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Sen o snu
Hudba: Lešek Semelka

Kvítí štětců
v lůně váz
má dům světců
– snílků v nás
Ten dům plátěný
má i káď
staletou
dívku v ní
v šupinách
zakletou

Flétnou skelnou
líbivá
tóny velnou
– zůstávám
Ten dům plátěný
hudbou zní
duhovou
dívce dám
růži rád
krepovou

Kvítí štětců
v lůně váz
má dům světců
– snílků v nás

ten dům plátěný
má svůj štít
vítací
sníš a zní
duhová
kasací
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Milenci před Pollockovým obrazem
Hudba: Jan Kubík

Ten obraz má úděl tříokých
vidí víc než je zdrávo
vidí v nás tajné zátoky
i myšlenky co táhnou

Obraz trojokých roentgenů
Léta už před něj chodím
Máš tváře najednou z plamenů
on odvál klid tvých vnitřních lodí

Ty se v trojočí zrcadlíš
jsi náhle víc než nahá
tři oči místo mě uhádly
to proč s tebou dál zůstat váhám

Ten obraz má úděl tříokých
vidí víc než je zdrávo
vidí v nás tajné zátoky
i myšlenky co táhnou

Já v sobě mám
mám kód k tvým dnům
k příštím dnům i lžím
půjčil ho rád
ten z rámu
ten kyklop tříoký

ten dárce
bůh mezi Pollocky
Můžem jít
už zháší tvář
jenom doutná v nás
bude v nás spát
ten z rámu
ten kyklop tříoký
ten dárce
bůh mezi Pollocky

Ty se v trojočí zrcadlíš
jsi náhle víc než nahá
tři oči místo mě uhádly
to proč s tebou dál zůstat váhám
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Horké letní stmívání
Hudba: Lešek Semelka

Stmívání
pak vrůstání
splývání
daň tmám před lampou

Vzlétáš výš
a dýcháš víc
stmívání
je brána skrýší

Pálící
vzduch k nám vtéká
záclonou
teď indigovou

Stmívání
pak vrůstání
splývání
daň tmám před lampou

Vzlétáš výš
a dýcháš víc
stmívání
je brána skrýší
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Chór minulých nohou v průchodu PASÁŽ
Hudba: Jan Kubík

Chór průchod má
v dláždění
a zní v stopách
Má v stopách smír
i kvílení
Jen číst
v notách

Tóny doznělé
minulých nohou
v chór se spojí
těm co vnímaj´
Ten chór je živý
Já tam stojím
slyším průchod
průchod zpívá
dál

Chór průchod má
z šlépějí
jde číst jak sníh
Zná výher pár
i zmýlených
Už zní
už dých´

Hluchý neslyší
ty tóny nohou
vím jsou tišší
než vzdech i list
Zní těm co mohou
v stopách jako v notách
lidský osud
lidskou hudbu
číst

Chór průchod má
v dláždění
a zní v stopách
Má v stopách smír
i kvílení
jen číst
v notách
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Zátiší peroních lístků
Hudba: Lešek Semelka

Zátiší
peroních lístků
z mávaných
lásek já mám
vlak se vzdálí
a jsem zrnko písku
lístek příští
zas k minulým dám

Zátiší
tiché jak kámen
skládané
z příočních čar
My dva s vráskou
moc dobře se známe
Kůže zbývá
dost pro sto i pár

Zátiší
peroních lístků
z mávaných
lásek já mám
vlak se vzdálí
a jsem zrnko písku
lístek příští
zas k minulým dám
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