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O ZMĚNĚ

Alenka z Černýho mostu si sní
O bílém koni jen pro ni
O dlouhém stisku
Divokém trysku
Uzdě a pěně
O změně…

A zatím na Černým mostě 
Řvou koně jen v motorech vozů
Alenka stopuje 
Řidiči civí
Staví a řadí 
A ztrácejí rozum

Alenka z Černýho mostu dál sní
O bílém koni jen pro ni
O dlouhém stisku
Divokém trysku
Uzdě a pěně
O změně

A zatím aby řeč nestála
Ptává se s výrazem anděla:
Kolik vám to žere pane?
A kolik vám to udělá?
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MEZI POLÉVKOU A HLAVNÍM JÍDLEM

Lenka tančí na jídelním stole
Mezi polévkou a hlavním jídlem
Děti jsou ve svém světě
Manžel je ve svém světě
Hlasatelka uvádí soutěž

Jen kočka na vteřinu poplašeně vzhlédne 
Zvedne se a zase si lehne

Lenka nahá křepčí Střevíčky dupou
Kolem talířů a kolem sklínek
Zarývá kramflek do ubrusu
Předvádí piruetu!
Tělo si dělá co chce –

Leč duše pokorně sklízí mísy 
Plní poháry které nepřetečou…

Manžel zatím urovnává příbor 
Svírá teď pravý úhel s okrajem stolu
Přesně tak jak to má být 
Přesně tak jak to má být 
Mezi polévkou a hlavním jídlem…

Jen kočka na vteřinu poplašeně vzhlédne
Zvedne se a zase si lehne
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NORMÁLNÍ HOLKA

Ema je normální holka
Jenom si nekupuje časopisy pro normální holky
Většinou si čte knížky
Snaží se dívat na svět aspoň trochu z výšky

Je to normální holka
Jen neposlouchá muziku pro normální holky
Většinou si zpívá sama
Nějakou divnou píseň která není známá

Normální filmy – to jsou pro ni muka
Někdo se normálně baví a ona přitom usne
Nemůže potkat normálního kluka
Normální chování jí často nepřipadá vkusné

Ema je normální holka
S normální odpovědí na otázku se nespokojí
Je to normální holka
To radši prochodí noc v parku nebo po pokoji

Je to normální holka
Někdy se vznáší tam kde jiní chodí pěšky
Je to normální holka
Jen o ní kdekdo říká: Ta to má těžký!
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MARKÉTA

Markéta uhodla 
Ten správný prací prášek
Vyhrála v soutěži
Krabici

Bylo to moc dobře – 
Doposud měla smůlu
Ztratila například rodiče
Ještě v raném dětství…

Vítězství v soutěži
To je ta pravá náplast
Na to co musela
Prožít

Zdá se že všechno se
Obrací k dobrému – 
Markéta kupuje losy

Markéta si věří!
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V ČERNOBÍLÉM VESMÍRU

Šárka hraje šachy
Podle pevných pravidel
Každý je přece zná –
Král je nejdůležitější figura
Ale nejsilnější je dáma

Šárka hraje šachy
V černobílém vesmíru
Kde přeskakují jedině koně

Jenomže život žádná taková pravidla nemá
A když pak vystoupí ze svých šedesáti čtyř polí
Všude samá šedá zóna
Králové nikde 
Dámy s pomatenými hodnotami
Střelci s granáty jimiž rozmetají sami sebe
A navíc figurky které si hrají své vlastní hry –
Tajné služby
Šedé mory
Zápasy ve volném stylu
Klamy reklamy

Šárka hraje šachy
Podle pevných pravidel
Každý je přece zná
Přemýšlí dlouho nad každým tahem
A nad pravidly ji nenapadne váhat

Šárka hraje šachy
Studuje staré velmistry
Lačně se noří do pradávných záhad…
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