
Posedlá 

Jsi se mnou, když se probouzím, 
jsi se mnou, když jdu spát, 
já podléhám svým iluzím, 

že máš mě hodně rád. 
 

Chodíš za mnou jako stín, 
ale jsi jenom v mé hlavě, 

že miluji tě, to vím, 
na tebe myslím právě. 

 
Kde to jsem? Bílá peřina, 

na oknech silná mříž, 
proč jsem svým představám věřila, 

to snad jenom ty víš… 

Nespavá 

Jen lampa pouliční svítí do pokoje, 
a dál se trápí srdce moje, 

místo Tebe jen polštář objímám, 
malou náhradu za Tebe mám. 

 
Čaj je již vypitý, 

a měsíc svítí 
mi do okna, 

jsem tu samotna. 
 

Dívám se na fotku Tvou, 
řekni, prosím, buď mou... 

 

V hlubině vody 

Tam, v hlubině vody, 
se ztrácí můj žal, 

tam, uprostřed jezera, 
tam budu žít dál. 

 
Němá, neviděná, 

bez slunce budu žít, 
když nemohu být s Tebou, 

nechci na světě být. 
 

V hlubině vody, 
čekám na tebe dál, 
i když Ty neslyšíš, 
nevidíš můj žal. 



Cesta 

Láska přináší bolest, 
láska přináší žal, 

chci se nechat vést, 
chci jít  dál a dál. 

 
Za Tebou cesta mne vede, 

za Tebou spěchám dál, 
snad mne z cesty nesvede, 

to, čeho ses vždy bál. 
 

Chvátám, nohy mne bolí, 
lesem temným jdu dál, 

rány se nehojí, 
a větší a větší je žal... 

 

Máj 

Sedím na břehu jezera, 
slunce za lesy zapadá, 

sedím tu sama, 
a v tom tichu mne napadá, 

že jsi mým Vilémem 
a já Tvou Jarmilou, 

co očekává 
novinku nemilou. 

 
Ano! Měsíc již vychází, 

má smutnou tvář, 
že marně tu čekám, 
říká jeho zář. 

 
Vtom kroky! 

Ach, kdosi se blíží 
a mne úzkost 

srdce tíží. 
 

Postava v černém plášti 
přistupuje ke mně blíže, 

a v nohách šíří se mi 
nezvyklá tíže. 

 
"Kde je Matěj?" ptám se 

a čekám, že odpověď 
uklidní mou duši 

a prosvětlí můj svět. 
 



"Myslíš, že přijde? 
Že přijde ON?" 

Z kostela se ozývá 
smuteční zvon. 

 
Nohy mi slábnou, 
do jezera padám, 
však kat se směje, 

že já, ten květ, uvadám... 
 

Večernice 

Kdysi jsi mi napsal, 
že jsem hvězdou Tvou, 
každou noc Ti svítím, 

však nechals´mě samotnou. 
 

Do snů se Ti vkrádá, 
Tvá malá Večernice, 
k Tobě přicházím, 
za svitu měsíce. 

 
Celou noc nad Tebou bdím, 

ať klidný máš spánek, 
když k Tobě přicházím, 

zafouká vánek. 
 

Ráno se s Tebou rozloučím, 
do vlasů dám Ti polibek, 

a když se probouzíš, 
tak zmizím hned. 

 
Ty zašeptáš: 
"Má paní, 

proč odcházíš 
pryč za svítání?" 

 


