
STÁLE NESTÁLÁ

Jednu špatnou vlastnost má, je stále nestálá
o všechno se zajímá jen napůl bezmála

trochu je zvláštní, spoustu vášní má

Stovky věcí poznává, stovky dalších o čem sní
a ten, kdo ji nezná soudí, že je povrchní

ona je jiná, téměř přímá, ale nestálá

Stále nestálá, má dívka, tak se jí říká, nestálá
stále nestálá, těch vášní pokud se týká, nestálá

nic jí nevadí, jí stačí že je svá, nestálá
kdy se usadí, to nevím ani já, ani já

Jednu dobrou vlastnost má, je stále nestálá
dneska knížky pročítá, zítra leze po skalách

jako ti lháři, spoustu tváří má

Nemá ráda průměr, dělá co ji zajímá
nesmíš, musíš, zákaz, příkaz - ona nevnímá

ti co ji znají, jen tak říkají – nestálá



MÍT SVOJE TOUHY

Chtěla bych zpívat lépe každý den je to málo ?
možná to přece jenom není sen co se zdálo

co se zdá to je pouhý sen tak to neplatí
za měsíc možná za týden bude k mání

Já chtěl bych psát písně slavíkům je to málo ?
asi však nemám talent básníků jak se zdálo

co se zdá to je pouhý sen tak to neplatí
za měsíc možná za týden bude k mání

Mít svoje touhy a k cíli jet na plný plyn mít rád
vnímat a všímat si lidí co kolem nás jdou

každý je jiný ten šaty ten džíny já mám je rád
neboť láska i přátelství naštěstí nad věcí jsou

Já chtěl bych jednou objet celý svět je to málo ?
zatím však nemám šanci na výhled jak se zdálo

co se zdá to je pouhý sen tak to neplatí
za měsíc možná za týden bude k mání

Já chtěl bych lidem plnit přání je to málo ?
kouzelný prsten není k sehnání jak se zdálo

co se zdá to je pouhý sen tak to neplatí
za měsíc možná za týden bude k mání



SPÁLENÝ MOSTY

Zase končí jeden krásný román lásko má
a nechápu že konec sám je tak dlouhý

odcházím a neloučím se bývalá
snad někdo jiný vyplní Tvé touhy

Zase končí jeden krásný román lásko má
jen jednou ohlédnu se tam k Vašim dveřím

psáno bylo dál se toulat světem v náhodách
možná nikdy nezmizí to vzácné čemu věřím

Mezi námi jsou mosty spálený to vím to znám
tady mám už mosty lásko spálený to vím to znám

Nevím co mne táhne zase zpátky jít tam k Vám
už není cesta dlážděná jako tenkrát

dál se nechci bránit všem Tvým milým nástrahám
co svádí podívat se tam jen jedenkrát

Zase skončil jeden krásný román krásný sen
a zmizel jako sníh co tál v horkých dlaních

bolí probuzení z lásky žádný happy end
všechny mosty spálený tam k Vám cesta není



MONA LISA

On stál přede mnou cvakal dál fotku za fotkou
pak zívnul a schoval aparát jen se dívá dívá

být mladší dvacetkrát mohla být bych jeho milenkou
make up z šestnáctého století co jen skrývá co skrývá

To jsem já, to jsem já, Mona Lisa tajemná i známá
To jsem já, to jsem já, Mona Lisa tajemná i známá

Tváří milion poznávám je to málo znát
ten úsměv můj co znamená kdekdo hádá hádá

také on přišel blíž snad mi vážně vrásky nehledá
jen čas ten je můj společník mám ho ráda, mám ráda

I on půjde dál vždyť je stejný jak všichni ostatní
a doufá až fotky vyvolá že mě má, má

nikdo neví že nebýt zasklená polibkem mě lehce oživí
tak tu čekám kdo rozbije ten štít, to jsem já, to jsem já



