

Tygři skáčí bez překážek,
horem dolem,
jak vane vítr,
jak řekne strom,
jak mňoukne slon...
Každý den svlékají se z kůže jako hadi,
vždy dokonale maskováni.






Dřevo, železo, kámen, oheň, vzduch...
Kdo je hlavní ředitel všech elementů ?
Jen na hřbetu tygra se dá dojet do Jeho příbytku.
Já se tam vypravil !
Nesčetněkrát z šelmy spadl...
a když jsme dojeli po letech do cíle,
nalezl jsem jen prázdnou chýši 
ale před ní kvetou krásné hruškové stromy.
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Stojí stromy na břehu řeky
vše je jak má být
obloha bílá
mraky kde mají být
vítr šumí oblbuje ptáky
Slunce se toulá po obloze
duchové straší v palicích dvounohých bytostí
Bozi se smějí potulujíce se svobodně formami
ale nikde na staré silnici není možné potkat tygra.
Kam zmizel, příteli, pověz mi ?






Sedmkrát devětkrát dvanáctkrát cosi,
milion milionů v lecčems.
Kudy kam tudy tam,
jedenadvacet životů a dost.

Blátivé žáby - mouchy cílem,
zablešení ptáci - mouchy cílem,
zářivý Buddha a pár much - žabky a ptáci cílem.

Vzdušné proudy - vzdušné zámky,
černé krmě - černé myšlenky,
buddhova moudrost - buddhův soucit.

Jedna síť, jeden hřích,
jedna oběť, jeden stín, jedna nemoc, jeden lék,
buddhů jsou tu na tisíce.

Kde máme tygra ?
V Barunčině postýlce ?
Nemocní hoši, čistý duch v lese.
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Walkman hraje v Tvých uších,
chodník ubíhá pod Tvýma nohama,
pes Tvou hluchotu nechápe,
chodník nemá důvod nesedřít Ti koleno, až zakopneš.
Kam se poděje Tvá síla a odkud se vezme Tvá zlost náhle ? Když mravenci mají Tě za obláček, co stíní, 
jídlo, co brzy nahnije ke konsumaci...?
ODKUD ? KAM ? :)






Mňau mňau mňau,
Brnečko světlem hraje dnes,
voní a zrána chladí,
má milá tasila kilo první, 
mraky si na nebi neděláš sám,
květů však smíš si všímat víc.
Prefer everything blue,
don't make me blue,
shit's gonna be here too,
if we'd like to stay be rude...
Sha-la-la-la, mňau mňau :)






Někdo moc blízko je pako a slepec.
Někdo moc blízko. Kde však, nevíme si rady.
Kdo nám poradí, kde jáství přesně sídlí ?
Copak s tou přeblizoučkou blbostí ?
Květy čekají na obrazoborectví,
odcházím pod stromy, nařezat pár třesní.






Kdo To vydrží ?
Každý list každý den
každý mrtvý motýl každý sen
a spousty diamantů, co dost mají lesku 
snad :))






Miliarda much naříká nad svou žízní po ovocné šťávě,
nemohou jinak...
nebráním jim bzučet,
mám rád i praskání ohně v zimě,
hvězdokupy roztavené poezie pravá,
hoří VŠUDE






Může se soustava krve, masa, kostí apod.
obdařená myslí a vědomím stát Buddhou ? 
Funguje-li prostě tak, jak má -
je nutně Buddhou !
Objevit jaká je prostá funkce přirozené mysli 
není ani lehké ani těžké.
Je to dočista tu.
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