Svěřuji ti dlaň
Můj problém už znáš
Mou důvěru vždy máš
Na své cestě tam
Musím se rozhodnout
Vždy a jen sám
Víš, mou důvěru máš
Svěřuji ti svou dlaň
Jste nádherný doprovod
Který na své pouti mám
Tobě a dětem, děkuji vám
Slovíčko
Slovíčko "tati"
Jsem snad nikdy
Ani nevyslovil
Mé přání
Ustát si cíl
Své cesty
Plynout životem
Jako po obloze
Rozpínavé mraky
Přijmout bolest
Ale také
Ji umět opustit
Nebýt zlí
Na své
Nejbližší
Nahlas vyslovit
Mám vás rád mí milí
A to bez zbytečných řečí
Dokázat přesvědčit
Pochyby vyvrátit
Důvěru navrátit
Obejmout muže náručí
Sestru na tvář políbit
A s něčím se už nemazlit

Z břehu
Už vím, že jste křičeli
Rukama mávali z břehu
Však se nic nedoneslo
Sem, ke mně na palubu
Oslněný sluncem v zraku
Mořský šum v sluchu
Králíček
Někdy jsem tak vyděšený
Jako v poli malý králíček
Vystrašený výraz očiček
Roztřesený hrudní košíček
Že ucvaknul bych prdelí
Snad stovkový hřebíček
Přisedni příteli
Můj život
Dobře znáš
Pokud pozorně
Nasloucháš
Víš, jak je to s ní
Tak známé dny, kdy
Se s člověkem nemazlí
Poučí, ale nemazlí
Občas ruka
Něco upustí
Slova ve větě
Zas zadrhlý
Ano, také
Mám své sny
Že co vytvořím
Jiní pochopí
Ze tmy
Lucerna zazáří
Vesla vodu čeří
Člun se vynoří
Přisedni příteli
Poplujem k přátelství
Kde není já nebo ty
Jen slůvko my

Rotika
Ty dny, kdy bych vzal opravdu
V psychiatrické léčebně za kliku
Poslouchám vybranou muziku
Před spaním přímo do sluchu
Srazí se s hlasy, kříží si cestu
Doktor to označil za poruchu
Výtvor slovních pazvuků
Permanentně a ze zvyku
Chaoz hlasitých pokřiků
Už zastavit tuhle rotyku
Čas
Některá slova
Vzal bych rád zpátky
Hlavně ty, které
Vykreslí ostré vrásky
Pak místo dopředu
V chůzi jdem zpátky
Narůstá dluh
O to drahší jsou splátky
Nastává čas číst
Bílá místa mezi řádky
City
Samozřejmě
Vlastním city
Za pohledem
Ostré břitvy
Bořím se taky
Rovnou k zemi
Jak domeček
Z hracích karet
Chvěje se mi ret
V břiše snad vřed

Emoce 99.
Nebudu se tě bát
Jen proto, že vrčíš
Ježíš se
Nebudu se tě bát
Když kousneš
Čelist se zahryzne
Už nebojím se tě
Hýčkal a krmil
Jsem si tě

Bludy
Takový makový
Už jen z nudy
Nevyprávěj mi
Prosím tě tady
Ty tvé bludy
Že prý nevíš kam
A vůbec ne kudy

Diagnóza F
Jaké podivné místo
Prázdné pohledy okolo
V bílém plášti
Tu servírují svinstvo
Ocel hyzdící okna
Dveře kde chybí klika
Jak svazující nejistota
Jaké podivné místo
Kde se léčí mé ouzko
Diagnóza F
Je zde mé jméno
Ráno mi u postele stojí
Radí se a šeptají si
Které číslo přidělit mi