IKAROS

K oblakům stoupá, snad chtěl by říct
ty duše hloupá, já umím víc

přiznám si rázem, že chtěl bych rád
z té výšky na zem se podívat
jen shora křídly mi zamává,

je to marná touha tvá

Ze staré báje se dozvídám
ta touha zlá je, vám povídám

Ikaros létat se naučil
a mnoho lidí tím poučil

k oblakům vzlétnul jak dlouho snil
však životem to zaplatil

Tenhle věčný sen jak zdá se,
ještě dlouho zdáti má se nám

lehce mávnout perutí a rozletět
se k modrým dálavám, ó je

Pták po čem touží, já chtěl bych znát
možná se souží, chtěl by se smát

jak malé dítě, zpívat si, hrát
snad naučí tě to jedenkrát

já potom vzlétnu, poletím sám,
lehce až vzhůru ke hvězdám



KDO SE DÍVÁ

Ráda se dívám na hvězdičku svou
už vím kde se skrývá svítí září kouzelnou

já hvězdy mám ráda snad všechny je znám
dál oblohou bádám v souhvězdí už já své místo mám

Kdo se dívá se mnou ke hvězdám
vidí víc než bys viděl dírkou klíčovou

kdo se dívá toho ráda mám
každý znát by měl hvězdičku svou

Tam v souhvězdí Býka mám hvězdičku svou
ta stále mi říká Jen kvůli Tobě zářím tmou

ten kdo někdy mívá pár minut i víc
tak jen ať se dívá každý má tam svou hvězd je na tisíc

Kdo se dívá se mnou ke hvězdám
vidí víc než bys viděl dírkou klíčovou

kdo se dívá toho ráda mám
každý znát by měl hvězdičku svou



PRVNÍ A POSLEDNÍ

Léta běží, zkouším písně psát
o tom co jsem prožil a co měl jsem rád

čas je velký Pán změní mnohý plán
tak to chodí, já vím nač si lhát

Kdybych ztratil všechno co mám, budu jenom hrát
kdybych na světě měl všechno, zas tu budu stát
mít a nemít znám to už řekl jeden moudrý pán

láska štěstí vždy je o co stát

První a poslední lásku znám, první a poslední štěstí dám
první a poslední všechno dám, já se vracím, já se vracím k dětským hrám,

už mám, co mám

Rád se vracím k prvním písním svým
ten kdo ztratil to co našel jednou, tomu napovím

hledej nejsi sám, láska štěstí přece není klam
neztratí se, není jako dým

Mám rád slunce jeho světlo mám rád také stín
radost každého dne svého mám rád i svůj splín

slunce oheň sníh a mráz tak se mění denně každý z nás,
plus a minus první a poslední



KRÁČEJ PŘÍMOU

Nevěř těm co ti říkají, můžeš jít oklikou
častokrát sami neznají cestu správnou

počítej s tím, že klopýtneš, párkrát, když tou svou cestou jdeš
půjdeš déle než ti rádcové, ale s čistým štítem

Kráčej přímou, ať se stane to, co má se stát
Kráčej přímou, ať se stane to, co má se stát

staň se, co má se stát

Nevěř těm, co ti slíbí víc, nesplní ani půl
častokrát sami nemají na rozdávání

můžeš být třeba nejmenší, toužíš však ale větším být
někteří, co dříve velcí jsou, svý touhy ztrácí

Kráčej přímou, ať se stane to, co má se stát
Kráčej přímou, ať se stane to, co má se stát

staň se, co má se stát

Nevěř všem, co tě pochválí, ikdyž si to zasloužíš
mnozí z nich by rádi šplhali po tvých zádech

co lidí, tolik názorů, správný jen časem prověříš
kdo se šplhá příliš nahoru, ten padá níž a níž

Kráčej přímou, ať se stane to, co má se stát
Kráčej přímou, ať se stane to, co má se stát

