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KDYŽ... 

 

Když vidím tvé krásné oči, 

celý svět se se mnou točí. 

 

Když vidím tvé jemné tváře, 

line se z nich krásná záře. 

 

Nezastaví mě už nic, 

chci tebe stále víc a víc... 

 

Když zjišťuji, že byl to pouhý sen, 

Chce se mi brečet, jako každý den. 

 

Když vidím, že jsi venku s jinou, 

cítím se, jako bych šla temnou krajinou.  

 

Vždy když potkám tě, 

cítím se jak na Krétě. 

 

Ano vím, toto nikdy ke mně nebudeš cítit, 

ptáš se jak? Umím to vycítit.. 

  



Láska 

 

Když miluješ, tak snadno zjistíš, 

láska je blízko nenávisti. 

Láska je jak pěstí do oka, 

dokáže zabít i žraloka. 

 

 

Přátelství 

 

Přítel při  tobě vždy stojí, 

říká pravdu, i když bolí. 

Věří ti vždy v každý době, 

i když ostatní jsou proti tobě. 

  



Láska 

 

S láskou se ráno probouzím, 

a také s ní jdu spát. 

Zatím mě ještě provází, 

já chci se za ní prát. 

 

A taky budu. 

 

Jenže tak jako vše, 

nic netrvá věčně. 

Až mě i ona opustí, 

odejdu stejně vděčně. 

 

Na věčnost. 

 

Za sebou spálím poslední most, 

až nebudu chtít znát minulost. 

Snad čeká mě jen dobrá budoucnost, 

minulosti s láskou mám už dost. 

Viktorie Pražmová 

  



Love story 

Láska je ostrá, jako nůž, 

však když se do ní vnese růž, 

může být rozkvetlá, jako louka 

a ta dívka jen v dáli kouká. 

Kouká se na nebe, stromy, květy, 

její smysly rychle sťaty. 

Protějšek se směje mlčky, 

už padají první vločky. 

Snad to nepropukne ve velkou bouři, 

ty šlápneš do všech těch louží. 

Ale nebuď smutná, on se vrátí 

a ten čas se rychle krátí. 

Podívej, však už jde sem, 

tím nádherně hustým lesem. 

Naděje poslední umírá 

a ty usínáš. 

Láska je jako sen, 

už začíná další překrásný den. 

 

Veronika Krtková 



Vánoční přátelství 

Lidi moji zlatí, zimní je tu čas, 

sníh bílý sype se na náš hustý vlas. 

Láska zde plyne, cukroví voní, 

srdíčka v rolničkách všude tu zvoní. 

Děti zpívají vánoční písně, 

tím nám všem ukončí ty roční trýzně. 

Dívky tu postávaj v chladných ulicích, 

všímají si kluků v dáli stojících. 

Když přijdeme k vlastnímu domu, 

zujeme boty a sednem ke stromu. 

Rodiče spolu sedí u stolu, 

oba dva pijí višňovou colu. 

Láska tu lítá v tom klidném vzduchu, 

Vánoce jsou v přátelském duchu. 

 

Kamarádství je překrásné, a proto si ho važ 

 a milá slova kolem sebe haž! 


