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Všem zamilovaným k prvnímu máji 2015 
a s tou nejhlubší láskou mému příteli.



 

Obsah

 6 / Dvaadvacátého července

 7 / Nabroušená

 8 / Dračí smyčka

 9 / Trestněprávní

10 / Doma

11 / Vztah na dálku

12 / Kardiologická

13 / Little Boy

14 / Aby se neřeklo

15 / Svatební noc

16 / Call-to-action

17 / Tichá



18 / Tvůrčí past

19 / Vesmírná

20 / Postelní

21 / Upejpavá

22 / Medikovi

23 / Matematickofyzikální

24 / Ouvej

25 / Mě miluješ

26 / V náruči

27 / Muž činu

28 / Holko

29 / Svatba

30 / Zpětně

31 / O autorce



*

Dvaadvacátého července

Proudem vody
boty v ruce
rehabilitace
v loužích z mého tajícího
srdce.
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Nabroušená

Nás dva totiž baví
být spolu trochu na nože
vlézt si k sobě na lože
a samou láskou se pro druhýho
rozkrájet.
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Dračí smyčka

Snad bych i přestala
pindat a dělat zle
kdybych teď mohla ti
svázat krk na uzle

hladina hormonů
v krvi mi stoupla
mít pevnej provázek
hned bych tě zhoupla.
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Trestněprávní

Chci s tebou dělat
zakázaný věci
za hranicí zákona a vkusu
něco víc
než jazykem ti zavřít pusu
cítit to vzrušení
z možného zatčení
asi tě omámím
ruce ti svážu
kůži ti osahám
stopy však smažu
a pak tě zezadu
chytnu
a okradu.
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Doma

Třes mám v rukou
sucho v puse
noci beze snu

dnes si v koutě
samým steskem
hlavu ukousnu.
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Vztah na dálku

Když si kouknu na podvazky
k šílenství mě dohání
že je vrchol naší lásky
bezkontaktní mrdání.
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Kardiologická

Jestliže je vážně láska
to co plní srdce čtvrti
není divu že mi srdce
pomaličku praská
trochu blouzním
a jsi důvod mojí smrti.
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Little Boy

Pod peřinou
pohár se zmrzlinou
pod peřinou
láska s Hirošimou
pod peřinou
rád se budeš chvět
nic se neboj
a dej tu ruku zpět.
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Aby se neřeklo

I když tě líbám jenom tak na oko
strkám ti jazyk hodně moc hluboko
pokud máš radši mazlení nežli sex
možná si pořiď ophthalmo septonex.
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Svatební noc

Něco mezi životem a smrtí
když tě na závoji škrtí
když ti ničí drahý účes s kytkou
když řekne anno
a drtí ti kost stydkou.
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Call-to-action

Vážně se mi nechce bejt
hysterická kráva
jen abych si obhájila
nějaký svý práva
kdybys radši přestal
chovat se jak debil
nebo možná kdybys vůbec
nebyl.
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Tichá

Bez pocitu slasti
koukám do propasti
s pusou zalepenou
starou leukoplastí

jako dříve touhu
když se nám zastesklo
teď mezi sebou máme
zvukotěsné sklo.
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Tvůrčí past

Chtěla jsem složit říkanky pozitivní
zvlášť když je sbírka žánrově milostná
jenomže láska to je věc relativní
častokrát na pyču méně už radostná
a nějaký milování v tom vlastně nehraje 

roli.
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Vesmírná

Je to tvoje vina
že jsem spící mina
rychle se točící
v Andromedě mlhovina
studená kometa
letící nekonečnem
hořící hvězda
na chodníku mléčném
pořád se měnící
jak fáze lunární
jsem celá vesmírná
temná
a
nestacionární.
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Postelní

S pocitem úžasu
líbám tě do vlasů
s úsměvem na líci
pátrám po hranici
kdy mám být baldachýn
a kdy ti mám
nafackovat.
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Upejpavá

Myslíš si že budu kočička svolná
když k věci přistoupíš s láskou a zvolna
necháš mě záhyby těla ti očichat
než se mě odhodláš chytit
a vykuchat?
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Medikovi

Jdi se učit.
Ať máš čas mě zítra v klidu
mučit.
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Matematickofyzikální

Máme těla s opačnými póly
jsme asymptoty jedné hyperboly
svoje nohy tvými propletu
střetneme se
jsme fluidní druh magnetů.
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Ouvej

Než mi začneš cpát
svuj ízypízy shit
spíš mě přestaň srát
a zkus láskou
ukonejšit.
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Mě miluješ

Jako bys mi šeptal že jsi do mě blázen
když mě venku chytneš a pak hodíš na zem
když mě nutíš čurat hned po milování
když mi tvrdíš že jsem holka na vdávání
když se hecneš a jdeš se mnou na balet
když mi nechceš vrátit paklík těžkých 

cigaret
když mi krájíš z chleba hodně tenký krajíce
a když se ti z holek který běží
líbim nejvíce.
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V náruči

Řekls
že ta smrt by přece byla krásná
kdybych v náruči ti zčistajasna
umřela
asi ano
ale stejně bych to nechtěla
a tak jsi mě škrtil jenom abych
omdlela.
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Muž činu

V drbání na hřbetě
nejlepší na světě
ve slovním porcování
odborník z povolání
žádný vokolky
a hlavně žádný sraní
a co na to říká mladá paní
je ti prd
muž činu
jiným slovem zmrd.
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Holko

Chlapi za tvoje slzy nestojí
vůbec nikdy kvůli nim
si nenič svýho těla ústrojí
buď taková jaká jseš
nos si pleš
jestli to tak chceš
a hlavně si kvuli nim nehraj na hrdinku
když ti něco vadí tak to netutlej
když máš chuť tak si dej palačinku
a bez cizích soudů si jí celou vychutnej
chlap tě má mít rád celou pravou
začínaje patou konče hlavou
kvůli němu
nemusíš se vzdávat vlastních citů
nebo se snad nutit do koitu
nemusíš se nutit ani do felace
když se s někym miluješ
nesmí ti to přijít jako vnitřní degradace
nestyď se smát a nebo bulit
nestyď se mu přiznat že se nechceš holit
a nebo že už nebaví tě furt si ruce mejt
chápeš
prostě jako já
oh wait...?
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Svatba

Bez obřadu
bez veselí
budeme mít nad postelí
smyčku lana s nápisem
že ani smrt nás nerozdělí.
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Zpětně

Když mi tenkrát v červenci
roztály ledy na srdci
přestala jsem věřit jenom sobě
a můj zájem o tvou lásku
stoupl dvoj až trojnásobně
stalo se to samé tobě?
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O autorce

annazbrna (1992)

Studuje, pracuje a koná dobro. Trpí 
mesiášským komplexem a život by chtěla 
strávit s milovanými lidmi a děláním 
smysluplných věcí jako je chov ovcí nebo 
let v JAS-39 Gripen. Nemá ráda, když jí 
někdo bere volnost. Má dva hady. A bydlí 
v Brně. 
 

web: www.annazbrna.cz
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