
  



 

 

 

Vlasta Hlavsová 
 

SLZY LÁSKY 
 

  



Jarní variace 
 

Líbej mě 

mezi kapkami deště 

a říkej ještě 

miluji tě 

i kdybys měl lhát 

šeptej mi lásko 

voda odnesla bolest i touhy 

ten okamžik zlomu pouhý 

zasekl ránu v mé duši, 

co chystá osud 

kdo z nás 

tuší?  



Naděje  
 

Rázné sbohem 

říkají tvá záda 

proudy deště smáznou 

co měla jsem kdy ráda 

obloha pláče nad tím 

co bylo a není 

blíží se kuropění 

  

srpem mává nebe 

a hvězdy teskně planou 

šeptám prokřehle 

„ne sbohem, ale na shledanou“ 



po slzavé noci 

přichází vždy usměvavé ráno 

tak sbohem, když myslíš, lásko 

kdoví 

dny, co přijdou, nám poví 

pod srdcem srdce tluče 

tichounce, jako ptáče 

tvář usmívá se 

i přesto, že duše ještě pláče  

  



Zimomřivá  
 

Kdo zahřeje mé tělo 

ve tmě samoty 

kdo zahřeje mou duši 

zažene trampoty 

všedního dne bolístky 

štěstí je snad na lístky 

za prachy nekoupíš 

a zastavárna zavřená 

naděje zmařená 

usíná únavou 

s mraky deště 

nad hlavou 



plískanice náladu 

tulí do klubíčka 

dočká se sluníčka 

duše i tělo? 

snad mazlit 

se mu chtělo 

jaro usmívá se 

poupata štěstí 

rozkvetou ještě 

až špínu trápení 

spláchnou deště 

 

  



Korálky 
 

Tak zůstaň 

ještě  můžeš mi lhát 

zůstaň mi aspoň chvilku 

prý měl jsi mě rád 

já tebe snad 

co já vím 

v pelíšku zbyly jen slzy 

v závoji jemných pavučin 

srdíčko z pouti schované 

na nitku navlékám 

      

      



korálky z vlastních vin 

tvůj obtisk ve mně navždy zůstane 

fotka na zdi zuby cení 

falešný úsměv 

jako dýka bodá v duši 

co bylo, už není 

co bude, kdo z nás tuší 

co je to láska 

marně se ptám 

medvídka z plyše 

jsem sama a ty jsi sám 

šeptám mu tiše 

tulí se ke mně 

v něžném objetí  



nevinný pohled 

korálkových očí 

a svět dál se točí  

  



Čas 
 

Podzimní vítr odnáší plátky růže 

bylo jaro a přešlo léto 

kdo za to může 

ptám se zlatavého listí 

na vodě 

nastane zima 

budu v pohodě 

zamrzne bolest i touha 

zbyde po tobě 

jizva pouhá  

  



Proč  
 

Proč ptáš se  „mám zůstat“  

když říkáš  „odcházím“ 

proč říkáš  „mám tě rád“ 

když odcházíš 

ve vlasech vítr 

a slzy na tvářích  

to jsou jen kapky deště 

tak lži mi chvilku ještě 

proč říkáš  „neplač“ 

a „už musím jít“ 

      

      



proč ptáš se mě  „jak je ti“ 

když poznáš slzy 

nezkoušíš objetí 

říkáš - je snad brzy 

na sbohem 

 

zbabělče! 

Už za prvním rohem 

klufat budeš sms 

té, kterou budeš mít  

dnes  
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