
Čekám svůj den 

1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 

2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 

3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 

4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 

5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 

6. Na háku (M. David / P. Vrba) 

7. Správná dáma (M. David / P. Vrba) 

8. S láskou /True Loveú (C. Porter / Z. Borovec) 

9. Párty /I´m A Believer/ (N. Diamond / P. Vrba) 

10. Rám a plátno (A. Šeban / P.Vrba) 

11. Je prázdno (R. Müller / P. Vrba) 

12. Klaun s růží (R. Müller / P. Vrba) 

13. Párkrát do roka (M. David / P. Vrba) 

14. Nálada /Breaking Up Is Hard To Do/ (N. Sedaka / P. Vrba) 

 

 

 

 



PĚŠÍ PTÁK 

--------- 

Tehdy dávno v hořkém létě 

Kdy mě pánbůh potrestal 

Tys přešel bájnou řeku Léthé 

A pak sis jinde odestlal 

 

Ó-ó-ó 

 

Tys přešel bájnou řeku Léthé 

A cestu zpět jsi zapomněl 

Ptákům se snadno říká: Létej! 

Ty vzals mi křídla - Bohužel 

Tím se stal ze mě pěší pták 

 

Že bloudím krajinou 

Ti nejde prominout 

Bez křídel jdu jen tak 

Ú - ú - ú 

Co v létě hořícím 

Pak s prázdnou ulicí? 

Je ze mě pěší pták 

 

Pálí dál mou kůži hlína 

Jdu v letním slunci poledním 

Namísto křídel ruce vzpínám 

Jsem z pěších ptáků poslední 



 

Jsem z pěších ptáků poslední 

 

Že bloudím krajinou 

Ti nejde prominout 

Bez křídel jdu jen tak 

Ú - ú - ú 

Co v létě hořícím 

Pak s prázdnou ulicí? 

Je ze mě pěší pták 

 

Že bloudím krajinou 

Ti nejde prominout 

Bez křídel jdu jen tak 

Ú - ú - ú 

Co v létě hořícím 

Pak s prázdnou ulicí? 

Je ze mě pěší pták 

Že bloudím krajinou 

Ti nejde prominout 

Bez křídel jdu jen tak 

Ú - ú - ú 

Co v létě hořícím 

Pak s prázdnou ulicí? 

Je ze mě pěší pták 

Že bloudím krajinou 

Ti nejde prominout 



Bez křídel jdu jen tak 

Ú - ú - ú 

 

 

 

MŮŽEŠ LHÁT 

---------- 

Můžeš lhát, že jsi šťastnej  

Můžeš lhát, že svět vlastníš 

Můžeš lhát 

Spoustou krásnejch souvětí 

Můžeš lhát, že jsi věčnej 

Můžeš lhát - lží vodopád 

Denně mám, s hořkomléčným 

Stejným objetím 

 

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Že smíš, ty víš, stokrát snad 

Do očí mi lhát 

 

V noci světlo, můžeš lhát, mi tisíckrát 

Smíš mě hřát, dlaní teplou, prokletou 

Mnohokrát, slovní léčkou, můžeš lhát 

Že máš mě rád 

Můžeš lhát, stejně tečkou 

Jsem za větou 



 

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Že smíš, ty víš  

Dál mi lhát 

Já jsem stejně stejně pastí 

Kam jsi dávno spad 

 

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Ty smíš  

Lhát mi, ty to dobře víš 

 

V sobě sítě pavučin 

Splítám když jsi největší 

Ty ses málo poučil, u jiných 

Zavřít oči v náručí 

To lhářům nesvědčí 

I když jejich lži jsou, jsou, jsouTak nevinný 

 

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Co víš, teď smíš  

Mi snad naposled mi lhát 

 

 

 



MŮRA 

---- 

Někdy se cítím trapně, jako v natáčkách 

Něco se ve mne napne a pak pomačká 

Jak by mi šaty praskly na slavnostním bále 

Já pocit mám 

 

V paměti převíjí se páska walkmana 

Pozpátku zní mi píseň k tomu zrychlená 

Ten pocit bez výstrahy znenadání vchází 

Já už to znám 

 

Můra, když lítá pamětí 

Můra, ten budič trapasů 

Můra, si kdy chce přiletí 

Jen tak bez víz bez pasů 

Můra, když lítá vědomím 

Můra, svých křídel rozpětím 

Můra, mě schoulí - ochromí 

Pak odletí  

 

Můra, když lítá pamětí 

Můra, ten budič trapasů 

Můra, si kdy chce přiletí 

Jen tak bez víz bez pasů 

Můra když lítá vědomím 

Můra, svých křídel rozpětím 



Můra, mě schoulí - ochromí 

a pak odletí  

 