staň se, co má se stát



JINÝ SVĚT

Každý z nás touží vzhůru k výškám
snad sen se jednou vyplní

a lidé poletí ty víš kam k výsluní - báječné

Tam jistě nejsou žádný války
a místa pro všechny je dost

lidé si píšou bez obálky trápení neznají

Ten jiný svět jsou naše touhy
zdá se nám o něm když jdem spát

ptáci tam zpívaj písně dlouhý
a děti neumí se bát

Každý z nás touží vzhůru k výškám
ikdyž nás Země spoutává

jednou se splní co je v knížkách cesta je popsaná

Z okna se dívám je to zvláštní
barvy se ztrácí vadne květ

pro nový život plný vášní jiný svět vyhledám

Ten jiný svět jsou naše touhy
zdá se nám o něm když jdem spát

ptáci tam zpívaj písně dlouhý
a děti neumí se bát



BUMERANG

Hej zahoď starý bumerang
doufej že víc se nevrátí
láska je jako bumerang

zpátky se vždycky navrátí

Zdá se mi zdá, že to spolu něco má
má, zákon zlý, že se vždycky navrátí

Hej štěstí snad jsi rozumné
dej na nás ať se nevrátí

vím je to s námi dosti zlé
láska nám život ukrátí

Hej podívej, hezky s námi fair play hrej
á, nech nás hrát, běž se jinam podívat

Hej lásko už se nevracej
proč chceš si s námi stále hrát

nám je tu i bez tebe hej
hej utíkej, my chcem si hrát

Zdá se mi zdá, že to spolu něco má
má, zákon zlý, že se vždycky navrátí

Hej lásko už se nevracej
Hej lásko už se nevracej



LETNÍ BLUES

Ta léta byla tehdy velmi zrádná
však prázdniny a mládí nejsou věčně
pryč peníze a rozum - šance žádná

jen s kytarou a láskou k jedné slečně

To byly první verše milé
pak přišly dlouhé chvíle

nejdelší ze všech co znám
a léta jdou, a léta jdou

Slunce žár a letní horka souží
je dovolená v roce jen jednou

a mačkáme se u kdejakých louží
nám ztmavne kůže účty vyblednou

Se spoustou nových zážitků
táhneme do svých příbytků

jiné trable nastanou to znám
a léta jdou, a léta jdou



MEZI RYBAMI A VODNÁŘEM

Řekni dívko vzdálená kdo tě dneska svádí
ten tvůj dárek stále mám co každý večer hladím jenom já

řekni dívko kouzelná kdo tebe dneska hladí
já tě stále vzpomínám jak měli jsme se rádi a co dál

tenkrát neposlouchal jsem tvá šeptání co toužíš jednou mít
časem zavátá jsou všechna vyznání jenom dál si můžem snít

Mezi Rybami a Vodnářem
náš svět je stále sluncem prozářen

mezi Rybami a Vodnářem
a každé ráno vstáváš se snářem

Řekni dívko vzdálená kdo ti dneska zpívá
ty staré písně stále znám a stále si je zpívám jenom já

také já jsem stále sám tak to někdy bývá
stále věřím náhodám a zítra zase nové potkávám

tenkrát neposlouchal jsem tvá šeptání co toužíš jednou mít
časem zavátá jsou všechna vyznání jenom dál si můžem snít

Mezi Rybami a Vodnářem
náš svět je stále sluncem prozářen

mezi Rybami a Vodnářem
a každé ráno vstáváš se snářem



TROSEČNÍK

Počítám hvězdy bílé, počítám z dlouhé chvíle
vzpomínám, léta běží, vzpomínám, stále věřím

bouře zlá mi vzala smích co měl jsem rád
stále čekám v nadějích, co má se stát

Jsem trosečník co v chýši bývá a pátý rok si počítá
jsem trosečník co žízeň mívá a další láhev rozbitá

Posílám v láhvi psaní, posílám to své přání
s nadějí vám všem cizí, s nadějí láhev mizí

teplý proud ji nese dál přes oceán
dávný sen co se mi zdál, že nejsem sám

Jsem trosečník co v chýši bývá a pátý rok si počítá
jsem trosečník co žízeň mívá a další láhev rozbitá



TO NEMUSÍM MÍT

Žádný z lidí ještě nevidí jak jsi krásná
je spousta věcí které nikdy sám nezkusím
jen ať si klidně s nimi závidí i hvězda jasná

je spousta věcí které vůbec mít nemusím, nemusím

Já nechci žádné šaty na míru to nemusím mít
nechci mébl v bílém empíru to nemusím mít

já nechci žádný z hvězdných manýrů chci tě jen za ruku vzít
nechci haldy cenných papírů když tebe mám rád

