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Seraphia 
 
Jak ráda sis nasadila masku -  
oni nevidí tebe, 
kéž bys neviděla je. 
 
Buď opatrná s tím vějířem, 
máchneš příliš rychle 
a van ti masku shodí. 
 
Velaya 
 
Modrý záblesk... 
život ti až příliš zhořkl v hrdle. 
 
Ano, vývar již není z bláta, 
tvé tělo má opět rysy. 
 
Ano, již ne zatuchlina, 
ale vůně tvou mysl mámí. 
 
Ano, nepiješ již stojaté vody, 
leč vína a... 
 
...a právě to ti zhořklo v hrdle. 
 
Natalia 
 
Už roky vadneš ve vlhkých stěnách 
vějíř, nuda, postel: 
žádná změna. 
 
Tvůj pán také slábne 
i jemu zšedla kůže, 
ale přiblížila ses ty Spáčovi? 
 
Nadja 
 
Proč nestala jsem se malířkou? 
Když tahy mého štětce 
dají pohledu v očích postavy 
svůdně vát... 
 
Proč nestala jsem se sochařkou, 
když nepoddajnému tělu, 
jemným šatem spíš než dlátem, 
formu umím dát. 

Sonja 
 
Tvé mince reznou v soli 
tvé vrásky žmoulají pot 
tvůj chřtán je příliš příliš rybí 
a tebe ještě neznám 
budeš lepší 
snad 
 
Vanja 
 
Práce nebyla ti prací 
ale rozkoší 
dokud nepřišel ten ve zbroji 
ten nádherný ve zbroji 
 
Teď práce je trýzní 
kterou ukončí on 
a ty můžeš jiným šťastně říct 
Mám práci 
 
Cassia 
 
Snad van stok za tebou se táhl 
a snad to ani těm mužům nevadilo 
když drádila je stuha ve vlasech 
a upjaté šaty 
 
když dráždil je tvůj dětský úsměv 
Snad nevadilo jim víc 
tys vázala měšcům hlavy 
a jim nezbylo nic 
 
Maria 
 
Tvář se ti zakulacuje 
a tělo tvého manžela 
tak leskne se ve svitu svic, 
když zkoušíte se milovat. 
 
Žoldák ti přinesl talíř – svatební, 
je kulatý a leskne se. 
 
A náhle jsi mladá a svůdná 
muže máš před sebou. 
"Ať ti manžel zvedne plat!" 
A doufáš v noční návštěvu. 
 

Lucia 
 
A kdo to mohl vědět, 
že ne každý muž snědé pleti má svaly!? 
Že švih mečem 
nedědí se po otci. 
 
Vždyť má zdravá pleť 
nese krásu 
a já zas nesu 
tělo své matky... 
 
Katja 
 
Tvůj hlas se houpe v rytmu vln severních moří. 
Zrodila ses křehká nebo to udělal až mráz, 
nerad bych ti zlámal vlasy. 
Před čím z Nordmaru utekla jsi? 
 
Jak octla ses ve Vengardské krčmě? 
Abys mě tu našla? 
 
Posloucháš bardy, 
čtou ti básně, které ti říkali ve snu. 
Ty se jen usměješ. 
 
Ani nevíš o těchto slovech, 
proč bych chtěl být tobě bardem? 
Já nechci ti číst ve snu básně, 
když mě v nich 
(jako tehdy) 
objímáš. 
 

 


