
Nemilovaná 
 
Že jsi chtěla žít? 
Zapomeň na to. 
Že jsi chtěla být? 
Láska ta pro tebe k mání není 
zbývá už jen zapomnění 
Všechny lásky minulé 
žádná už tě nezná 
všechny city prohnilé 
kdo se v tobě ženo 
vlastně vyzná? 
Čekala jsi tak dlouho 
tak zapomeň jo 
ty bláznivý lásky slouho 
na oheň v srdci duši 
 
Zapomeň! 
Nic vědět 
 
Nic slyšet 
už Nic vidět 
chce být mrtvá 
na náhrobku 
bude mít napsáno 
nemilovaná 
 
 
Kap kap 
 
Pozvolné líné kap kap 
otevřená žíla na ruce 
definitivní kap kap 
naprostá fascinace 
Oči nelze odtrhnout 
od malých rudých kapek 
chci život odvrhnout 
bez duševních jatek 
 
 
Kapky deště 
 
Kapky deště tříští se o moji tvář 



zdvihám bradu kapkám vstříc 
pak se tříští v duhovou zář 
paže mé bílé nastavuji vstříc 
 
Zvědavě se usazují na mých prstech 
kloužou na má ramena 
sklouznou na moji šíji, pak na prsa 
z prsou kloužou do horkého klína 
 
Mazlím se s deštěm a jeho kapkami 
je to krásnější než lidské milování 
mazlím se s měkkou něžnou vodou 
slzy štěstí se rychle do očí derou 
 
Nic tak krásného na světě není 
nic laskavějšího nad deště znění 
není nad dešťové pomazlení 
koupu se v kapkách čistého štěstí 
 
 
Chci tě 
 
Chci tě, jo strašně tě chci, 
jako vzduch, který dýchám 
jako vodu, kterou piji, 
jako potravu, kterou přijímám 
jako lásku samotnou. 
 
Potřebuji tě, jo potřebuji 
jako vzduch, co si hraje s vlasy, 
jako vodu, která mne omývá, 
jako potravu vonící na talíři, 
jako lásku samotnou. 
 
 
Srdce v dlani 
 
Srdce v dlani 
třepotá se jako ptáček 
stiskneš zavře zobáček 
 
Srdce v dlani 
zpomaluje se mu tepot 



mění se na šepot 
 
Srdce v dlani 
prsty ho neurvale tisknou 
snad pro tu smrt jistou 
 
Srdce v dlani 
pod stiskem mne zabolí 
pálící slzy je zaplaví 
 
Pod stiskem vykapaly 
smrt přivolaly 
 
 
Za oknem 
 
Loučení pro mne není 
z okna zamávat 
usmál se a zmizel z očí 
Bolí to víc než přiznám 
byl velkou láskou mou 
a oporou 
 
Nevím co se s námi stalo 
city zmizely plíživými kroky 
proklouzly mezi prsty 
sevřela jsem pěst 
sama se otevřela 
prázdná jest. 
 
 
 