Žádný z lidí ještě neslyší jak ti zpívám
o všechno po čem toužíš já se rvát pokusím

já nechci žádnou víru věřím že na tebe se dívám
je spousta věcí které vůbec mít nemusím, nemusím

Já nechci žádné šaty na míru to nemusím mít
nechci mébl v bílém empíru to nemusím mít

já nechci žádný z hvězdných manýrů chci tě jen za ruku vzít
nechci haldy cenných papírů když tebe mám rád



CESTY DOMŮ

Znám, cesty znám, když se vracím z dálky k nám
rozpálené sluncem nebo sněhem zaváté
mám, ráda mám všechny cesty klikaté

zavedou nás jednou, nikdo ani neví kam

Ta síla táhne k novým poznáním
ta dálka čeká na mně já to vím

pak se ráda domů navracím

Všechny cesty vedou k nám domů
do nejhezčího místa co znám

lemované alejí stromů
já cesty znám, ty vrátí mně zpátky sem k nám

Mám, touhy mám, křížem krážem celou zem
kam nohy vedou já bez váhání musím jít
znám, já se znám, nestačí mi jenom snít

chci se toulat světem, dneska tam a zítra sem

Dám, všechno dám, za těch pár bot toulavých
co mně vláčí světem z jedné strany na druhou

vím, já to vím, půjdu ráda zase za duhou
navzdory všem šrámům a jizvám nohou svých

Ta síla táhne k novým poznáním
ta dálka čeká na mně já to vím

pak se ráda domů navracím

Všechny cesty vedou k nám domů
do nejhezčího místa co znám

lemované alejí stromů
já cesty znám, ty vrátí mně zpátky sem k nám



PROMETHEUS

V modrých horách vzdálených slunce vstává
probouzí se k ránu Rajské údolí

sám Hélios mu sílu nekonečnou dává
cizí rány drápem více nebolí

Šumění křídel ptáků zlých to už znáš
to mocné opeřené boží prokletí
dávno víc už ale sám nedoufáš

že skončí jednou dlouhé tvé zajetí

Marně celá staletí ten oheň z nitra chtějí vzít
stejně s prázdnou odletí se bohům poklonit
hejna bílých labutí tě hladí hebkou perutí

Prométheus, Prométheus

Kolik lidí s tebou dál po staletí touží
jen svobodně si žít a v noci klidně spát

také jejich žití dávná křídla souží
nepatří však žádným orlům ve skalách

Marně celá staletí ten oheň z nitra chtějí vzít
stejně s prázdnou odletí se bohům poklonit
hejna bílých labutí tě hladí hebkou perutí

Prométheus, Prométheus



LESNÍ VÍLA

Tak sám bloudím noční tmou
tak sám hledám spásu svou

hledám velký lásky dům
a stejně vím dávno nemám ani malou šanci k úspěchům

Tak pojď svádí víla zlá
jen pojď z očí touha plá

touhou zahoří ti líc
ty víly znám jo a domů z tý dálky už nevrátíš se víc

S tebou co tě dávno znám
jen s tebou toužím zůstat sám

tak dlouho jsem si to přál
a každou noc když jsem hledal v lese stín co by za to stál



ZA HVĚZDOU

Za hvězdou bílou letíme raketou
úžasnou sílou v nádržích zakletou

vesmír nás vítá, s námi zmítá, lítá kolem nás
vesmír nás vítá, s námi zmítá, lítá kolem nás

Na pohled zdá se že hvězdám závidí
nesmírné kráse daleko od lidí

zatím co touží každý bílou hvězdu někde má
zatím co touží každý bílou hvězdu někde má

Za hvězdou bílou chtěl bys jít
a její světlo v očích mít

vesmír nám skýtá spousty hvězd
tam také růže mohou kvést

Do mléčné dráhy až květy zavoní
a každý záhy svou hvězdu dohoní

vesmírné dálky, té dálky se nikdo nebojí
vesmírné dálky, té dálky se nikdo nebojí



NĚCO O VÍNĚ

Stráně voní révou, slunce dává dlouhý stín
listí s barvou zlatou, z holých polí stoupá dým
sklízí vinař s pýchou z vinic zralý hrozen svůj

víno, to je zázrak, je to pramen můj i tvůj, bílé, červené

Víno, bílé i červené, to je vzácný nápoj od věků
bývá sladké i kyselé, s jakou zprávou se dává člověku

