Slzy
Zprvu přijmi srdce mé,
které jest tu pro tebe,
jsi tam anebo tady,
mne však uklidňují telepatické vnady...
Které se táhnou vánkem plynulým,
čistou cestou jako kouřový dým...
Mezi tím pár kapek spadne na bílý polštář,
že ani růže neuvadne, to sama znáš...
Vždyť víš, že je to pouhý dětský pláč...

Já se ptám
Ptám se hor, ptám se nebe,
kdepak že jsi, já jsem tu pro tebe,
ve stínu tmavém, v šedivé mlze,
tam vzádu za rohem...
Tam vzádu v barevné duze,
krůpěj rosy ti stéká po tváři,
a ty se červenáš, asi se stydíš...
Když plně se zazáří,
to nesmíš špatně brát, je to normální,
to je jen idea naprosto spontánní...

Děvvčátko
átko a mizera

Děvčátko, já vím, že jsem mizera,
málo mne znáš, ty to víš a je to horší...
Děvčátko, děvčátko, vím, že se to nedělá,
ale jde mi o tebe, tím je to snazší...
Chci, aby jsi věděla,
že tebe jedinou v mysli své mám...
Děvčátko, děvčátko, vždy když je mi smutno,
na tebe ze všeho nejvíce vzpomínám...

Chvíle s tebou
Každá chvíle s tebou, je mi vším,
chvíle s tebou, je mým štěstím.
Po boku tvém, jsem jak kometka,
vesmírem bloudící,
jsi kousek mého štěstí, i duše mé.
Jsi kvítek, jsi má orchidej teď.
Pár let, snad jen, dělí nás,
nač však myslet,
když má láska, k tobě tajně stále hoří,
a mám tě rád.

Noční
No ní krása
Vyšla už hvězdička, na noční obloze,
vyšla ven už i ta poslední.

Ve hvězdách se hledat, jí zachtělo,
třpyt zářícího měsíce, bílý pruh z mléčné dráhy.
Slza má, snad krůpěj rosy, ti stéká po tváři.
V tvých očích, je třpyt,
snad jen všeho, všeho dobrého.

Špatný sen
Rybíz je kyselej, jahoda sladká,
tvůj jazyk pichlavej jak růže trnitá,
pár střepů na zemi a cesta rozbitá.
Citron je kyselej, trnka je trpká,
kdopak to po lese najednou dupká.
Je to jen pár slov, která z úst letí,
je to špatný sen, je to jen smetí.
V srdci však někdy, příliš to bolívá,
je to jak cibule velice palčivá.

