
r. 
 
Uzkoprsý 
 
Obyčajná povala. 
 
Prítmie, prach a stuchlina. 
Tu pred svetom skrýval sa 
matkin syn s ťa zdochlina. 
 
Dala mu jes ť 1 robotu, 
naučila mená chorôb, 
prestal nadáva ť v sobotu 
av nede ľu myslel na kostol. 
 
Cez špinavé okienko 
 
na svet sa len díval. 
 
Dom poznal len z po čutia, 
na povale býval. 
 
Dobrovo ľne pred neznámym 
pyšne sa on skrýval. 
 
Pre čo sa tu zamýš ľam? 
Naštval ma tým, že nebol sám. 
  



Skratka do raja 
 
Sám šiel si za mnou 
Dúfaš lásku tu nájs ť 
 
Ja však mám v srdci len 
Jediný sen, to mi ver 
 
Nevrav viac, bu ď už tíško 
Keď po čúva ť prišiel čas 
Hneď pochopíš 
 
Svetlo sviec nechaj znie ť 
 
Prvý tón, tlkot srdca 
 
Ja odlietam, som melódia 
UŽ nie je ni č 
 
Iba zvuk nádherný 
 
Tak to cítim 
 
V každej chvíli 
 
Spev je Život sám 
 
Tu sa z temnôt prebúdzam 
 
Tak to cítim 
 
Lietam z výšin 
 
Závis ť, boles ť, strach 
To netrápi m ňa už viac 
 
Keď si spievam 
Uletím niekam 
 
Kde som krá ľovná 
Všetko je, ako by ť má 
 
Opustím bo ľavé telo 
 
Keď sa na tón premením 
Vydám sa radostným simerom 
Nápev neumrie, je ve čný 
 
Môžeme ís ť tam obaja 
Hudba je skratka do raja 
  



Vodopád snov 
 
Koľko kvetov rôznych vôní 
Kvitne v záhrade 
 
Koľko ľudí rôznych tvárí 
Žije bez nádeje 
 
Poď sa so mnou túla ť 
Sladkým vodopádom snov 
Iba ak vieš sníva ť 
 
Môžeš zvláda ť de ň za d ňom 
 
V schránke znova ú čet 
 
V správach samé nehody 
Kovom páchnu k ľúče 
 
Kedy detstvo prebolí 
 
Pre čo sa netúlaš 
 
Sladkým vodopádom snov 
 
Ak si stratil nádej 
 
Jak chceš zvláda ť de ň za d ňom 
 
Nemaj strach pre to ži ť, 
na čom ozaj záleží. 
Môžeš hrdo poveda ť, 
že tvoj život za to stál. 
 
Skuto čne ti treba 
 
rýchle autá, módne hry? 
Vezmi kúsok neba 
 
Nalep si ho na mobil 
 
Poď sa so mnou túla ť 
Sladkým vodopádom snov 
Každé ráno chví ľu 
 
Keď za čneš s novou silou 
  



Strata nádejí 
 
V to jedno ráno, je to ve ľmi dávno 
Opustil on rodnú ves 
 
Peňazí málo, no za batoh plánov 
Tak sa pustil doby ť svet 
 
Najprv nohy ho niesli 
Ruky pomohli v tiesni 
Silu našiel si v piesni, 
čo mu vietor hral 
 
Počul ve ľa slov, málo splnených snov 
Mladý a plný ideálov 
 
No ako roky išli, jeho tiež si našli 
Dali ni č, len pár vrások 
 
UŽ ne čítal básne a nevidel krásne 
lú če slnka pod mrakom 
 
No jedného d ňa piese ň zabudnutú 
Privial starý vietor zas 
 
A tak sa na známos ť dáva 
Do cesty prišla mu dáma 
UŽ nevábi ho dia ľka 
Keď doma lásku má 
 
Keď sa sklamaný vzdal svojich snov 
Pustil kormidlo, nechal sa vies ť životom 
Získal viac, než kedy sníval 
 
Aby svoje dni š ťastne prežíval 
  



Hmla 
 
Kedysi vody za pohár 
Dnes už len chladný opar 
Mini kvapkám vládne mráz 
Keď ukryjú svet rána 
Milióny, a každá sama 
 
Milióny, a každá sama 
 
Hmla na ranné mesto sadá 
 
Zahalí cesty, zmizne v nej ľudskos ť 
Mlieko vo vzduchu utají smútok 
Keď ráno svitne v chlad 
 
Keď ráno svitne v chlad 
Tiene 1 obzor pokorí si hmla 
Duše premenia sa v ľad 
Tisíce, no každá sama 
 
A tak poberie sa v svet 
 
Tak ráno poberie sa v svet 
Váhajúc, ve ď ni čoho tam niet 
Tba kvapiek neúrekom 
 
Iba frázy veky vekov 
 
Dá sa unáša ť vetrom 
 
Ochotne unáša ho vietor 
Len ob čas sa vzprie či 
 
No potom opä ť s mierom 
Uviazne životu v sieti 

 


