




Neznámá

V mé době
Pohled na nebe
Na farmě své
V přírodě živé

V mé době farmářské
Hvězdy na obloze nebeské
V horách zářivé
V přírodě hravé

V mé době
Pohled na nebe
Širá louka a pastvina osvětlená
Postavou oděná



V mé době hledaná
Noční obloze zaslíbená
Při měsíci třpytivá
Dívka neznámá
Na louce objevená

V mé době
Pohled na nebe
Širá louka a pastvina osvětlená
Postavami oděná
Čarodějka jediná
Při měsíci taneční
Za oblohy noční
V hvězdném nebi vlající
Snad příběh lásky se rodící
Dívka neznámá
Na louce objevená



V mé době farmářské
Hvězdy na obloze nebeské
V horách zářivé
V přírodě hravé



Čarodějka noci

Žena, hvězda, let
Reflexe nočního světa je
Mám chuť potápět se v tobě.
Proplujeme noční hvězdnou oblohou
A přistaneme se vzájemnou společnou
důvěrou
Přes den mračna zakryjí sluneční záře
Tvé obavy zmizí v lidském obětí
v zapadlé horské faře
Oblaka na nebi klesají, až padnou do
mojí duše
Ach to ústa dospělé hlásají, toť je
zpověď stárnoucího muže



noční objekt letící
hvězdný subjekt zářící
čarodějka temné noci
z rána tělo plné rosy
tak tajemná a magická
tak záhadná a mystická bytost
nadpozemská
prolétá širým nebem
s nadějí, že se navzájem svedem

Vítr si pohrává s větvemi stromů
A ty s ranním rozbřeskem unikáš z mé
fary domů
Na vzpomínku dnešní dlouhé noci
Zanecháš vzkaz již nemohu být v tvé
moci
Tvá hvězdná pouť směřuje mnohem dále
Čar.: našemu krátkému vztahu musím dát



svobodu a vale

noční objekt letící
hvězdný subjekt zářící
čarodějka temné noci
z rána tělo plné rosy
tak tajemná a magická
tak záhadná a mystická
bytost nadpozemská
prolétá širým nebem
s nadějí, že se navzájem svedem

S končícím se slunečním spánkem
Mé sny o tobě se rozplývají s ranním
vánkem
Touhy po čarodějce noci jsou však
silnější
Snad o další půlnoci bude její srdce



vlídnější
Přišla chvíle vysněná
Amorovým šípem je již raněná

noční objekt letící
hvězdný subjekt zářící
čarodějka temné noci
z rána tělo plné rosy
tak tajemná a magická
tak záhadná a mystická
bytost nadpozemská
prolétá širým nebem
s vírou a trvalým vztahem



Rozpoznání

Hvězdy na nebi
Planety vábí
Měsíce u nich
V dalekohledech svých

Pohled do hloubek dalekých
Vesmíru ve světlech letitých
Dalekohled na hvězdy zaměřen
Pozorovatel jimi ozářen

Poznání nových jevů
Hvězdných planetárních projevů
Rozpoznání měsíčních svitů
U hvězd planetárních světů



Pohled do nitra planet
Čarodějných vesmírných vět
V království nebeském
V dalekohledu zemském

Hvězdy na nebi
Planety vábí
Bližší i vzdálenější, plující
V soustavách v pořadí rotující

Se svou měsíční gravitací
V dálce dalekohledu zemském se ztrácí

Poznání nových jevů
Hvězdných a planetárních projevů
Rozpoznání měsíčních svitů
U hvězd planetárních světů



Nebe v nocích hvězdné
V měsících planet jasné

Hvězdy na nebi
Planety vábí
Měsíce u nich
V dalekohledech svých



Pozorování

Dvůr na farmě v odpoledni
Prázdný bez pohybu osob a ní
Dvůr s kůlnou farmáře
S nářadím a trochou obilí a osiva užité
znovu na jaře

