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Vidět 

Zaslechla jsem zpěv ptáků 

a uviděla sebe. 

Zaslechla jsem mávání jejich křídel  

a rozjasnilo se nebe. 

Spatřila jsem ptáky v korunách stromů  

a začala se smát. 

Spatřila jsem letící lásku  

a začala sama hřát. 

 

Bezpodmínečná láska 

Láska, ta nic neřeší, 

ta prostince je. 

Jasná, šťastná, veselá, 

jen se z bytí raduje. 

Láska, to je život,  

neklade si podmínky, 

není nad to rozeplát, 

v očích jasné plamínky. 

Smyslem života je život.  

Bytí teď a tady, 

v lásce s láskou pro lásku, 

bez sebe sama zrady. 

Vyznání 

Když jsem spatřil tebe, tak jsem spatřil věčnost. 

Když jsem uviděl tebe, tak jsem uviděl i život. 

Hravý, něžný, dovádivý, šťastný, který prostince, je. 

Když jsem uviděl tebe, probudila se ve mně láska. 

Miluji. 

Vískám tě ve tvých vlasech a větší krásu krás jsem před tím nespatřil. 

Ta jemnost, hebkost se sametovým nádechem a sluníčkovou barvou. 

Sama jsi jako slunce na obloze, když se mě při ranním rozbřesku opře do tváře. 

Když se ke mně přivineš a položíš hlavu na rameno, vím, že jsem to já sám. 

Miluji tě, má druhá půlko mého já. 
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Když mír z tebe pramení 

Když noc se potká se dnem, tak ránu sbohem dá. 

Čí sen sám teď sníš, den se pozeptá. 

V noci spánkem léčíš se a ve dne sníš svůj sen. 

Slastnou se pak stává černá noc i bílý den. 

To chvíle teď ti odpoví, když hledáš sebe samého. 

Ať máš slunce nad hlavou, či lunu v noci bdící, jsi energie ducha, svůj sen si snící. 

Člověk, co ho žije, srdce, které bije. 

Noc i den je chvílí teď, sám sebe znáš nazpaměť. 

Už není myšlenky, co bolí. 

Jen ta chvíle sama, do tvého ráje brána, když mír z tebe pramení, jsi rázem rájem na zemi. 

Tím sladkým rajským poupětem, co přemění v ráj celou zem. 

 

Na vlně lásky se nechám vynést do oblak. 

Se smíchem moři zamávám. 

Rozhodnu se letět jako pták, 

se sluncem si ruku podávám. 

S deštěm do moře zpět prším, 

na ostrov rozplácnu se v klidu. 

Světelný ohňostroj srším, 

delfíni mají ze mě hlínu. 

Pak si s nimi dám vodní pólo. 

Pro zábavu, jen tak. 

Hvězdná noc nám hraje sólo, 

je jenom teď a žádné pak. 

 


