Andělé
Slunce už dávno zhaslo za rozpůlenou zdí
foukáme mlhu na sklo a posloucháme tmu
kreslíme prstem křivky na rozpůlený sny
půlnoční zimomřivky se vkrádaj do svalů
To víš, že jsou
andělé s noblesou
při mně jsou
Umlkly pivní smyčce, asi půjdem spát
bylo mi třicet osm a bude možná víc
už píšu menší noty a k ránu mívám hlad
v autě mě tlačí boty a rub je někdy líc
To víš, že jsou, při mně jsou
nesměle s noblesou
andělé při mně jsou
andělé přinesou
světlo tmy
a to jsme my
Taháš za bílý vlasy, když na prsou mi spíš
snídaně na peřině a každej z nás má půl
máme to krásný časy, nikde žádná mříž
pravda je v suchým víně a svět se klidně zul
Při mně jsou, při mně jsou…
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Na kraji nebe
Na Hradě zhasli, jde se spát
město se halí do tajna
vítr chce vlasy počechrat
Abel chce dýchat za Kaina
A co na to já?
Já bych jenom klády klad
tam, kde je řeka poddajná
Chybí mi tvoje „chybíš mi“
tiché, že sotva dýchám
kočky se honí za myšmi
já nikam nepospíchám
To jsem teda já
Tak se nám v tramvajích
už zase topí
nejvyšší čas zajít
někam se opít
vyteklá vana, sušenka Bebe
bolavý rána na kraji nebe
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Jsme vlaky, co se míjejí
správcové slepých kolejí
zlosyn a dcera úsvitu
pouštíme slunce do bytu
život přeteče jako sud
když budem věřit na osud
Žižkovská věž se budí z mlhy
farmáři staví svoje trhy
Nad Viktorkou už dávno zhasli
štamgasti všechno pivo spásli
a loupežníci po bazarech
rozvážej zboží štíplý v barech
a uličníci na ulici
hřejou si ruce v popelnici
Tak se nám v tramvajích…

Tady a teď

Vojtěch Jindra / Vojtěch Jindra, Ondřej Fencl

Jaro v plenkách

Stýská se mi po minulým století
jak jsme žili věty místo souvětí
jak nám bylo jedno, kudy letí čas
jak se všechno špatný dělo mimo nás

Miluju jaro v plenkách
když ještě mluvit neumí
svéhlavě Prahou zašumí
v strakatých podkolenkách

Stýská se mi po minulým století
kdy nebylo třeba smutných obětí
kdy jsme chtěli jenom, aby oheň hřál
kdy se všechno špatný dělo o kus dál

Netuší, co se sluší
muchlá se klidně ve sněhu
se zimou, co se za běhu
vysvléká, aby stihla se

Na hodinách je už kolem desátý
plamen ve tmě dávno ztratil tvar
našívám si z negativů záplaty
dole hlučí bar

Já jaro poznám po hlase
pletené z jutoviny
hraje si v křoví na stáří
však vědí všichni barbaři
že ještě nemá syny
že mladé je až běda
a na orloji pohla se
ta, co ti nikdy nedá

Tady a teď se hlasy ve mně tříští
tady a teď
tady a teď se rodí věci příští
tady a teď
Stýská se mi po minulým století
skřivanu, co zase zpátky přiletí
vzpomínka je kletba, kterou rád bych sňal
minulost je moje dávný prokletí
Na hodinách je už kolem desátý…
Tady a teď…

Vykřič to ven, už je to tu!
Zbav se té tíhoviny
navzdory jejich šepotu
začíná abeceda
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Vrať se mi
Čáry na parketách zůstaly
pravda je tenká černá šmouha
na schodech stopy jako by ještě dýchaly
za dveřma na dvůr vymletá strouha
pršelo pár dní a tvoji vůni voda někam odnesla
stojím v předsálí, vzpomínky se posadily do křesla
Čáry na duši mi zůstaly, vyrytý černě, nesmazatelně
občas to pálí, to potom prstem na skály
kreslím tvůj obraz, docela věrně
ticho, mír a klid, to je to, co mi tu vždycky chybělo
teď to můžu mít a najednou křičet se mi zachtělo
Lásko, vrať se mi, vrať se mi
nemůžu se pohnout, stojím přilepenej na zemi
koukám do oblak, hledám tvoje pronikavý oči
jenže ujel vlak a já najednou nevím, co si počít
Čáry dny a týdny škrtají
život si letí, vypadá jasně
na tvoje fotky dívám se už jen potají
v noci v půl třetí píšu ti básně
uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola
chci tě zas vidět nebo aspoň strašně nahlas zavolat
Lásko, vrať se mi…
Lásko, jsem v bouři trosečník
chtěl bych na pevninu, pro dvě slova, pro prchavej okamžik
díky za všechno, co teď už jen někdy v noci zdá se mi
Lásko, vrať se mi, vrať se mi…
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Obláje

Ondřej Fencl / Ondřej Fencl, Vojtěch Jindra

Málokdo zjistí

Až zima roztaje, vzbudí se obláje
nadechnem sílu a sny
vyběhnem do trávy, vyhrnem rukávy
delší a delší jsou dny