Kůlna a její vrátka pootevřené
V ní zraky postav světlené
V kůlně vyslanci čarodějky na farmáře
čekající
Neviditelní pouze v očích jeho činnost
sledující

Pozorování ve svém nazírání



V pozorování nalezení vědění
Pozorování jejich zájmové
V pozorování jejich rozvíjené

Farmář ze svého domu do dvoru
vycházející
Prázdný dvůr bez žádných postav
nacházející
Na dvoře dvířka kůlny ve vánku
v pohybu
Farmář nehnutě pozorující v kůlně
čarodějčinnou dobu

Kůlna bez lampy a světla
s přicházejícím večerem se do tmavého
šera nořící
Zraky čarodějčinných bytostí pro
farmáře zářící



V kůlně jejich magické vzkazy farmáři
vyslané
Farmářem na dvoře pozorované

Pozorování na sebe vzájemné
V pozorování pohledy k sobě hledané
Pozorování v magickém ladění
V pozorování farmářovo, čarodějku noci
a její služebníků vidění

Pozorování pro bližší hledání
V pozorování nalezené setkání
Pozorování mezi sebou
Čarodějka se svou havětí, chtějí být
farmáři s tebou





Jezinka rozkoše

Jsi malou jezinkou,
Nikdy bych tě nevyměnil za jinou
(drobounkou)
Vstoupil jsem ti do cesty s duší malinkou
S nadějí, že se již nikdy neminou
Touto stezkou osudu
Zabrnkáme na společnou citovou strunu
Vpluji do tvé zóny
A rozehrajeme romantické tóny

Jseš jezinkou rozkoše
Tvé obrysy zobrazeny na ploše
Svými půvaby se tyčíš jak věž
Věř, slova plynou a není z nich žádná lež



Jseš malou jezinkou,
Velmi křehkou hrdličkou
Usmála ses na mě mile
Před námi jsou ještě dlouhé míle
V tu chvíli v našem objetí
Stávám se tvou obětí
Vzájemně propletená těla
Střípky naší důvěry zasela

Jseš jezinkou rozkoše
Tvé vnady ztělesněny na Venušině soše
Svými půvaby se tyčíš jak věž
Věř, slova plynou a není z nich žádná lež

S tou malou jezinkou
Ocitl se vztah s trhlinkou
Prožili jsme sladké časy
Na památku jsi zanechala pramínek



s vlasy
Již nebude proudit má krev v tobě
Proháníš se svou krásou již v jiné době

Jseš jezinkou rozkoše
Tvé vnady ztělesněny na Venušině soše
Svými půvaby se tyčíš jak věž
Věř, slova plynou a není z nich žádná
lež.





U kotviště

Řeka dělící břehy a na ní pár lodí
Kotviště s vodními dělníky vidí
V doku lodě zakotvené
Některé k vyplutí připravené

Vybrat jednu loď mezi ostatními na
břehu kotvících
Na cestě k jiné farmě v říčních tocích
Potřeba nalodit se za čarodějkou noci
S přepravci z doku na řeku vyrážející

U kotviště mezi cestujícími dívka
Sledující lodě z ne daleka
Kotvené na břehu v říčních



rozbouřených stěnách
Jedna již vyplula v nevyzpytatelných
vlnách

Ostatní lodě udržené na svých kotvách
Zákaz k vyplutí v doku vyhlášen v těchto
hodinách
Na břehu kotviště dívka mezi cestující
odcházející
Jediná loď na řece v odvaze v dáli
plující

V kotvišti lodě se kupící ve zvýšené
vodní hladině
Loďaři o jejich přídě pečující
v rozvířené pěně
Všechny lodě musely zůstat v doku
Jediná s hymnou ve zpěvu na říčním toku





