
 

 

 

 

Tyto verše  

psala má duše… 

 

Jakákoli podobnost  

se skutečně žijícími osobami 

 je čistě náhodná… 

  



 

 

Kráska a zvíře 

 
Jsme jako v pohádce 

o krásce a zvířeti, 

tančíme divoce 

na okraji propasti. 

 

Jemně a tiše,  

pak zase s emocí... 

zas o krok výše, 

za hranicí možností... 

 

Ty jsi ten anděl, 

co lásku má boží, 

já jsem ten ďábel, 

co v pekle se smaží... 

 



 

 

Duše 

 

Duše má lítá daleko za obzorem, 

zde zůstává pouhé tělo, jen stín, 

uhání kamsi daleko velkým tryskem, 

nevím si vůbec rady, co s tím. 

 

Chvíli jsem ztracená v jiném vesmíru, 

chvíli zas realitou všedního dne pohlcená, 

přeju si, ať má duše je ve smíru, 

se vším, co se tak ubohé, pozemské zdá.  

 

Tíží mne tělo, tíží mne vzduch,  

už skoro nedýchám, 

ruší mne všechen pozemský ruch, 

už zase nevím, kudy kam... 

 

Myslím zas na Tebe, bereš mi dech... 

Jaké by to tu bylo s Tebou? 

Je možné, že jen já Tebe mám ve snech? 

Štěstí je pouze sdílené ve dvou... 

 

Už našel jsi k sobě spřízněnou duši, 

co s Tebou vše hezké i těžké sdílí? 

Proč já jen v Tobě jí pořád tuším? 

Proč ten pocit je tak neodbytný? 

 

Jak Tě mám vypudit ze srdce?  

Z hlavy Tě dostat je snadné... 

Ten sen se nevzdává lehce, 

je to něco, co je mi dané... 

... a já jsem proti tomu tečka ve vesmíru...



 

 

Třeba 

 
Třeba by chtěl, ale nemůže... 

třeba nechce... je na muže... 

Třeba by chtěl, ale má ženu... 

třeba nechce... a já ho neuženu... 

  



 

 

Zmatená 

 

Přála jsem si Tě zmást,  

zmatenější jsem ale zůstala já,  

chtěla jsem se Ti do snů vkrást,  

však mám Tě ve snech jenom já. 

 

Karty se nám nějak pomíchaly,  

nedávají teď žádný smysl,  

emoce se nám divoce rozdmýchaly 

a s nimi i má rozbouřená mysl. 

 

Nevím, jak z toho ven,  

bloudím v začarovaném kruhu,  

Ty asi z toho vyjdeš osvícen 

a já ať tady držím... 

... si pěsti, abych se z toho dostala ven... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Síla objetí 

 

Pro pouhé přežití 

prý nám postačí 

jen čtyři objetí  

v něčí náručí. 

 

Tak upadám do snu,  

objímám Tebe, 

jinak už nemůžu,  

jinak to nejde. 



 

 

Oči 

 
Tvé oči zářily,  

smály se na mě,  

mé se v Tvých topily, 

nezlob se na mě. 

 

Bráním se chvíli, 

trápím se dlouho... 

Kde jsi, můj anděli? 

Kam jdeš, má touho? 

 

Nejde s tím přestat, 

snad taky víš, 

když začneš milovat, 

těžko se ubráníš. 

 

Boj je to marný, 

jsi otisk v mém srdci, 

říkám to po stý, 

už Tě tam nechci. 

 

Mé srdce neslyší, 

vede svou řeč, 

má duše tuší, 

že v něm je meč. 

 

Vezmi si mé srdce, 

bez Tebe jen bolí, 

bereš to lehce, 

Tebe to nepálí. 

 

Nebodá do žeber, 

na duši nehoří, 

nechceš ho, neber,  

svět se mi nezboří... 

...jen to srdce... 

 


