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Kolekce prvních pěti komod Suzanne je věnována pěti Zuzanám.

Zuzaně Čaputové, slovenské prezidentce, kterou našim východním sousedům upřímně závidím.
Ona je pro mě ztělesněním politické kultury, reprezentativní, kultivovaná, empatická, krásná dáma …

Zuzaně Ceralové Petrofové, která stojí v čele společnosti Petrof, největšího výrobce akustických pian v Evropě,
hudební nástroje vyváží do 65 zemí světa …  je to úžasná žena, úspěšná manažerka, zároveň ale skromná a milá …

Zuzaně Nepustilové, kamarádce z Prachatic, veselé ženě do nepohody, plné energie a optimismu.
Obdivuji, jaký úžasný a naplněný vztah měla se svojí maminkou, s jakou péčí se o ni starala … 

písni Suzanne od Leonarda Cohena, kterou miluju… A ona tě krmí čajem a pomeranči …
a kterou navíc krásně a s krásným českým textem nazpíval i Václav Neckář, má absolutní platonická láska z dětství 

a potom ještě mojí babičce, která mi říkala zuzanko, s malým z, což znamenalo „Ty moje holčičko“ …

Každopádně, určeny jsou ale všem ženám.
Šuplíky vyložené sametem jsou připraveny ukrýt všechny naše poklady (kromě našich manželů, ti se do šuplíků nevejdou)
prstýnky z kočičího zlata i ty s brilianty, dopisy od našich milenců i dětí z tábora, … všechny naše vzpomínky.



Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by, you can spend the night beside her

And you know that she ś half-crazy but that ś why you want to be there
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China

And just when you mean to tell her that you have no love to give her
Then she gets you on her wavelength

And she lets the river answer that you v́e always been her lover



And you want to travel with her, and you want to travel blind
And then you know that she will trust you

For you v́e touched her perfect body with your mind



And Jesus was a sailor when he walked upon the water
And he spent a long time watching from his lonely wooden tower
And when he knew for certain only drowning men could see him
He said all men will be sailors then until the sea shall free them

But he himself was broken, long before the sky would open
Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone





And you want to travel with him, and you want to travel blind
And then you think maybe you ĺl trust him

For he ś touched your perfect body with his mind



Now, Suzanne takes your hand and she leads you to the river
She ś wearing rags and feathers from Salvation Army counters

And the sun pours down like honey on our lady of the harbor
And she shows you where to look among the garbage and the flowers

There are heroes in the seaweed, there are children in the morning
They are leaning out for love and they will lean that way forever

While Suzanne holds the mirror
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And you want to travel with her, and you want to travel blind
And then you know that you can trust her

For she ś touched your perfect body with her mind
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