Říční královna

Hluboké lesy
Prameníš tam kdesi
Voda s říčními řasy
Vlní se tvé vlasy

Když se rozední
Tvá aura zavoní
Odkryješ své taje
Hladina jen vlaje
Jseš drobná víla
Září z tebe křehká síla
Odhodíš své šaty zteřelé
Sdělíš své plány nesmělé



Jsi královna

Ty jsi královna, říční královna
Vládneš dlouhá léta
Z hlubinného světa
Proudíš světem bez řečí,
Tvá kouzla krajinu vyléčí
Jen
Vystoupni z úkrytu ven

Tam, kde pramením
Jsem voda s kamením
Jsem voda živelná
Řeka nezkrotná

Má kouzla vás ohrozí
Nebo jsou vaši bránou nadějí
Odkryji své skryté taje



A má vlnka s loďkou si jen hraje

Jsi královna

Ty jsi královna, říční královna
Vládneš dlouhá léta
Z hlubinného světa
Proudíš světem bez řečí
Tvá kouzla krajinu vyléčí
Jen
Naši loď si vem

Máš muže okolo sebe
Usilují jen o tebe
Ty jsi, ale mistryní klamu
Já snad tvé rozkazy nikdy nezklamu
Klid a něhu tvou chci jen
Ty jsi ten náš fenomén



Poskytneš nám své království
A uchováme vzájemné přátelství

Já jsem královna, říční královna
Nabídka je lákavá
Nejsem vůbec váhavá
Proudím světem sem a tam
Vaši loď si nenechám
Plujte jen!



Návrat

Dopluvší po řece domů ke své farmě
Toužící po návratu čarodějky noci,
čekající sličné dámě
S osivem na jaro na kole
Se svými rolníky v síle

Návrat farmáře po rozbouřené řece zpět
Se zásobami z vedlejšího doku a k tomu
včelí med
Do čaje a na chleba z obilné mouky mé
Na poli pracujíc pro naše blaho a noční
magie tvé

Očekávaný, očekávající, čekající



Vracející, navrátivší, vrátivší na farmě
své žijící

Návrat z říční obchodní cesty
Návrat do kotviště přes doky a mosty
Návrat se zemědělskými plodinami ve
tvém vítání
Návrat na statek pro jarní polní odívaní

Náš společný návrat a cesta uskutečněná
Čarodějka noci v kotvišti při odplutí
viděná
Farmář v návratu zde hledající
Bez nalezení čarodějky na svou farmu se
vracející

U farmy postava v tanci
V návratu farmář a čarodějka noci



Oba zde ve své touze po sobě
Navzájem nevědící o svých cestách
v dlouhé době

Nalezení ve svém obětí bez vědění o
dalších cestách
Na poli plodiny sadící v denních
hodinách





Tajná půjčka

Na statku zpět společně farmaříme
Čarodějko noci vzájemně vše sdílíme
Já, farmář s farmou
Ty, čarodějkou s nocí kouzelnou

Já, v tvé půjčce srdeční
Ty, v mé touze luční
Mezi námi vzkvétající
V našich tělech proudící

Na statku má půjčka skrytá
Kéž by od tebe byla letitá
Tvé kouzla, magie a čáry
Na naší farmě zemědělské dary



Já, ve své půjčce věnované
Ty, ve své noci čarodějné
Mezi sluncem a hvězdami
Kéž světelnými roky vzdálenými

Na statku tvá půjčka tajná
„v magiích od tebe farmáři stejná“
Při společných chvílích zapůjčená
Při farmářském rozcházení darovaná

Já, v tvé půjčce amorové
Ty, v mé půjčce tvořivé
Na farmě pylová, pilná
Mezi námi tajná
Vzájemná půjčka skrytá





Slety čarodějek

Zde v horských pustinách
V těch divokých výšinách
Žijeme spolu v harmonii
Tak jak včelky s kvetoucí magnolii
Milostné srdce lásky v našich srdcích
pokoušíš
Když každý večer za šera naši faru
opouštíš
Žiješ dva zcela jiné světy,
Když odcházíš na ty vaše slety

