
SONGY „ MY CULTIVATOR GIRLFRIEND
 
OSAMĚNÍ 
 
Za soumraku,  
při šepotání vln  
se západ slunce zbarví červánky. 
V ten smutný čas,  
jsem bez nálady,  
zas až do úsvitu budu osamocena. 
I přes silný vítr  
upřeně naslouchám  
hlasitý tlukot tvého srdce.  
Jsi jako vítr, co si s mými vlasy pohrává. 
Dostáváš se  
kousek po kousku do mého srdce. 
Jako růže točící se za světlem, otá
Odmítám zůstat sama. 
 

PROBUZENÍ 
 
Přejdi hranici života a smrti, 
Temnou oblohu zanechej v 
Slzy stékají ti po líci. 
Neboj se temné noci. 
Spřízněnou duši ač znaven,
chraň jak svíce plamen. 
Pod noční oblohou tebou vítr kymácí. 
Po noci nejhlubší zrodí se nový úsvit. 
Hřmot hvězdy padající  
přehluší nebeský klid.  
Nová hvězda svým zbývajícím 
plamen života rozžíná. 
Prostupuje nekonečným horizontem, 
svému osudu se vzpíná. 
Svá křídla rozpíná. 
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PŘÁNÍ NOCI 
 
Horský vánek v dál slova odnáší.
Za tiché měsíční noci se křik vesnice odráží.
Nelze ho vyslechnout, je hustými mra
Do průsvitných kapek proměň
Dívčí hlas i těmi nejhustějšími
Jdi a zjisti, jaké tajemství hluboká 
Měsíc odráží naši siluetu v 
Kéž bych mohla být hvězdami na obloze
Mohli bychom proměnit každi
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