Čistím se rád
světu se dám



V záři tvých očí
rty si smočím
ve sklence modrého štěstí
Něco se ve mně rodí
V křoví lednového šípku
poznávám tvoji něhu
již dalo ti Slunce
Sníme spolu
Včera trpce dnes sladce
Pod křídly sov v nočním šeru
a tichu Otevřeš skořápku
lískového oříšku
V dřevěném domě s vůní dřeva
Řekneš tajemství světla
Je tajemství srdce



Voní mi tvé srdce
Mám modré nebe v tužce
Zrak odešel předevčírem
Řek´ Dělej co chceš
a buď s mírem



Hlavu jako kámen u potoka
A srdcem fičí vítr
Smutku sbohem
Mám tě rád
a připomenou mi tě
hvězdy v noci
Ale už vím
že radost se smutkem se nesetkají
Míjí se jako zima a léto
Vyber si buď to či to
Může být jen jedno
A slyšel už jsi o věčném létě?




K vánocům jsem chtěl Klid
A na Slunovrat jste mi dali Slunce
Neviděl jsem to
Ale kdesi vzádu v křoví
pod mými díky
jsem to cítil
Chtěl jsem u krbu se hřát
láskou se smát
Neviděl jsem
Když jste mi otevřeli duši



Něco mi v srdci roste 
Do světa si cestu hledá
Sedmi směry
Sedm krás
Smějí se jak ženy
a hledají svůj Stan



Rozpouštím se v tichu noci
uprostřed města
Sním si svoji část
Jednou rozpustí se tohle město
A my se budeme v zeleni smát
Ale pššš... je to tajemství
Co znám jenom Já a Ticho



Má mysl příliš plála
A srdce utíkalo to vlhka lesů
co patří jen elfům
Chtěl jsem ti říct
o kouzlu myšlenky
a síle citu
S orly se pomazli
K loukám najdi cestu
Pro potěchu pro víly
Pro Sebe a anděly
Ťuky ťuk
Kdo je tam?
Tady život
Víš vůbec kde je život?




Něco mi chybí
Něco bych si dal
Nevím co
Nezbývá než stát
V modravém tichu
Pomůže mi sad?
Mám žít rád?
A co pak?
Čistím se
Jako vichřice v lese
Padají stromy padají
otázky
A já jen stojím
S úsměvem
hledím do dálky
Čistím se



Poslední slovo 
má vždycky vrásčitý strom
Tisíciprsté olivové háje
skrývají své taje
A cedry na severu
rozpouštějí se v paprscích lásky
Občas když najdu si skrytou strunu
hraju si a zpívám v tichu
Jako rosa v mechu směje se
má radost schoulená v klubíčku
Lenošíme 
A pod duby víly
nahé zahalené v ružínu
Hladí nás a my je nevidíme
Zatím jak´ zajíci v polích



22. a 23. ledna 2007 v Chebu