Mezi stromy tančíme svůj rej
Mezi nás bytosti z mokřin se dej
Tam, kde mlha klesá



Tvoje srdce plesá
My jsme pro tebe jen ta správná volba
Tak jak naše kouzla na nebi a jiná malba

Již rozehrávají, ty své hrátky
Na něž je každý člověk krátký
Magie a čáry
Za stoupající páry

Za ranního rozbřesku se tiše vkrádáš do
domu zpět
Při prvním ranním slunečním paprsku
vzpomínáš na váš divoký slet
Se sychravým ránem do lůžka uleháš
včas
Mé sny o tančících postavách přeruší
zářící sluneční jas



Začínám se bát, že mě opustíš večer zas
Nebudu klidně spát, city jsou jak obilný
klas
Snad nebudeš lhát, náš vztah je jediný
jemný vlas

Večer se již blíží
Z hlubin lesa se kroky plíží
Rozhodla ses zůstat doma,
Ale lákají tě zas a znova

Mezi stromy tančíme svůj rej
Mezi nás bytosti z mokřin se dej
Tam, kde mlha klesá
Tvoje srdce plesá
My jsme pro tebe jen ta správná volba
Tak jak naše kouzla na nebi a jiná malba



Již rozehrávají, ty své hrátky
Na něž je každý člověk krátký
Magie a čáry za stoupající páry

Z lesa vystupují již ty, jejichž minulost
je pochybná
Ta podobnost s tebou není vůbec
náhodná
Jste to vy postavy neznámé
Vy ženštiny pochybné

Děkuji ti za tvou volbu
V našem životě vyčarujem snubní malbu
Přes chatrnost vlasu
Nemohu opustit tvou krásu
V mokřinách již tančí své hrátky samy
Na tebe včas zapomněly tyto lesní dámy.



Dík



Zamlžení

Farma u polích a luk ocitnutá samotná
Blízko lesů vyskytovaná
Zde statek ve všech rodních obdobích
Na jaře, v létě, podzimu, v zimě
současných i minulých

Farma za jasných dnů
Za hvězdných nocí a nebeských snů
Zde statek také v ranním oparu
Nebo večerním v mlžícím se tvaru

V mlze zapadlé mezi poli a lesy
Do farmy vedoucí slepé trasy

Zamlžení zde farmy jediné



Do vodní páry oděné
V zamlžení statek zde stojící
Úrodu, plodiny na polích rodící

Zde statek ve všech rodních obdobích
Na jaře, v létě, podzimu, v zimě
současných i minulých

Farma za jasných dnů
Za hvězdných nocí a nebeských snů
Zde statek také v ranním oparu
Nebo večerním v mlžícím se tvaru

Dvě postavy u farmy v mlze
Vedle sebe minuty ubíhající v zamlžení
dlouze
V zamlžení osoby nevidící
Nerozeznatelné a s gesty rostoucí



Zamlžení husté na farmě zapadlé
Osoby se rozcházející v jiném směru
v zimě malé

V mlze ztrácející se obě postavy
V zamlžené krajině objevující se jasné
ostrovy

Farma u polích a luk ocitnutá samotná
Blízko lesů vyskytovaná
Zde statek ve všech rodních obdobích
Na jaře, v létě, podzimu, v zimě
minulých, současných i budoucích



Past

Mezi lesy divoké tance
Slety bytostí u staré borovice
V pohybech domluvené
Farmáře do pasti líčené

Na krajích lesa stojící
Farmář polem přicházející

Mezi stromy hlídaná
Čarodějčinná havěť proklínaná
Večerní stmívání
Farmářovo rozjímání

