




Láska v slzách deště

Dívka z předměstí
toužící po štěstí
po romantickém náměstí
vyhlížející na rozcestí
popelka samotná
baletka nádherná
pohádka zářivá
její chvíle vysněná
láska ohromná
pouhé tři oříšky vlastnící
něhou oplývající
dennodenně pracující
na vyvoleného čekající
její sen žijící

Dívka zamilovaná
obloha malovaná
přichází minuta ztracená
náměstí liduprázdná
vytoužený princ nepřicházející
oříšky praskající
dukáty scházející
oblaka se srážející
první kapky spadlé
na dívčích tvářích, slané
čekání marné
počasí vlahé
na nebi tmavém

V blízkosti postava neznámá
její chůze rozvážná

ctitel tajný
jiný vyvolený bájný
povšimnuvšíc si mračna na nebi
oříšky padlé na zemi
svůj plášť nabízející
pohled a úsměv podmaňující
bohatstvím sršící
touha po popelce překypující



dívčí srdce se otevírající
na princovu náruč čekající

Nevěřící na osudové setkání
skryté amorové zranění

Přišla

Růžová romance vytoužená, napsaná
láska mezi kapkami deště zrozená.



Noční

Večer se setkáváme
nocí se proplétáme
odysea vesmírná
partnerka vzdálená
báseň hvězdná
zapadajícím sluncem malebná
má obloha vysněná

Je mou noční básní
zářivou romantickou lázní
královnou mezi hvězdami
vypátranou mezi panami

Je hvězdnou oblohou
s darující milostnou polohou
je tajemstvím pro mnohé
ach, mé vyřčené touhy strohé

Každou nocí pozorující
každým slovem veršující
má báseň noční stvořená
jejími kouzly tvořená
tělo hoří, mysl věří
v touhy naplněné
dosud nepoznané
báseň hvězdná
zapadajícím sluncem malebná
má obloha vysněná

Je mou noční básní
vesmírnou kouzelnou písní
s galaxií nekonečnou
roztouženou mladou slečnou
taje prozrazující
souhvězdí milující

Ranní odcházení
samotné rozjímání
nocí báseň stvořená
její obloha prozrazená



partnerka vzdálená
má vesmírná, nádherná

Je mou noční básní
zářivou romantickou lázní
královnou mezi hvězdami
vypátranou mezi panami
s ránem odcházející
souhvězdí milující
noční báseň veršující



První

Noc hluboká
lampami ozářená
ulice odhalená
cesta za očekáváním, kamenitá
touha pramenitá
vyráží oba na čekanou, nečekanou
vášeň skrytou, odkrytou
na poznání vzájemné
na setkání náhodné
na diskotéce zjevené

V barvě hudby pátrající
vhodný protipól hledající
o jiskru usilující
o přitažlivost osudovou
endorfiny omámenou
pohledy vyslanou

tu, vhodný záliv nalezen
tanečním krokem přiblížen
dotyky první jemné, na těla neznámé
v tanci, hedvábné
polibky vášnivé
té noci, vínové

Zrozená láska nová, první
maličkosti raní
v nevinnosti mládí
vyznání ranní

Jsi první láskou
milovanou něžnou kráskou
zrozenou s touhou ohromnou
se vzájemnou vášní plující
životními bouřemi ranící

Jsi láskou první
co na tom změní
láska vášnivá
v ranném mládí, nevinná
milování hluboká,
emocemi, nelehká



Toť skutečný příběh o první velké lásce
něhou a city opředené látce
objevené na světě
vyřčené v jedné větě

Jsi první láskou
milovanou něžnou kráskou
zrozenou s touhou ohromnou
se vzájemnou vášní plující
životními bouřemi ranící

Jsi láskou první
co na tom změní
láska vášnivá
v ranném mládí, nevinná
milování hluboká
emocemi, nelehká

Láska nová, první
byla, už není
další přichází
opět vášeň nachází
ve vlasech času se ztrácí
nalezne se a opět vrací
ve vlnách období
zářící hedvábí
první a další lásky
milované něžné krásky



Zázračná

Píši báseň novou
verši malovanou
slovy rýmovaná
jak Venuše tvarovaná
báseň zázračná

Dnes bude psaná
zítra vyjádřená
city protkaná
jak pana roztoužená
báseň zázračná

Báseň složená
taji obestřená
zázraky uskutečněná
jak žena milovaná
báseň zázračná

Píši báseň hvězdnou
s duší svobodnou
skladba barevná
jak Afrodita křivkami malebná
báseň zázračná

Báseň zázračná
prožitky statečná
slovy vířivá
jak žena dráždivá
báseň zázračná

Píši báseň zázračnou
věřím, že výtečnou
zázraky tají
co světem proplouvají
báseň zázračná

Báseň nazvaná, zázračná
prožitky statečná
slovy vířivá
jak žena dráždivá



Venuše vášnivá
Báseň zázračná



Moderní

Je tady třetí období
co nám Zemi ozdobí
stojí tam v dáli
je plná slov chvály
vozidly za ní jedeme
slovní touhy rozjedeme
civilizací naplníme
komunikací rozvlníme
na paluby stránek nalodíme
letadly vzlétneme
myšlenkové vášně protneme

