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Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické 
knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či 
jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neo-
právněné užití této knihy bude trestně stíháno.
Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která 
ji legálně nabyla, a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu 
stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový sou-
bor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout 
z portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její 
části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímá-
ní, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obcho-
dování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána 
jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo ce-
lého textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento 
soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového sdílení 
umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným 
osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elek-
tronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také 
není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické za-
bezpečení elektronické knihy.
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HROM A BLESKY

Když rozechvělou pusou 
dotýkám se tvých prsou 
jako bych před tajemstvím stál

Archandělé nám zahrají 
na starobylé šalmaji 
fortissima všech katedrál

Se zavřenýma očima
můj Život něžně objímá
tvé Cosi Střed všech pólů

A ruka níže od pasu
vychýlí střelky kompasů
Pět minut už jsme spolu
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PAVOUKŮM NEODZVONĚNO

Jak šťasten ten kdo najde brod
Jak šťasten jsem když laskám hrot
ztvrdlého prsu tvého

A ze všech žalmů ze všech chval
Lahodí srdci ta cos dal
A zbav nás všeho zlého
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JEDEN KROK VPŘED JEDEN KROK

Ležel jsem se ženou v posteli
A ona byla nahá
Při zprávách jsem jí vážně říkal
Tenhle svět je zralý na válku
Bůhví proč na to odpověděla
Škoda že nemáš rád krupicovou kaši
A věřte mi nebo ne
Měl jsem ji nesmírně rád
I když už bylo čtvrt na pět
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REKVIEM

Spolykal vlastní krev A leží
bezvládně šťastný na márách
Tak odpusťte mu všechny křivdy
Zaplatil za ně Vždyť měl strach

Strach ze smrti ho neopouštěl
Patřil k němu Jak k mědi rez
Nezaplašil ho v restauracích
i s obsluhou nahoře bez

Ten uzlíček pod víkem rakve
teď z jiných zdrojů může pít
Tak odpusťte mu všechny křivdy
I vy budete strach svůj mít
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