Láska
Láska je oheň divoký
Ktorý ti srdce spaľuje
Má na teba nároky
Než ti pohľad zmaľuje
Všetko stráca cenu
Všetko ide bokom
Či pre muža a či ženu
Láska sa stáva bohom
Než napíše ti
Posledné „Zbohom“

La femme fatale
Hľadám spomienky,
v ktorých som ťa videl.
A zrazu si spomeniem,
že som ťa ešte nestretol.
Si mi učiteľkou,
si mojou inšpiráciou
si mojou matkou
i mojou dcérou
Si moja kamarátka
i sestra zároveň.
Ale jednoducho
si sama sebou
Navonok
i vo vnútri
Si ženou
vo svojej podstate
Vo svojom vnútri
si moje ženské Ja
V tebe milujem seba
V sebe milujem teba
A v deťoch
milujem nás všetkých.

La vita è bella
Som tornádo i riava
Som rehot, ktorý ma sprevádza
Život mi síl dodáva
Teším sa z chvíľ, do ktorých
ma vovádza

Starec
Odišla tíško ako prišla
romantika v diaľke stratená.
Už len hádky, krik
a pleš rokmi zošedivená.
Zabehnuté koľaje, železný zvyk,
škripot zubov a hlučný ryk,
taniere obité starobou
a srdce zničené chorobou.
Ja starec premárnil všetko,
nemám už ničoho,
ani život, sily
ani lásky či niečoho.
Kam teraz ísť?
Kam sa skryť?
Kam odísť?
Čo robiť?
Nádej už zmizla,
hrob sa otvára,
zbohom život,
smrť ma premáha.

Čierna clivota
Neviem, čo od života chcem.
No aj tak žiť ho musím len
Deň - noc neustále vyzerám,
kde sú tie Cháronové jazerá.
Horím túžbou vidieť aspoň ich lem,
no cítim, že sa od nich vzďaľujem.

A tak bludim púšťou života,
za Hádesom, Persefonou sa mi clivotá.
Príchodom za nimi sa nádejám,
radosťou kypím, že raz prídem tam.

Ale aj keď budem samo sám,
v rúchu zabudnutia sa zamotám.
Šťastie mi vtedy vykvitne v duši.
Nie, neviem, zatiaľ iba tuším.

Kto som?
Hľadím na kvety, zlaté klasy,
keď údolím mysle nemierim nikam.
Vietor tadiaľ prechádzku dá si,
a ja svojím klietkam rýchlo unikám.
Kto som ja? pýtam sa potichu.
Láska, objavujem seba v tichu.
A uprostred nádhernej tíšiny
sa náhle vnímam úplne iným.

