
Kráska a Zvíře 

 

Ref)  Každá žena v sobě ukrývá sílu 

          objevit v muži, jehož miluje, krásu. 

          Každá žena v sobě ukrývá sílu 

          probudit v muži, jehož miluje, něhu. 

 

1)     Zabij ji! Nevidíš, jak tě oslabuje?     

        Přestaň! Tvá nenávist už mě unavuje! 

         Zaboř své drápy do její bělostné šíje! 

         Ta sladká teplá krev je plná energie! 

         Ne! Žízeň mou po krvi i laň může ztišit! 

          Krásku já chci nechat po svém boku žít! 

          Nedovol jejímu půvabu do sítí tě spoutat 

          Víš, že tvým osudem je navždy sám zůstat! 

 

          Léta jsi býval hrozivý a strašný 

          Teď na sebe se podívej, jak jsi směšný! 

          Už dávno nejsi netvor, však ani člověk nejsi... 

          V tom odporném těle i já mám někde duši! 

          Ale bez ostrých drápů nemůžeš zvěř rozsápat... 

          Říkám ti, zbav se jí včas, nebo budeš litovat! 

          Její nevinnost a krása klidem mě naplnila, 

          To radši zemřu já, než aby ona zahynula! 
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2)      Proč se schováváš? Já ve snu jsem tě spatřila. 

          Ve tvém náručí jsem před bouří se ukryla 

          Jsi krásný stejně jak hlas tvůj krásně zní? 

          Ta něžná ruka, co podala mi růži, tos byl ty? 

          Proč se mi schováváš, já o tobě jsem snila 

          Ve tvém náručí jsem před bouří se skryla 

          Teď trápí mě myšlenky děsivé až k zbláznění 

          Mluvím se svým stínem nebo jsi skutečný? 

 

          Ach! Ten pohled nesnesu, jsi netvor, zvíře! 

          Jdi pryč! A vymaž mě ze svého srdce! 

          Ty jsi mě podvedl, zničils všechny moje sny! 

          Chci se vrátit domů, chci zpátky k tátovi! 

 

          Lásko má, když hluboko se zahledím, 

          Vidím tvoji krásu a už se neděsím 

          Už neleká mě drsnost, která je na povrchu, 

          Já cítím tu něhu, co skrýváš ve svém nitru 

          Neodcházej mi, neumírej, prosím tě, žij! 

          Staň se mým princem, líbíš se mi, jaký jsi. 

 

 

Ref)  Každá žena v sobě ukrývá sílu 

          objevit v muži, jehož miluje, krásu. 

          Každá žena v sobě ukrývá sílu 

          probudit v muži, jehož miluje, něhu. 

 

 

 

 

Text, hudba, zpěv – Kalliopi Anthi 

Aranžmá, hudební produkce – Dimitris Vekris 


