
Neopustím tě 
Eva Novotná 
 
Pluj kupředu, plachetnice má, 
ať vítr ti dá správný směr! 
Kéž bouře nás nespoutá, 
abychom mířili k cíli vstříc 
a neskončili na dně světa, 
kde by mé srdce přestalo bít 
a duše má by letěla za tebou 
jako zpráva o mé smrti. 
 
Ale to se nestane, 
má lásko, dnes vážně ne. 
Obloha blankytná zdá se mi 
a jasnou barvou se na nás usmívá, 
modrá jako tvé oči zářivé, 
které jsem po večerech vídával, 
než jsem se vydal za velkou louži. 
 
Před nástupem na palubu 
vtiskla jsi mi do dlaní 
medailónek s fotkou tvou. 
Přes den ho nosívám, 
v noci ho strážím 
stejně jako nekonečný oceán, 
jenž nemusí být stálý. 
 
Plachetnice se kolébá 
v rytmu větru a vln 
a já jen vyhlížím, 
kdy konečně 
zřím pevninu, 
kde narazím na tebe. 
 
Vítr výstražně zpívá, 
moře zuří a běsní, 
má posádka se skrývá 
a já vyhlížím na stěžni. 
 
Bouři ne, prosím, jen bouři ne, 
musím se dostat za svou milou 
živ a ne v krabici černé. 
Vlny se nezklidní, 
skáčou nahoru i výš, 
pomodlím se naposled, 
než ke dnu poplujeme vstříc. 
 
Stalo se, co jsem nechtěl, 
míříme rychle pod vodu, 
nebojím se, 
dál sedím 



a myslím na dívku nádhernou. 
 
Hlava se mi mírně točí, 
plivu vodu, 
jež zůstala v mých plicích. 
Kdosi u mě klečí 
a drží hlavu mou bolavou. 
Oči mám těžké, 
otevřít se je snažím... 
 
Když je otevřu, 
nevěřím, 
snad sním, 
modré oči 
stále uplakané 
a radostný smích. 
 
Je to ona, 
má květinka nejdražší, 
dostal jsem se za tebou, 
za dívkou rozmilou. 
 
Osude, dáváš mi lekci, 
moře mě málem zabilo, 
už mě na palubě neuvidíš! 
Zůstanu se svou jedinou... 
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