Člověče, nezlob se

Na kříži barvy jsou rozdány,
každá z nich nese své poznání.
Zelená naši zemi značí, lesy, keře,
na úbočí, zakrnělá kleč se plouží.

Modrá stéká jako pramen,
proudí řeka, mořem plavem,
hladinu nám vlny čeří,
vodu čistou bahno měří.

Rudá barva zalévá nás,
když moc vyhrát není na nás.
Když nám není shůry dáno,
vyteče nám tepnou plnou,
život krví vybarvenou.

Žlutá nebo oranžová
vykonává zas a znova,
nekonečný rytmus bytí.
Nabízí nám volné statky,
dary nebo přání,
přijmout je nám nezabrání.

Oheň zelenou vždy spálí,
pod vodou však nemá stání,
a když oceán klidnou notu najde,
s třemi bratry k cíli dojde.

Zvedá růže
On zvedá růži planoucí,
puká mu srdce horoucí,
kolik těch růži zvednout musí,
do větru letí brka husí.

Zvedá růže smutnící,
sám nezná věty prosící,
nachází se v době divné,
kopec změn a duše jihne.

On podá ruku hřející,
šíp hrudí letí smrtící.

Proč tak často rád se dusí,
když slova vřelá,
nikdo nedá,
ale ústa jeho musí.

On zvedá růže planoucí,
nemá rád dílo hynoucí,
až sám se konci přiblíží,
pochopí, komu ublíží.

Splývám v tichu
Splývám v tichu, nádech, výdech,
skloňuji se ve všech pádech.

Nadechuji pokoj světa,
klid, který mi osud splétá.

Nadechuji svobodnou vůli,
vědomí, co tvoří trůny.

Nadechuji obraz lásky,
dílo, jež je bez otázky.

Nadechuji vůni jitra,
rosu, která z noci vznikla.

Nádech, výdech, splývám v tichu,
rozpuštěný v okamžiku.

Králem být
Nový začátek, nová naděje,
cesta nazpátek, pryč se poděje.

Mířit za sluncem, cesta spletitá,
vystavět svůj sen, studna procitá.

Být králem ve své hře, je šance jediná,
jak vyslat do všech sfér, slovíčka smířlivá.

Ve stínu krále však, tyran se ocitá,
silou svou zkaženou, s úrodou zametá.

Když tyran schová se,
ve slabocha změní se,
proměna zákeřná.

Slaboch je vyprázdněn, úzkostmi zaháněn.
do koutů špinavých, do peřin zpocených.

Král ve své plnosti, na ty dva nehledí,
z kalichu poznání, slastně se napojí.

