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Úzkost 

Úzkost a bronz
Úzkost a jaro

Studie zde
Studie za oknem

Co vzejde ze všeho?
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V galerii

V blízkosti smrti – rubáš.
V blízkosti rubáše – smrt.
Co na tom?
Za okny jaro je –
slunce
A Kampa!
A přeci – ten nápad
nás děsí...

Vše pomine?
To nikdy – NE!
Jen já a ty
tu nebudem,
snad zítra,
za rok – za týden...?
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Bez názvu

Říkej si co chceš  – 
Mysli si co dokážeš – 
Slovo z mysli vychází  – 
Štěstí prací prochází.
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Dáma

Dáma je figura,
figura dáma je.
Co to tu povídáš?
Dívej se, oči máš!

Konvence malířské zmizely.
Můžeš mi odstoupit?
Udrž si pokaždé
vždycky i pro sebe odstup.
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Stromy

Stříška jak mřížka vypadá,
větve se sbíhají,
někde se dostanou
do pravidel,
do řádů –
co nahoře,
i dole je.
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