Čarodějka noci bez moci
„farmáři nemůžu ti pomoci“



Mezi polem a lesy
Jsou pasti kdesi

Při vstupu do lesa tě ztráta čeká
U borovicového stromu taneční havěť
vyrojená

Borovice zázračná v obležení
V postavách čarodějčinné vzhlížení

V pohybech mluvené
Farmáře do pasti vábené

Na krajích lesa stojící
Farmář v poli čekající
Na čarodějčinné varování
Kouzla a magické volání



Nechť není chycen do pasti
Čarodějčinné lesní havětí lesti



Nelétám

Nelétám, já nikam nelétám
Když svou hvězdu hledám
Tak nelétám, nikam nelétám
Žádný křídla nemám

Té noci jsem (světem) toulavým
Prý mužem poutavým
S pohledem hloubavým
A v tu ji potkávám
Své hvězdě propadám
Nelétám, ale klesám
Své touhy hlásám

A ptám se ji, zda i já jsem v ní



A zas prchá mi, když odlétá mi

Je to hvězda, co se nezdá
Má kometa co vesmírem brouzdá

Nelétám, já s ní neodlétám,
Ale klesám
Do okna otevřeného
Nitra vroucího
Srdce trefeného

Znovu se s ní setkávám
Opět ji propadám,
Nevím či smím ji podléhat
Na ni jemně naléhat
Konečně ji už nikde nehledám
Jen se s ní proplétám



Na karnevalu noční oblohy
Erotické polohy
Romantické závody
Citové náhody
Milostné nehody

Nelétám, já s ní nelétám
Do ní padám, do její duše se vkrádám
A klesám

Je to hvězda, co se nezdá,
Má kometa co vesmírem brouzdá

Nelétám, já s ní nelétám
Žádný křídla nemám
Ve svých snech zapomínám, že nikam
nelétám



Společný tanec

V domě za oknem v cimře
Farmář vyrážející k čarodějčinné hoře
Za jejím nočním vlněním
S havětí v tanci půlnočním

Farmář přicházející k místu
Osvětleném v měsíčním růstu
A hvězdami čarodějčinnými
U hory mezi světluškami poletujícími

Čarodějčinná havěť v dalším svém sletu
Farmář přijat k tanečnímu mýtu
V čarodějčinném zaklínání
Společném tanci objímání



S čarodějkou noci
U hory pod měsícem o půlnoci

V havětiném přijetí
S farmářem a čarodějkou spjatí
U hory v tanci
Čarodějka farmáři mizející v lesním
věnci

Noc ustupující
K tanečnímu ránu mířící
V čarodějčinném zaklínání
Společném tanci objímání
S čarodějkou noci
U hory v půlnočním konci

Z rána farmář zde sám
Vyčerpaný oddán čarodějčinným



tanečním silám
Na farmu se vracející
Bez čarodějky, bez havěti hledající
Společné denní farmaření
V půlnočním světle tancování



Panečnice

Zdravíme naši známou neznámou
Jsme průzkumníci s chabou odvahou
Jsme badatelé co její chování zkoumají
Miliardy očí co pátrají
Každou noc co na ní hledíme
Jediné co víme, že o ní nic nevíme

Je to pouze hvězdná obloha
Ale vesmíru opora
Je to dlouhé noci společnice
Dyť je jen levná panečnice
Co se vystavuje na odiv
Vzbuzuje však všech údiv



A my pátráme, na jejím těle bádáme
A brouzdáme, po ní, celé
A my pátráme, na jejím těle bádáme
A brouzdáme, po ní, celé

Již odkrývá své šaty z oblaka
Na ní zářící padající kometa
Co plní touhy nejednoho smilníka
Ať jde o starého či mladého fyzika

Lyra, Labuť, Perseus
Orel, Pegas, Eridanus
A další souhvězdí co září co nejvíce
Planety u nichž obíhají měsíce
Jak roční období a jejich měsíce