S vínem pravdu poznáš, ani zlé ti neskrývá
v kopcích prací tvrdou léty změní tvou tvář

zpíváš písně známé, smutné, veselé
sdílíš všechny rány i dobré s přítelem, žízeň zaháníš

Víno, bílé i červené, to je vzácný nápoj od věků
bývá sladké i kyselé, s jakou zprávou se dává člověku



JAKO PRVNÍ SNÍH

Ten kdo znal všechna jména, dřív než stvořil svět
snad jen on zná odpověď co v srdci mám, co postrádám

jak se den s nocí střídá, nepočítám
je to tím že lásku mám a nevnímám

Jako první sníh je láska má, je kouzelná i bázlivá
taje v dlaních mých a na řasách mi ulpívá, srdce zahřívá pokrývá celou
láska bývá tou sílou, co ti zboří svět, vzápětí však jen pro tebe postaví

Ten kdo znal všechny tváře, dřív než stvořil nás
napočítal každý vlas, kdo co bude mít, a čím chce být

všechny zná moje touhy, i tajemství
neschovám se ani tam co je temný stín

Jako první sníh je láska má, je kouzelná i bázlivá
taje v dlaních mých a na řasách mi ulpívá, srdce zahřívá pokrývá celou
láska bývá tou sílou, co ti zboří svět, vzápětí však jen pro tebe postaví

Ten kdo znal naše hříchy, dřív než stvořil nás
tak to chtěl ať láska věčná zůstává...



LÁSKY PŘIJDOU

Holky jsou stejný dávno je znáš
holky jsou stejný dávno je znáš

když se ptají když se ptají
jestli máš je stále rád a jak často na ně vzpomínáš

Kluci jsou stejní dávno je znáš
kluci jsou stejní dávno je znáš

když se ptají když se ptají
jestli přijdeš dneska večer to co chtějí jestlipak jim dáš

Slova jsou stejná včera dnes a zítra tolikrát
holky se stále ptají kluci lžou mám tě rád mám tě rád

Lásky jsou stejný dávno je znáš
Lásky jsou stejný dávno je znáš

zase přijdou zase přijdou
zase přijdou k tobě zpátky v době kdy to vůbec nečekáš



TÁTA HRÁVAL ROCK´N´ROLL

Chlapče zahrej ten starý rock´n´roll jak dřív se hrával
zahrej ho hezky česky od podlahy žádnej soul ať je tu nával

táta mi říká chlapče hrej dál jenom hrej

Můj táta hrával rock´n´roll
můj táta hrával rock´n´roll

já taky denně musím to svý hobby
ať se na mne někdo zlobí hrát

Když hraju tenhle starej známej boogie rock´n´roll to se mi líbí
rázem zapomenu i na sebevětší bol všechno ti slíbím

máma mi říká že jsem prej jako táta můj

Můj táta hrával rock´n´roll
můj táta hrával rock´n´roll

já taky denně musím to svý hobby
ať se na mne někdo zlobí hrát



PAN RYTMUS

Tak jako Beatles, tak jako Rolling Stones
tak jako Elvis Presley, hrajeme rock and roll

tak prosím račte dál, teď váš je celý sál
nikdo nesmí v koutě stát právě hrát, hrát se začíná

právě hrát, hrát se začíná

Rock and roll náhle začne si s vámi hrát
tancujte rock and roll, nikdo se nesmí bát

a proto náhle zdá se, že kolébá se s vámi celý sál
rock and roll vám krev v žilách rozproudí
rock and roll vám krev v žilách rozproudí

Jak čas letí v tuhle chvíli ani nevnímáš
tak seber všechny svoje síly

ať červenou máš tvář
to nás baví, když tančí celý sál
to nás baví, když tančí celý sál

Kytara svádí a rytmus udává
vzývá to krásné mládí a s ním si pohrává

a proto náhle zdá se, že kolébá se s vámi celý sál
rock and roll vám krev v žilách rozproudí
rock and roll vám krev v žilách rozproudí



