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Zuzana Hadrová 
 

SUĎ MĚ NĚŽNĚ 
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Věnováno životu 
 
 
 

 
Užívej dneška, dokud můžeš, protože zítřek by ti mohl 

rozmlátit hlavu o chodník. 
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Stvořeni jsme pro sebe 
 

Já se vztekám, 
ty jsi klidný.  

Já jsem zlostná, 
ty jsi vlídný. 

 
Já jsem zima, 
ty jsi Slunce. 

Jsem jak hrana, 
ty jsi mince. 

 
Spolu nám to nesluší, 

vypadáme směšně. 
Občas někdo utrousí, 

tohle není věčné. 
 

I přes naše rozdíly, 
já však věřím v opak. 

Stvořeni jsme pro sebe. 
Stvořeni jsme...  

No tak!  
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Modřina 
 

Tahle velká modrá skvrna,  
ta je, prosím, pro tebe.  

Za to, že jsi pro mě byla,  
za to a i za tebe.  

 
Tahle druhá fialová,  

ta je za hloupoučký boj,  
který se však zdá už lepší,  

když vím, pro koho jsem zhloup.  
 

Tahle třetí vybledlá,  
ta je za ty noci,  

kdy se spolu ty a já,  
chováme jak cvoci.  

 
A všechny ty ostatní,  
ty ať přijdou rázem. 

Pro tebe je klidně schytám,  
jsem do tebe blázen.  
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Hadí jazyk 
umístění v Textík 2019 

 
Lhal mi,  

lhal nám všem.  
Přátelství sekal jazykem. 

 
Trávil, co mohl, 

zle se smál, 
ten večer jsem se ho, vážně, bál. 

 
Choval se hrubě, 

pošetile.  
A to všechno z pouhé chvíle. 

 
Jako had slizký, zamračený, 

jazyk měl zlostný, 
překroucený.  

 
Lhal mi, 

lhal nám všem. 
už žádný přítel- had s jazykem. 
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Kdybych… 
 

Kdybych nevěděla, že mě tu dnes večer necháš… 
Kdybych nevěděla, že se dnes mé srdce zlomí… 

 
Kdybych nevěděla, kam dnes večer spěcháš… 

Kdybych nevěděla, že spěcháš za ní. 
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Neznámý cizinec, obstojný milenec 
 

U baru stojí cizinec. 
Cizinec stojí u baru. 

Zajisté obstojný milenec. 
Výstřelek nočního rozmaru. 

 
Do skleničky svojí hledí. 
Hledí do skleničky své. 

Na ženy však dobře vidí. 
Sic předstírá, že vůbec ne. 

 
Tu jedna k němu dojde rázem. 

Rázem k němu dojde jedna. 
A poklonu mu chce vzdát tancem. 

Netuší však, co ji čeká. 
 

Cizinec její ruku přijme. 
Přijme vděčně ruku její. 

Oči jsou však dávno lačné. 
Po dravcově ukojení. 
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A tak odchází žena z baru. 
(se svým novým doprovodem) 

Z baru odchází žena. 
Netuší však, že po ránu, 

bude ležet opět sama. 
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