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19.3.2006
Tok mých myšlenek ztmavl
Jako by zhoustl
A v mém klíně se usadily jikry
Smíchané s mlíčím
9.5.2006
Svíčky na kraji vany
Zasněně pozoruji kouř mé cigarety
Sprcha vystřikuje proudy vody na mé nahé tělo
Jedinečná chvíle v temné koupelně
Jedinečný pocit klamného zdání
Že vše je v naprostém pořádku
15.5.2006
Imagine:
Velký bílý dům
S červenou střechou
Na kraji vesnice
Zahrada plná pampelišek
Uprostřed ní věž, věneček
Kdosi potichu hraje na kytaru
Jen zlehka
Aby neprobudil děcko v kočárku
Na modrém nebi svítí slunce
Schránka je plná pozdravů
Z nedalekého lesa voní pryskyřice
Vzduch obsahuje tajemnou formuli klidu
Nic víc není třeba
This is the silent place
Where we can live and die…
Dospělost
Dospělost je nejzákeřnější nemoc
Postihuje 97,8% lidí
A ve 100% případu je smrtelná

A co ta 2,2%?
To jsou děti
Které srazí auto
Zavraždí pedofil
Umřou hlady
Nebo na AIDS
Utopí se při hře
Předávkují se heroinem
A tak podobně
Aries
Je mi 33
Jsem beran
Měl jsem strašné dětství
Poznal jsem víc, než jsem měl
Mám dětinskou touhu změnit svět
A sedávám vždy u zdi
Abych viděl na okno
Jako Shane
Sestřičko
Sestřičko
Kdy jsi naposled slyšela Abbey road?
Kdy jsi naposled kouřila a dívala se na zamlžený měsíc?
Kdy jsi naposled zvracela po alkoholovém deliriu do záchodu?
Kdy jsi naposled neměla co k jídlu a v břiše Ti kručelo tak, že jsi se tomu musela smát?
Sestřičko
Kdy jsi naposled myslela na milování s Georgem Harrisonem?
Ani jeho zkažené, žluté zuby by Ti nevadily…
Sestřičko
Víš o tom
Že Broskev s prstama existuje?
Mám ji já
A nepustím…

Simonka
Čáry máry pod kočáry
Ať jsou tady hodné děti
- čaruje Simonka
Ukazuje kouzelnou hůlkou a jmenuje:
Vendulka
Kristýnka
Matýsek
Alina
Myka
Eliška

…
A paní učitel…
Editě
Sskag. R? Joaity!
Bfjajtvo! Ulcie!?
Ahenb! Kgjmau:
„Gjm“
Jajodka…
Jgukgna.
Befajtyg!
Učitelce Dáše
I když je člověku nejhůř
Tak chce žít
Neboť je to jeho přirozenost
A my máme tu výhodu
Že je kolem nás spousta šťastných dětí
A my jim v tom štěstí pomáháme…
5. 10. 2006
Sekyra v hlavě
Vzkvétá
V
Vzrostlou jabloň

9.10.2006
Stále jsem hledal někoho
Kdo mi pomůže stát se lepším
Stále jsem toužil po někom
Kdo mi ukáže cestu
A teď koukám jako duha na slunce a déšť
On nikdo takový není
Ani Kačka, které jsem říkal Kate…
Ani Alexandra
Ani Honey
Ani Markétka
Ani Psychoanalytička
Ani Kristus nebo Dalajláma
Nikdo mi nepoví
Jak to všechno je
Jsem na cestě
Za krkem Kerouac
V očích Shane
A v srdci
Frněk
Čug
Snědl jsem mámu za znění zvonů v rudé Moskvě
Lenin se podrbal za uchem
A Sibiř se pomilovala s mým pionýrským šátkem...
Tug
Tug jsom sa
Aj trocha té béžové sa dá použiť
Ro be se nátě
A Asikoli sa dá tiež používať!
Akosi ja vela droga jest SIG!
Co kuniklávesnice?

Hrochem ulétl
Takže jsem se hrochem ulétl
Doleva se týče všech těch divných věcí…
Help!!!
Udolávám se k smrti…
Víc, víc a víc
Jak se dělá Štrúdl?
Děvčata – budeme si hrát?
Albatros
Chvěje se nad mořem
Má touha
Při klidné písni
Nepopsatelné štěstí se smutkem
Je to jahodový koktejl
Moře se tříští o mé srdce
Jak dlouho vydrží
Ješčé?

