkou
s čelenkou bílou na čele
Nikdo tu není dál sedím nad sklenkou
Jen srdce buší nezněle.
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Má vina
(Guilty)
Hudba: Randy Newman

Já byl
v krajích Drinků
kde duše sténá
Jako páv jsem vějíř složil
a náhle Míň bylo Víc

Dám si whisky
červený
nebo rum
Kolem bloudí
nerozum
Kterej moudrej říkal hluchejm
že je ta Láska jen opium

Má vina
moje vina
hlavu stíná
Je to dar taky trest
Můj Čas mi zhoustnul jen
Věcí spoustu
dík věčnejm Rájům umělejm
já můžu dál nést

Já znám
sklenic zdravotní stav

a dál je ve mně Vlkodav
Mně zůstal jen úžas
a bezhlavost všech mých hlav
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Blues Nádržní ulice
(Basin Street Blues)
Hudba: S. Williams

Mý léto bylo krátký
a tvý sukně kratší
Teď žloutne park
snad jsme si kvit
Tam za Nádržní ulicí
já musel tě mít

Proč blázen měsíc ztemněl?
To nebejt já tě neměl
Jsem stejně plonk
i tak dá se žít
Však v létě za tou Nádržní
já chtěl tě a směl mít

Nádržní
ulicí
chodívám sám denně od léta
Bez jména
ty foukla jsi

Já poznal bych tě ve mžiku
neskrejt tě podzim v zimníku
Tou Nádržní
ulicí
foukla jsi před sebou v taxíku

My dva máme šlus
ulice Nádržní blues
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Už zrezly bezy
Hudba: Jan Spálený

Už zrezly bezy
listí potemnělo
červen se zlomil jako číšník v pase
v dlaních mi vězí
tvé večerní tělo
Myslím si: „Nebuď!“ Když mi říkáš:
„Tvá jsem!“

Hlavou mi táhne
zas burlacká píseň
když vleču loďku s pískem tvého citu
Proč nejsem Jáhnem
který pomodlí se
a klidně usne v náručích svých mýtů

Hradčanské věže
tyčí se jak ostny
a dole houká parník při návratu
čtu si tě vleže
Asi nejsem ctnostný
když ve tmě hladím tvoji malou patu

Proč jsi tu se mnou
když jsi jinde doma
a proč si bydlíš v mém ramenním důlku
Ústa se vemnou

do všech míst jen co mám
Ústa máš zralá na trest pro potulku

Naproti zhasli
možná milují se
možná i spánkem půlku června světí
Tvoje rty spásly
mou burlackou píseň
Myslíš si hloupá že víc nepřiletí?
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Nezvalovský blues
Hudba: Jan Spálený

Šedivá nezvalovská oblaka
v proluce mého vidění
Mám vlčí mhu
snad za ptáka
který mi nebe proměnil
Rozměnil mi ho na drobné
vstávání
telefon
okapy

Ráno je ženám podobné
co neloví až polapí
Tak poslechnout si Edisona
s chybami
s krásou
s nábojem

Vylehčit těžkou chůzi slona
při cestách ranním pokojem
Co poezie dala komu?
Předivo snu co zanikl
Je sedum
já vyjíždím z domu
jak rozvrzaný vehikl

Zlíbám zas telefon kubistický

pak sjedu dolů
k náměstí
Blues má vždycky úděl ficky
co kvete
když se nepěstí
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