CTIBORŮV DUB

V horách hříběcích stojí šesté století
ten dub starý vypálený kvůli sovám ať vyletí

Ctiborův dub vzpomínka na dětství
stojí tam dál napůl spálený

Ctiborův dub torzo a svědectví
jen lidí se bál čas je vzdálený

Tenkrát kluků pár chtělo sovy vyhnat ven
dutý kmen je ukrýval tak to vzali plamenem

Ctiborův dub vzpomínka na dětství
stojí tam dál napůl spálený

Ctiborův dub torzo a svědectví
jen lidí se bál čas je vzdálený

Půjdeš kolem poctu vzdej starému stromu pod hradem
poslední větev co k nebí ční dnes už také nezná zem

Ctiborův dub vzpomínka na dětství
stojí tam dál napůl spálený

Ctiborův dub torzo a svědectví
jen lidí se bál čas je vzdálený



ŘEKNI NÁM

Kam všechny cesty vedou, kam všechny vody tečou
kam letí všichni ti ptáci, a proč se z dálky k nám vrací
kde je ten cíl našich cest a po které nechám se vést

jakou cestou a kterým směrem já dát se mám?
ty pravdu víš, tak prosím, řekni ji nám

Ty všechno víš, ty všechno znáš, tak řekni nám
kterou dál jít, kterou dál plout a letět mám

Kam všechny cesty mizí, kam ztrácí se v dálkách cizích
kam naše myšlenky táhnou, kam představy nedosáhnou

kde je ten limit nás lidí a co všechno oči tvé vidí
jakou cestou a kterým směrem já dát se mám?

ty pravdu víš, tak prosím, řekni ji nám

Ty všechno víš, ty všechno znáš, tak řekni nám
kterou dál jít, kterou dál plout a letět mám



OD JARA AŽ DO ZIMY

Zjara mívám ještě tmavý vousy
na podzim jsou trochu šedivý

zjara na vše zuby svý si brousím
spřádám velký plány, bláznivý

Od jara až do zimy si žiju
toulám se a lezu po kopcích

zpívám, tančím, dobré víno piju
v zimě ležím jako padlý sníh

Na jaře to vidím všechno jasně
věřím že se všechno podaří

v zimě píšu jenom smutné básně
zase čekám nové předjaří

Od jara až do zimy si žiju
toulám se a lezu po kopcích

zpívám, tančím, dobré víno piju
v zimě ležím jako padlý sníh

Zjara mívám vždycky zvláštní touhy
rozletět se světem do všech stran

ze všech plánů zůstanou sny pouhý
v zimě léčím každou z nových ran

Od jara až do zimy si žiju
toulám se a lezu po kopcích

zpívám, tančím, dobré víno piju
v zimě ležím jako padlý sníh



TALISMAN

Ztratil jsem svůj malý talisman
co měl jsem léta pro štěstí

snad štěstí má jeho nový pán
a nezná tíhu starostí

já žádné štěstí nečekám, svůj život ve svých rukou mám

Dívka co slýchala píseň mou
a měla oči jako já

zmizela, zbyl v srdci prázdný kout
zas jenom jednu lásku mám

tu lásku nikdy neztratím, zůstaneme dál jak s ohněm dým

Dál život svůj v písních rozdávám
a toužím dál tou cestou jít

přes všechny trable se nevzdávám
já nechci vážně jinak žít,

už nemám žádný talisman, a stejně velké štěstí mám



TAJEMNÁ ZÁŘ

Něco jako stín nade mnou se sklání
saténový závoj ze tmy utkaný

zmizí jako dým když dotknu se ho dlaní
zanechá jen vůni věcí minulých

Ty pocity už znám, ta pohlazení vnímám
jako něžný dotek perutí andělských

to nemohu se ani hnout, tak jen se tiše dívám
na ta kouzla, zář věcí nadzemských

Tajemná zář, ta mne doprovází
nade mnou bdí celý život můj

hladí mou tvář, když mi něco schází
přispěchá, stůj, při mně stůj

Kdo já vlastně jsem, ptám se neustále
a jestli tenhle zvláštní pocit mají ostatní

život snad je jenom sen, zdá se mi někdy málem
když se dějí tyhle věci nevšední

Do srdcí a do duší někdo se nám dívá
zvláštní pocit člověčí, že není tu sám

nikdo netuší co se za tím skrývá
tajemná záři, kam kráčím, kam?