A my pátráme, na jejím těle bádáme
A brouzdáme, po ní, celé



A my pátráme, na jejím těle bádáme
A brouzdáme, po ní, celé

Je to pouze hvězdná obloha
Ale ta její nekonečná poloha
Ta, za níž trpěl Galilei
Jak, to by nenapsal ani Hemingway
Ona je vesmírná tanečnice
Tahle ta panečnice
Září svými skandály
Co v moderní době již napsaly

A co ty tisíce hvězd u mléčné dráhy
Avšak jediná co Zemi dává sémě vláhy
Galaxie, kvasary a její komety
Co ohrožují ostatní planety

A Vodnář co lapí do své sítě Ryby



Uvízlo v ní souhvězdí Velryby
Boj s ní je nad jeho síly
Noci vydrž, tu ještě chvíli
Než dorazíš ke svému cíli
Již přišel čas a ty odcházíš
Následným dnem se nám ztrácíš

A my pátráme, na jejím těle bádáme
A brouzdáme, po ní, celé
A my pátráme, na jejím těle bádáme
A brouzdáme, po ní, celé

Ona je hvězdná obloha
Ta, vesmíru opora
Je každé noci společnice
Ta nádherná panečnice.



V zimních večerech

Farma zavátá
Zima ledová a krutá
Farmář do kamen přikládající
Ve světnici dlouhý čas trávící

Večery na statku zimní
Žádné sněžné tání
Pro jarní vláhu
K dílu na poli mající vlohu
Vepsanou v letní úrodě
Sklizenou v podzimní záhadě

Světnice ohněm v kamnech osvětlené
Pro farmáře dny vytvořené



V chladných dlouhých večerech
Vyobrazených v okenních tvarech
Čarodějčinným ledovým královstvím
Čekající na další farmářství
Až první sněženky vločky nahradí
A vrátí poli farmáře opět mládí

V jarních měsících přicházející
V polní vláze se zima rozplývající

Pro farmáře večery na statku zimní
K ohni v kamnech se sklání
S čarodějčinným polínkem pro tepelný
vjem
S touhou nacházet se blízko v něm

Zdroj před zimou chránící
V dlouhých večerech na jaro čekající



Až první sněženky vločky nahradí
A vrátí poli farmáře opět své mládí



Vločková víla

V sychravém počasí, není naděje, že se
vyčasí
Přichází chladná panovnice krutá
Vše živé svým rozmarem k sobě poutá

U ní, v dalekém pod nebí
Se má vločka narodí
Žije si tam ve svém světě
Připravuje se k dlouhé cestě
Jakmile vystoupí, již není cesty zpátky
Její život se zdá býti tak krátký

Je jemnou balerínou, nebeskou
omladinou



Zmrzlou Sněhurkou, vodní popelkou
Zimní vyslankyní, tančící otrokyní

Na nebi již těžká oblaka
Bez domova jako já jen zaplaká
Co mu nadělí a co ho čeká
Až ledové království zavelí a spustí
zimní mraka

Má vločková víla již vyráží
Ve větru na své sestry naráží
Snad rozhodnutá, že mě (svou láskou)
zachrání
Vyhlašuji po ní pátrání

Není sama je jich více
Jejich síla září ve svitu měsíce



Každá je mou balerínou, nebeskou
omladinou
Zmrzlou Sněhurkou, křehkou popelkou

Zimní vyslankyní, tančící otrokyní,
Které ledová panovnice vysílá
A sněhovou přikrývku tak vystýlá

Mráz již zalézá pod kůži
Víly tvoří ledovou růži
Usínají i silnější muži
A tak ulehám i já k zimnímu spánku
Má víla se však k zemi snáší
v lehoulinkém vánku

Má vločková víla již dorazila
A mě z dlouhého spánku probudila
Ty, má vílo, se v mé dlani rozpouštíš



Z ledového království mě tak propouštíš
Svůj život daruješ a opouštíš
Jen proto, že mě svou živou vodou
obdaříš
A lidskou bytost tak zachráníš

Jseš jemnou balerínou, nebeskou
omladinou
Zmrzlou Sněhurkou, vodní popelkou
Zimní vyslankyní, tančící zachránkyní.



