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Já už chci domů, stýská se mi tady
Jestliže, bože, jsi, tak už mě neser
Vyblil jsem stříbro, smlčel zlato
Jsem asi jinej, toť můj cejch
Nevstávám, taky proč… Ráno, čas nejtěžší
Řád versus Osud… Na body
Já, za mnou díra v obraze
Zase ne sám jdu domů chodbou
Tak ještě jedno jaro tedy?!
Dnes, jenom pro mne, zvoní z věže!
Š est braníků mých věrných – hyjé!
Tak lovu zdar! – přeju si zrána
Anděli, nemel už tou svojí sladkou kušnou…
Ž ivot je sladký, slabý jed
Na chvíli uvěřit omylu, že jsi má
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Já už chci domů, stýská se mi tady
už přijeďte si pro mě, já chci domů! 
Váš… Přilepil jsem známku slzou z brady 
a neodeslal. Nemám kam a komu

Červenec 2011
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Jestliže, bože, jsi, tak už mě neser
podmínky, kterýs dal, jsou prostě nefér! 
nikdo mi neřekl při cestě na svět 
že jednou budu zas muset jít nazpět

Září 2011
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Vyblil jsem stříbro, smlčel zlato
dusím se, bože, darem tvým! 
a čím míň život stojí za to 
tím víc já kretén na něm lpím

Říjen 2011
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Jsem asi jinej, toť můj cejch
s nímž v klauzuře má duše úpí 
… většina lidí není zlejch 
jsou jenom blbý. Hnusný! Tupý!

Prosinec 2011
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Nevstávám, taky proč… Ráno, čas nejtěžší
sám a prost naděje, tužeb a potřeb… 
ach, jsem tak lenivý a nic mě netěší 
dnes ani nepůjdu na vlastní pohřeb

Prosinec 2011
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Řád versus Osud… Na body
furt remíza (Řád o krok vzadu?)… 
je   -li Vše věcí Náhody 
pak každá z nich je věcí Řádu

Prosinec 2011
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Já, za mnou díra v obraze
zmírám tu steskem – po Praze! 
uvězněn v cizí osobě 
umírám steskem po sobě

Prosinec 2011
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Zase ne sám jdu domů chodbou
dnes černá kočka přes cestu… 
já po čtyřech a ona po dvou 
dva nedočkavci crash testu

Leden 2012
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