Tajemná zář, ta mne doprovází
nade mnou bdí celý život můj

hladí mou tvář, když mi něco schází
přispěchá, stůj, při mně stůj



JEŠTĚ SNÍ

Ještě sní, modré oči nevidí,
ještě sní, omámený sen

ještě sní, sen co stejně ošidí,
ještě sní, za okny je den

skrývá kdo poprvé jí dávku dal,
netuší že je zlý co je zač

dívá se skrze tátu s mámou v dál,
nevidí neslyší jejich pláč

Ještě sní, na krku svých sedmnáct,
na rukou konstelace hvězd

říkají, že netušíme co je v nás,
na schodech rovnou do nebes

s láskou prý dávali jí víc než dost,
poslední co si víc mohla přát

s páskou to na očích jde lhostejnost,
nepoví co se jen může stát

Sní, sama sebe potkává, v ulicích tak podivných, neskutečných příběhů
sní, s životem si pohrává, nezná konce těhle snů, co bude dál?

Ještě sní, hlavu jako závaží,
v myšlenkách hloubky černých jam

nepozná, život není nádraží,
přesednout ani není kam

zbývá teď jenom dlouhé mámení,
zahojí tuhle ránu všech ran

smývá jen časem vinu trápení,
za nocí bezesných krutých rán

Sní, sama sebe potkává, v ulicích tak podivných, neskutečných příběhů
sní, s životem si pohrává, nezná konce těhle snů co bude dál?



CHCI TI NĚCO DÁT

Tak dávno já znám tě děvče znám
tak dávno tvé kroky počítám

já toužím jsem blázen já to vím
já toužím a ty jsi bůhví s kým

Co když já ti právě chci dát
lásku svou ti právě chci dát

Tak dávno já znám tě děvče znám
tak dávno tvé kroky počítám
jsi kámen co studí do dlaní
jsi kámen co se ohni ubrání

Co když já ti právě chci dát
Lásku svou ti právě chci dát



ZÍTRA POLETÍM

Zítra poletím
až nás dva uvidí bude průšvih století

zítra přijeď k nám
má dívka pozvala mne, já však nejsem sám

Já doma čau-čau mám
co jen s ním udělám

asi ho někomu dám, nevím však nevím
co dělat mám, co když pak zůstanu sám

Zítra poletím
jó čau-čau nikdo nechtěl už to neletí

zítra přijdem k vám
já a můj čau-čau ale ten byl nepozván

Já doma čau-čau mám
co jen s ním udělám

asi ho někomu dám, nevím však nevím
co dělat mám, co když pak zůstanu sám

Zítra poletím
já s kufrem a můj čau-čau už letos potřetí

zítra zazvoním
poletím, cestou svýho čau-čau dohoním

Já doma čau-čau mám
co jen s ním udělám

asi ho někomu dám, nevím však nevím
co dělat mám, co když pak zůstanu sám



NÁŘEČÍ

Na Slovácku sů, pálenku pijů
zpívajů, tancujů, se svů nóblesů

doma pálijů, prasa zabijů, ej
slivovičku, jitrničku, tak si žijů

Tam na Hané só, vínečko pijó
zpívajó, tancojó, se svó nóblesó
na hode lezó, kachno zabijó, oj
vínečko, cukrovéčko, tak se žijó

Na Plzeňsku jsou, pivíčko pijou
zpívajou, tancujou, se svou nóblesou

zajódlujou, husu zabijou, jó
pivíčko, zelíčko, tak si žijou

Pražáci žijí, pívečko pijí
rádi jedí, všecko vědí, nebloudějí

z Václaváku jdou rovnou na Malou, jó
na tom pražským mostě si zazpívají



POD STŘÍLECKÝM HRADEM

Pod stříleckým hradem
na pasece kámen

na něm je napsáno
že je s hradem ámen

Ach lesy dubové
co jen s námi bude
až my tu nebudem

jenom kámen zbude

Pod stříleckým hradem
bývávala sláva

teď tam leží kámen
všude kolem tráva
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