STRÁŽCE
Zlé síly jsem vyprovodil na okraj propasti „šílené
dimenze“…
Odemkl klíčem, pootevřel dveře zlehounka,
aby jemný vánek odvál všechnu zlobu z mého srdce…
Teď tu stojím čistý jako křišťál,
Přichystán přijímat tvou božskou lásku moje
milovaná…
K.D.Charlie6
LOUČENÍ
Odjíždíš a mně se chce křičet „Ještě ne“.
Smutný okamžik…
Však doufám, že ne naposled vidím tvé krásné oči,
úsměv na tváři, že ne naposled slyším laskavý smích a slova,
která potěší...
K.D.Charlie6

POUSTEVNÍK
Sám přemýšlím o životě,
O jeho krásných, ale i stinných stránkách…
Srdce bije na poplach v rytmu kastanět…
Myslí prochází obrazy každodennosti…
Uprostřed civilizace je opravdu těžké být
poustevníkem...
K.D.Charlie6

ESPAŇA
Ve vzduchu je cítit slaná chuť moře…
Znuděně se procházíš po břehu
a necháváš si své štíhlé nohy omývat vlnami…
zadeček se houpe v rytmu pomalé chůze
a já sním o společně stráveném večeru,
kdy při svitu svíček, při romantické večeři,
spatřím kouzelný úsměv na tvé krásné tváři…
K.D.Charlie6
KOMPLIMENT
Slečno, už Vám někdo řekl,
že máte každé oko jiné…?
Ne? Opravdu to tak je…
Jedno máte hezčí než druhé...
K.D.Charlie6
LÁSKA NA PRVNÍ POHLED
Spatřil jsem tě, jak si pěkně hovíš v trávě
a promítáš si v duchu své nekonečné představy…
Srdcem mi projel blesk štěstí
a nevyslovitelné touhy
tě popadnout do náruče
a hřát tě jako malé ptáče, vypadnuvší z hnízda…
V duši mi plápolá oheň vášně…
hladit tě a bez zábran se s tebou milovat,
až do vyčerpání našich sil…
Chtěl bych tě utrhnout jak květinu…
jen strach mám, abys mi neuvadla…
K.D.Charlie6
DAR ANEBO PROKLETÍ

Jen se tak prostě dívám lidem do duše,
vidím je takové, jací skutečně jsou,
prý je to dar od Boha...
Dívám se pod masky
na maškarním bále každodennosti,
sám nemajíce masku žádnou,
jsem naprostým cizincem...
lidé kolem se začínají bát,
že skončí jejich příjemná hra
a oni budou muset domů...
K.D.Charlie6
KRÁSA ŽENY
Dívám se na tebe v zrcadle všedních dnů…
Souměrné křivky tvé tváře
připomínají antické sochy…
Podívám se do tvé duše
a posbírám střípky štěstí…
slepím je a složím nádobu tvého pravého Já
a poté se plnými doušky napiju…
K.D.Charlie6
V PŘÍRODĚ
V korunách stromů šumí vítr,
zpívá píseň o létu…
Ležím na zádech v trávě,
oči upřené do nebe,
pod hlavou matičku Zemi
a naslouchám zpěvu ptáků…
K.D.Charlie6

BLÁZEN
Blázen se vznáší na vlnách euforie ve světě fantazie,
nedbajíce světa reálného,
který se neustále točí kolem své osy rychlostí 29 km/h.
Neví, ba ani netuší,
že kdyby se jen na pouhou vteřinu zastavil,
smetl by vše ze svého povrchu…
to se bláznu nemůže stát,
neboť se stále vznáší na vlnách euforie
ve svém světě fantaskních představ a ideálů,
kde žádné gravitační zákony neplatí…
K.D.Charlie6
ZLODĚJ
Víš, kdo je největší zloděj na světě,
který provede několik loupeží století najednou
a i když o tom všichni víme,
nebude nikdy stát před žádným soudem
a nebude nikdy potrestán
Co?
Že je to nehorázná nespravedlnost?
Že tohle se přece nemůže stát?
Ale ono se tak děje každou vteřinu…
tím zlodějem je SMRT…
sebere všechno…auta, chaty, peníze…dokonce i život…
a nechá ti jen tvoji podstatu…
nakonec přijde SMÍŘENÍ…
K.D.Charlie6

ŽIVOTNÍ ROLE
Lidi si pořád na něco hrají,
ale já si s nimi jenom pohrávám.
Život je vlastně jedna krásná velká hra…
Jen se nesmí proměnit na hru „kočky s myší“ nebo „kdo
z koho“
Hrát si s bezstarostností…s dětskou upřímností…
nezapomenout být dítětem…necítit zlobu, hněv, zášť…
jen si tak prostě žít…
K.D.Charlie6

ODPOUTANÝ PROMÉTHEUS
Má duše se vznáší v prostoru nekonečnosti,
je volná, volně dýchá.
Proč ji všichni chcete spoutat
Řetězy všednosti, zákazů a pravidel?!
Sami se tak připoutáváte,
lámajíce si křídla svobody a volnosti…
Ale po mně toto nechtějte,
to radši zvolím samotu…
K.D.Charlie6

CO JSEM VLASTNĚ ZAČ?
Jsem chlapec s duší dítěte,
pohrávám si s myšlenkou spasit tenhle svět.
Stojí však ještě o to?
A tak tu stojím sám na nádraží života
a čekám na další vlak do stanice NADĚJE,
v tom ke mně přistoupí krásná dívka
a pouštíme se do dlouhého hovoru
a tak dnes už nikam nejedu...
K.D.Charlie6