Kopáči jdou do nebe

Je něco co se mi splní?
Tvé a mé velké přání
Vyhnout se kopání
Těžkému orání
Brzkému vstávání
Dělnickému kázání
Zemskému lákání
Tvrdému makání

Leč úděl je daný

A tak nám
Se naše sny hroutí
Půda plná proutí



Zemina sutí
Čeká

S kamarády na pole
Do práce na kole
Nástroje vezeme
Po kolenou lezeme
Kameny sbíráme
Svou cestu vnímáme,
Že na poli konec míváme
Únavou padáme
K oblakům vzhlížíme
Srdeční tep hledáme

Kamarádi od lopaty už letí
Se svou duší se loučí

A tak sám



Teď polem brouzdám
Mužskou sílu dávám
Energii vlévám
Do země

S krumpáčem na kamarády čekám
Pomoci se však nedočkám
Rukojeť ve svých dlaních mačkám
S šouravou chůzí k táčkám
Pár metrů od nich poklekám
Na matičku Zemi ulehám
Pohled k nebi upínám
Svůj život v únavě nezavírám

A tak má
Duše se nevznáší
K nebesům můj pohled kráčí



Má
Duše v těle ještě stačí
K nebesům má mysl kráčí
Na kamarády a pomocníky
Co byli na polích dělníky



Vysněná

Usínám
Myšlenkami proplouvám
Přiznávám,
Že její příchod vyčkávám,
Její krůčky lehounký
Její city prchlivý
Své srdce ji otevírám

Náhle zrozená
Má múza vysněná
Svého závoje zbavená
Hvězda na nebi vystavená
Tak téhle noci zranitelná



Vysnívám
Její tváře, líbezné
Její oči, medové
V srdci ji ukrývám

Vyznávám
Její ústa, lahodné
Její tělo, voňavé
Stále žízeň po ní mám

Tu uhasínám
Z její studánky křišťálové
Oblázky korálové
Je má vysněná
Blízká a vzdálená
Múza nádherná

Rozjímám



Jak vysněnou upoutám
Její něžností učarován
S jejím tělem splývám

Se probouzím
Múzy kolem sebe nacházím
Vysněná je však jediná
V mém srdci objevená
Na Zemi nalezená,
Ale na míle vzdálená
Múza vznešená
Vysněná



Ozvěny v propasti

Čarodějko, čarodějko noci má
Viděná, kouzla tvá, dávná
Farmáři, farmáři tebou milovaná
Naše farma a úroda tvá

Čarodějko, čarodějko noci zrozená
Zde do propasti volaná
Farmáři, farmáři chci vedle tebe být
O tvé lásce v nebi snít

Čarodějko, čarodějko noci jsem zde
stále u propasti
Své otázky na tvé city klásti
Farmáři, farmáři stále v dálce ptát se



Odpověď v mém království nalezne se

Čarodějko, čarodějko noci
Jsi zde a v mé moci?
Farmáři, farmáři
Jen ozvěny v propasti věří

Čarodějko, čarodějko noci má
Naše hra u propasti rozehraná
Farmáři, farmáři vedle tebe sedící
Má kouzla tobě darující

Čarodějko noci milovaná
Zde u propasti ozvěn vylovená
Farmáři u tebe milující
K hvězdám s tebou letící

Spolu u propasti ozvěn



V naší noci a v náš den



Farmář

Hory, luka, pastviny
Fara vzhlížící na výšiny
Sledujíc každonoční oblohu
Vyhlížejíc tvou polohu
Čarodějko zářící
Mezi hvězdami letící
Farmář čekající
Tvůj svět objevující

Jsem farmář na poli
Co mí tovaryši vyseli
Každodenním oráním
Rolnickým se vkrádáním
Do jejího světa
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