Blesk
Den jako stvořený,
slunce nám svítí,
tvá radost roste,
jak luční kvítí.
Uprostřed příběhu,
krásného dění,
blesk všechno pokazí,
uslyším hřmění.

Tele
Ráno se probudíš,
cítíš se skvěle,
najednou uteče z ohrádky tele!
Nálada zkažená,
všude ho hledáš,
po menší přestávce se zase zvedáš.
Špinavý, zmožený, se večer vrátíš,
tele si nenašel,
plány tím zvrátíš!
Výborný oběd,
měl sis dnes dát,
a místo toho musíš hned spát!

Na střední
První den na střední,
strach z toho máš.
Notak se vzpamatuj,
ty naděláš!
Při vstupu do dveří,
žaludek se zvedá,
ne, já to nezvládnu,
to se fakt nedá!
Po chodbě běží
královna krásy,
ty jí dáš nožičku,
spadnou jí vlasy!
Že nosí paruku,

nikdo tu neví,
ale ta pravda,
vždycky se zjeví!
Jen co to uvidí,
všichni se smějou,
obavy zmizely
asi mě berou!
To že tě berou,
měj to dál na mysli,
však si to určitě
za chvíli rozmyslí!

Realita
Fantazie opouští mou mysl,
myslím, že to přestává mít smysl.
Horký čaj a večerní hodiny,
ach, tyhle básničky jsou ale kraviny!
Dívám se okolo,
inspirace mizí.
No to jsou mozky,
těch dnešních lidí!

Dobré ráno mámo!
Dobré ráno,
přeji mámo má!
Ach to spaníčko,
to sis užila!
Po dobré snídani,
chystání do práce,
tě čeká tento den
veliká legrace!
Když se pak v zrcadle nečemu divíš,
netušíš že hlavu s pavoukem sdílíš!
Ach, já vím, jsem prostě hrozná,
no to se od mala pozná!

Černá
Černá můra letí kolem,
schovala se pod mým stolem.

Rozhlížím se stále víc
a nevidím vůbec nic.
Odbíjí půlnoc, všude tma,
černá tu vládne nad náma.
Za malou chvíli přijde den
a já tu můru přinutím letět ven!
Už nastal čas,
tma opustila dům,
můra letěla dál
vstříct svým temným snům!
Vlilo se světlo
do našich oken,
ta silná záře
prolétla mým okem.
Tak to je konec,
už nemám co říct,
taky proč mluvit?
Když můžu jít a zase žít!

Sen
Znám jeden svět,
svět tajných snů,
kde létají
na křídlech motýlů.
Každý z nich
má svůj pravý čas,
kdy se vyplní
a doručí ten vzkaz.
Každý vzkaz,
má určené své cíle
a vždy vystihne
ty nejvhodnější chvíle!
V tu chvíli se splní tvůj sen,
to bude tvůj nejšťastnější den!
Tak čekej, jen čekej na ten sen
a nepromarni už ani jeden den!

