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První část 

– 

Procházka po duši 
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Pokoj plný barev 

Stojím v malém pokoji  

v kterém nic není 

jen na zemi plátno 

kolem něho lidé a malují 

 

Z plátna hledí nic 

zelená a modrá 

 

Točí se mi hlava 

padám do transu na plátno 

 

Barvy mažou oděv obličej 

pluji po plátně je to fajn 

 

ležím nevstávám 

(nemocniční) 
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Jako anděl 

s bílými křídly 

 

taháš mě chudáka  

z nouze z bídy 

 

zas jen trapný dík 

ale já nevím  

co dát víc 

 

jen si řekni 

za klíče se platí 

 

Anděle můj zlatý 

za klíče se platí 
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Havran 

Jsem havran bílý 

s černou duší 

malíř za mne může 

já vytvořen byl tuší 

 

namalován do mraků 

temné moji bouře 

trhám maso padlých dnů 

ničím mladé růže 

 

na místo nich  

růže černé dávám 

by po mě zbylo já 

až z mraků plátna opadám 

  



8 

Kapky potu moji krve 

čekám  

čekám na přítele 

s posledního dechu 

vypouštím svou větu 

 

Podej mi ruku 

 

A upadám 

na zem hebkou 

měkkou 

teplou 

 

Před očima 

jen šmouhu světlou 
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v beznaději 

v bázni ze smrti 

modlitby mé 

k pánu letí 

 

Už nepřijde 

sladké konce bývaj  

jen v očích malých dívek 

říkám si 

 

Je to tak 

pouť končí začíná 
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Procházka po duši 

Šli jsme a šli 

stále jdeme 

 

procházíme se  

po duši 

duši naši 

černé bílé 

 

hledáme se 

poptáme se  

zda ji někdo přešel 

shora dolů zleva doprava 

přes její hloubky 

přes její výše 

potkávám jediného muže 

který básně píše 
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Smuteční pochod 

Klekání 

lidé zahání stesk  

po mrtvých  

zahání smutek  

cest smutečních 

 

výprava doráží 

ke hrobům 

 

k tomu  

s bílým stlaním 
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prachdřevěný kříž 

rakev - chudobraní 

 

po lanech dolů 

pak přikrývání 

 

a další pouť 

a čekání 
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