
 

Když nad ránem svítá, když slunce jde spátKdyž nad ránem svítá, když slunce jde spátKdyž nad ránem svítá, když slunce jde spátKdyž nad ránem svítá, když slunce jde spát    
ve vůni levandule na vřes uléhášve vůni levandule na vřes uléhášve vůni levandule na vřes uléhášve vůni levandule na vřes uléháš    
nad hlavou klenba nebe, čisté jak vášeň srdcenad hlavou klenba nebe, čisté jak vášeň srdcenad hlavou klenba nebe, čisté jak vášeň srdcenad hlavou klenba nebe, čisté jak vášeň srdce    
vzduch chvěje se láskou, sůl po těle mášvzduch chvěje se láskou, sůl po těle mášvzduch chvěje se láskou, sůl po těle mášvzduch chvěje se láskou, sůl po těle máš    
    

Čas vleče se líně,čas ubíháČas vleče se líně,čas ubíháČas vleče se líně,čas ubíháČas vleče se líně,čas ubíhá    
kolik ho zbývá asi námkolik ho zbývá asi námkolik ho zbývá asi námkolik ho zbývá asi nám    
    

Na křídlech racků stoupá jak Ikaros našeNa křídlech racků stoupá jak Ikaros našeNa křídlech racků stoupá jak Ikaros našeNa křídlech racků stoupá jak Ikaros naše touha touha touha touha    
být stále, být tu navždy vbýt stále, být tu navždy vbýt stále, být tu navždy vbýt stále, být tu navždy v    žhavém objetížhavém objetížhavém objetížhavém objetí    
Sonáty lásky cikád  sSonáty lásky cikád  sSonáty lásky cikád  sSonáty lásky cikád  s    přílivem splývajípřílivem splývajípřílivem splývajípřílivem splývají    
jak těla na skaliskách  vjak těla na skaliskách  vjak těla na skaliskách  vjak těla na skaliskách  v    touhy zajetítouhy zajetítouhy zajetítouhy zajetí    
    

Den pomalu končí, den co život nám dalDen pomalu končí, den co život nám dalDen pomalu končí, den co život nám dalDen pomalu končí, den co život nám dal    
zas o den  blíž jsme smrti, den který za to stálzas o den  blíž jsme smrti, den který za to stálzas o den  blíž jsme smrti, den který za to stálzas o den  blíž jsme smrti, den který za to stál    
 

    

Když vKdyž vKdyž vKdyž v    bolesti noci strach ustoupí snůmbolesti noci strach ustoupí snůmbolesti noci strach ustoupí snůmbolesti noci strach ustoupí snům    
tvář hřeje, tvář hladí, vzpomínek žártvář hřeje, tvář hladí, vzpomínek žártvář hřeje, tvář hladí, vzpomínek žártvář hřeje, tvář hladí, vzpomínek žár    
stín oliv nás chladí,  zázraky barev mořestín oliv nás chladí,  zázraky barev mořestín oliv nás chladí,  zázraky barev mořestín oliv nás chladí,  zázraky barev moře    
zzzz    přístavu beznaděje loď vyplouvápřístavu beznaděje loď vyplouvápřístavu beznaděje loď vyplouvápřístavu beznaděje loď vyplouvá    
    

Touha žít je mocná, láska není hříchTouha žít je mocná, láska není hříchTouha žít je mocná, láska není hříchTouha žít je mocná, láska není hřích    
žít navěky láskou, není marný cílžít navěky láskou, není marný cílžít navěky láskou, není marný cílžít navěky láskou, není marný cíl    
    

Tak jako tvé tělo příboj moře mám rádTak jako tvé tělo příboj moře mám rádTak jako tvé tělo příboj moře mám rádTak jako tvé tělo příboj moře mám rád    
tak jako tvá duše zní mi ve sttak jako tvá duše zní mi ve sttak jako tvá duše zní mi ve sttak jako tvá duše zní mi ve strunáchrunáchrunáchrunách    
tvá víra, tvá touha, že vše nekončítvá víra, tvá touha, že vše nekončítvá víra, tvá touha, že vše nekončítvá víra, tvá touha, že vše nekončí    
krása moře neskutečná ti tvá příslušíkrása moře neskutečná ti tvá příslušíkrása moře neskutečná ti tvá příslušíkrása moře neskutečná ti tvá přísluší    
    

Zrozeni zZrozeni zZrozeni zZrozeni z    prachu, stanem se popelemprachu, stanem se popelemprachu, stanem se popelemprachu, stanem se popelem    
vvvv    zátoce naší  splní se náš senzátoce naší  splní se náš senzátoce naší  splní se náš senzátoce naší  splní se náš sen    
 

    

LáskaLáskaLáskaLáska, , , , moře, smrtmoře, smrtmoře, smrtmoře, smrt    