Málokdo zjistí, ještě než zvadne
že jsme jen listí, co jednou spadne
jsme si tak jistý, že nevyhasnem
jako ty listy, co letí za snem

Letí po kamenech
voda letí po kamenech
tají se dech
najdi si písničku svou
ne jiným vyšlapanou

Kapky se jednou ukapaj
a atentátník najde ráj
do úhlopříčna pronikám
odjíždím městem do nikam

Hledej ji po špičkách
přemož svůj hlad a strach
voní jak šípkový keř
až přijde, najdeš ji
sama se rozezní
nadechni, bojuj a věř
Letí po kamenech…
Obloha oblá je, roztančí obláje
lučiny, louky, stepi
rytmus tvých letních bot
neboj se, z cesty pojď
bahnem se nepřilepí
Letí po kamenech…

Rezavá zima krvácí z nosu
a jaro v koutě klepe kosu
zalezlí pod peřinou bytí
vedeme válku o přežití
Málokdo zjistí…
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Přišel čas
Přišel čas kabátů a vysvlečených parků
smutky si zabalíme do vánočních dárků
sukně a sandály se uvelebí v koutě
a táhlý melodie znova napadnou tě
Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce
a bačkor, co si doma hlídají své dravce
přehřátých tramvají i hlav sklopených dolů
blátivých cest a luk a polámaných stvolů
Barevný touhy, barevný stráně
spálený uhlí do kopců voní
po tvářích šmouhy, slzavý skráně
prsty jsou ztuhlý, v šeru klekánice zvoní
Zamrzlý dušičky se nemají kam schovat
pod nosem poletuje vůně svařáková
k moři je daleko a naděje jsou matný
ještě že láhve plný smutku jsou ty vratný
Už nějak tušíme, jak běžně dopadá to
z podrážek vyklepeme vysušený bláto
podzim se neptá, stejně tak se neptá zima
a my to jako vždycky přežijeme s nima
Barevný touhy…
Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom
o listech, co se už jen větrem líně zvednou
protože dolétly až tam, odkud cest není
přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění
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Urpín / host Zuzana Mikulcová
Teče voda po Urpíně do bystrických rolí
vzkázala mi moje milá, že ji srdce bolí
teče voda dolů Hronem, dolů do dálavy
vzkázal jsem já mojí milý, ať mě pustí z hlavy
Teče voda z mojí hlavy slaná jako moře
vzkázala mi moje milá, že už není dobře
teče voda dolů Hronem, dolů do Dunaje
vzkázal jsem já mojí milý, ať si s jiným hraje
Tečie voda po Urpíně do bystrických rolí
odkázal si, ty môj milý, že ťa srdce bolí
tečie voda dolů Hronom, dolů do Dunaja
nechaj ty len dušu moju, už sa s inou hráváš
Teče řeka mezi námi divoká a věčná
a jaká to byla láska, prej že nekonečná
co bolelo, uplavalo Hronem do dálavy
a dnes máme každý jinde zamotané hlavy
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Chleba
Vyndal jsem z mrazáku kousek chleba, cos mi dala
a snědl s ním poslední vzpomínky
když jsi ho se mnou tehdy posnídala
ještě sis nekouzlila podmínky
Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala
já totiž běžnej chleba nesmím jíst
a spoustu dalších věcí jsi mi dala
směl jsem si v tobě jako v knížce číst
Když sis pak ráno listovala ve mně
doufalas, že se můžem protkat víc
já zasel pochybnosti sémě
když jsem řek: Ahoj, možná za měsíc
Myslelas, že se brzo vrátím zpátky
a naše pokoje se spojí v jeden byt
jenže já už cestou dolů podél Svratky
promejšlel jsem si jinej hit
Tak z toho chleba škvařím tousty
a jenom chléb se pálí do běla
těším se, až ho třemi sousty
jak poslední vůli narvu do těla
Možná jsem poobědval tousty Páně
asi si k tomu vezmu červený
omlouvám se ti, holka, ale vážně
mě už fakt asi nikdo nezmění
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Na kraji nebe

Ondřej Fencl a Hromosvod

Hromosvod
Ondřej Fencl — zpěv, klávesy, akustická kytara (2, 9)
Vojtěch Jindra — elektrické a akustické kytary, ukulele (9), mandolína (9)
Hana Kašpárek Vyšínská — housle, vokály
Jaryn Janek — baskytara, vokály
Tomáš Marek — bicí
a hosté
Vít Halška — perkuse (1–4, 6, 8–10)
Zuzana Mikulcová — zpěv (9)
Ivana Zágnerová — vokály
Boris Carloff — vokály, pískání (10)
Adam Pospíšil — housle (9)
Nahráno a smícháno v říjnu 2019 až červnu 2020 ve studiu Soundevice v Praze
Aranžmá — Ondřej Fencl, Hromosvod a Boris Carloff
Produkce — Ondřej Fencl, Vojtěch Jindra a Boris Carloff
Zvuková režie a mix — Boris Carloff
Mastering — Matouš Godík
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