Je tady průmyslové období
snad ne talentované podkroví
jazykové budovy zdobené
vymyšlené krajiny proměnné
motorky písmenkové
vlaky místenkové
na zrození čekají
na světě pátrají
po básni nové moderní
co se v hit či kýč promění

Je tady moderní
v hit se nám promění
báseň veřejná
v médiích tištěná
rozsáhlé mrakodrapy rýmované
písemné dálnice řádkované

Je tady moderní
co sloky změní
báseň veřejná
v médiích tištěná
čtené cesty veršované
inkoustem listy promočené



Je tady nové období
co nám společnost rozproudí
nové ideje stavěné
v civilizaci vyhlášené
komunikací ji rozvlníme
zákony touhy ji naplníme
raketoplány do vesmíru vyslané
verše nové, napsané

Je tady moderní
v hit se nám promění
báseň veřejná
v médiích tištěná
rozsáhlé mrakodrapy rýmované
písemné dálnice řádkované

Je tady moderní
co sloky rozmění
báseň veřejná
v médiích tištěná
čtené cesty veršované
inkoustem listy promočené



Starodávná

Kniha stará, prachem pokrytá
písma svatá, v chrámech ukrytá
civilizace zachycující
v kronikách vystupující
římské císařství
jejich písařství
písemná epocha dějinná
v pamětích, ne jediná
a slavní panovníci budující
v dějinách zářící
a bitvy válečné
věty úsečné
doba temná
na stránkách jemná

Jsou to Keltové na cestě slavné
v kronice na stránce věhlasné
jsou to Vikingové mořem plující
skandinávské dějiny píšící
jsou to Řekové s eposy bájnými
s argumenty pádnými
v Koloseu vyřčené
v básni složené
jsou to Římané v šiky seřazené
v bájích, veršované
jsou to Féničané bojující
v pamětích sídlící
jsou to Peršané bizardní
ve slokách mizerní

jsou to rytíři v souboji větném
v relikviích uchované

Písma zlatá
latina svatá
slavistika literární
hebrejština lapidární



Kronika dávná
doba železná, marná
knižní oblast egejská
v listech civilizace antická
nebo středověk ranný
písečný Egypt dávný
písemný projev volný

Jsou to Keltové na cestě slavné
v kronice na stránce věhlasné
jsou to Vikingové mořem plující
skandinávské dějiny píšící
jsou to Řekové s eposy bájnými
s argumenty pádnými
v Koloseu vyřčené
v básni složené
jsou to Římané v šiky seřazené
v bájích, veršované
jsou to Féničané bojující
v pamětích sídlící
jsou to Peršané bizardní
ve slokách mizerní

jsou to rytíři v souboji větném
v relikviích uchované

Kronika dávná
historii zaznamenává
slova rojí
co časem plují
události starověké
období nelehké
v obalu zteřelém
v jazyce pradávném
v básni, starodávné







Bouře

Nebe tmavne
vzduch chladne
slunce zapadá
co nás napadá
oblaka se smrákají
kapky vody padají
blesky elektrizují
počasí polarizují

K bouři se schyluje
v nebi se stmeluje
vítr ničivý
na zemi vířivý
oblaka černá
bouři věrná
písečná bouře
stvořená nahoře
oceán se vlnící
větrem se šířící
tma ve městě
vyhlíží jistě

Bouře někdy krátce
někdy dlouze
někdy v sázce
někdy v touze
podnebí divé
počasí sivé
družice předpovídají
bouře hromy bijí
do domů v lásce
v počasové vrásce

Tornáda střechy dělící
v oblakách kypící
ve vodách lodě potápí
na poušti písek rozhání
lodě ukotvené
na moři v bouři ztracené



stromy na zemi
hromy na nebi
střechy smrští ničící
nábytek venku letící

Bouře někdy krátce
někdy dlouze
někdy v sázce
někdy v touze
podnebí divé
počasí sivé
družice předpovídají
bouře hromy bijí
do domů v lásce
v počasové vrásce



Budoucnost

Země v blízce i v dáli
čas v sázce co hráli
generace putující
v čase budující

Civilizace zrozená
jedinci nalezená
budoucnost tvořící
pátý element nadcházející
technický zázrak sršící
nové události letící

Nová, časová,
opakovaná, volná,
vysněná, daná,
zvolená, tvořená,
budoucnost jediná
v místě vklíněná

Civilizace se měnící
budoucnost píšící
společnosti či jedinci
jen tak či v tradici
časem se schylující
na Zemi se valící

Nová, časová,
opakovaná, volná,
vysněná, daná,
zvolená, tvořená,

budoucnost jediná
v místě vklíněná

Věci přetvářené
v čase znázorněné
v budoucnosti přicházející
civilizace se činící



Nová, časová,
opakovaná, volná,
vysněná, daná,
zvolená, tvořená,
budoucnost jediná
v místě vklíněná
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