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Kde žijí lidé?

Kde žije Zdeňka?
Tolik světů bloudivých
a kde je ten pravý
kde láska zachumlá
mou rodinu do chumla?

Kde žije Aleš?
dávat lidí do pocitu
mýtu dolomitu 
Ve všední den, někdy jsem šťastný.

Kde žije Karel?
Karel, Karel do pekla zajel
na bílým koni, čert ho tam honí.
Až pozná, že není sám, 
bude šejtán udolán.

Kde žije Max?
Kunda kde se rodí psaní
nahrazuje milování
už blíž ženě přestat psát
a začít sám …

*

Skokan

skáče
káče
do pekáče

už nepláče

vyskočilo z kola ven 
čert vyletí komínem

*

Potřebuji Tě, 
abys byla šťastná.

když budeš šťastnější beze mne
dovol prosím
abych třeba na druhém konci světa
pomáhal dělat svět lepší
i pro Tebe
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Na informační dálnici
srazila limuzína slepici
nebyla to slepice, byla to husa
co snáší zlatý vejce v USA

Karel Marx to točí na digitální kameru
bude to dobrý na zprávy k večeru
jenže vykořisťovaná Klasse
v márketu ňák zasekla se
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Be in power to destroy
as I wish
be in power to create
as I wish
be in power to preserve
as I wish
be in power to live 
as I wish

*

DESET MINUT KAŽDÝ ŘÁDEK

Chci chtění?
Věřím víře?
Existuji existencí? 

Neulpívat ani na neulpívání!
Nejíst ani nejistotu!
Nebýt ani nebytí!

Volí se i vůle 
Poznává se i poznávání
Proměňuje se i proměna

*

Neulpívat ani na neulpívání!
Poznává se i poznávání
Proměna se promění

*
Podzim

Ze slunce se chumelí
na řeku i na jmelí

na druhý břeh vidět není
chumelí se k usoužení
slunce už též vidět není

nebudu se proto věšit
na jaro se můžu těšit
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streams of dreams inside your mind
don’t be silly don’t be blind

up & down & down & up
way of life will never stop
just wake up and catch your chance
let the sadness not to dance

*

 Jedna sličná vločka
omámila mločka
až je z toho celý rudý
nevadí, že vločka studí
na jaře mu roztaje!
Ne mlok na to vyzraje
vyndá z kapsy prkeničku
ušetřil si na ledničku
láska se bát nemusí
v boxu značky Zanussi

*

memetika

mém já
v
mém já

*

Vlasta Redl

zkrvavené srdcem štěstí
zaslechls v kostele při umírání lidové písně
když zkusíš raději meditovat
zvedá se bílý strop, 
bojíš se, že spadne
nebo si přivodíš mrtvici či jiné poškození mozku
tak toho raději necháš
je hrozné, že je to stejné, jak jsi čekal
jen ta barevná světla, ta nečekal ani svatý

po koncertu písničkáře Vlasty Redla v ústeckém kostele někdy na jaře 2004
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Moje lásko 
sedmikrásko
moje dvaačtyřicetikrásko
moje základní otázko

Ty jsi moje pravá mysl
svět v němž dávaj věci smysl
Ty jsi můj svět poznáváni
stesky, touhy, mudrování
teplo tvého těla ranní 
pohled, dotek, pousmáni

Chtěl bych ti dát pusu na čelo
a i všude jinde na tělo
Ale nejvíc jsem do tebe blázen,
když se směješ jako blázen!
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