A já se dál zas cítím 

Dámou hitparád 

Zelená všude svítí 

Každý mě má rád 

Naplno denně jiná  

Žiju zapomínám 

Že můra jen spí 

 

Že můra jen spí 

 

 

 

ČEKÁM SVŮJ DEN 

-------------- 

Když si stoupnu na refýž 

Tak prý svítím 

Oči lidí potrefí, jen sen 

A já jen tak postávám 

Žiju spíš v představách 

Že mě něčím oslepí 

Nový den 

 

Doufám a čekám svůj den 

 



Že mě hlava nebolí 

Tak se tvářím 

Každý ve svým okolí 

Je sám 

Svět já jim ozdobím 

Jako květ 

Rádoby bez lásky je kytka kýč a sebeklam 

 

Doufám a čekám svůj den 

 

Dál mý dny jdou 

Dál mý dny jdou 

Málo chci málo jen 

Doufám a čekám svůj den 

Málo chci málo jen 

Dufám a čekám svůj den 

 

 

 

NA HÁKU 

------- 

Život v nebezpečí, co se bere ztečí 

Já pod kůži mám 

Styl a vychování, když mám chuť mi brání 

Jít a zbořit chrám 

 

S větrnými mlýny prát se jde zas jiný 



Já, já druhá jsem dál 

Dál ve mně náhradní Don Quijote 

Sní si opodál 

 

Když má mě na háku  

Touha tuláků 

Já vidění mám s představou 

Že středem odcházím 

Přímo do zkázy  

S polštářem svým pod hlavou 

 

Když jak Van Gogh šílím 

Mám chuť v těhle chvílích 

Svý ucho pryč dát 

Že to bolí tuším 

Uší co mi sluší 

Vím, že nechci se vzdát 

 

Malíř sáhnul k duhám 

Zas bych byla druhá 

Dál dvě uši mám 

A já tomu mazalovi v sobě 

Též obě ponechám 

 

Když má mě na háku  

touha tuláků 

Já vidění mám s představou 



Že středem odcházím 

Přímo do zkázy  

S polštářem svým pod hlavou 

 

Když má mě na háku  

Ta touha tuláků 

Já vidění mám s představou 

Odcházím přímo do zkázy  

S polštářem svým pod hlavou 

 

Hledat boží mlýny 

Šel zas někdo jiný 

vím, že nemelou 

Dál mám, že jednou budu první 

Víru utkvělou 

 

Když má mě na háku  

Touha tuláků 

Já vidění mám s představou 

Že středem odcházím 

Přímo do zkázy  

s polštářem svým pod hlavou 

 

Na háku ta touha tuláků 

Já vidění mám s představou 

Že středem odcházím přímo do zkázy  

S polštářem svým 



Pod hlavou 

 

Na háku touha tuláků 

Vidění mám s představou 

Odcházím přímo do zkázy  

S polštářem svým, svým, svým 

Pod hlavou 

 

Na háku ta touha tuláků 

Vidění mám s představou 

Odcházím přímo do zkázy  

S polštářem svým 

Pod hla, pod hla, pod hlavou 

 

 

 

NIC VÍC 

------- 

V úzké posteli  

Budí se nedosněná 

V pátek v neděli  

V neměnných čtyřech stěnách 

Denně vstává sprcha, káva 

Nic víc 

 

Dál jí týdny jdou 

Dál týdny jdou 



Bez vážných změn 

Dík že tu sny jsou  

Že tu sny jsou 

Šmínky a fén 

 

Denně listuje záplavou magazínů 

Tím se vtěluje v světovou manekýnu 

V modrých víčkách svůj sen hýčká 

Nic víc 

 

Dál jí týdny jdou 

Dál týdny jdou 

Bez vážných změn 

Dík že tu sny jsou  

Že tu sny jsou 

Šmínky a fén 

 

Náhle procitne  

V své studni osamění 

V body záchytné 

Svoje sny přes noc změní 

Už se vdává to se stává 

Nic víc 

 

Už se vdává to se stává 

Nic víc 

 



 

 

SPRÁVNÁ DÁMA 

------------ 

Nadáváš  

Sklapni 

Proud svejch výčitek 

Já jsem dáma ne ňejakej nábytek 

Dyť to tvý auto jen plech byl 

Žádná trága a žadnej Černobyl 

Tak co mý city nešetříš 

A pak Tvá dáma 

Mohla bejt v povětří 

 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma nic nezaplatí 

Jé 

 

Jsi bílej jako padlej sníh 

Snad rozbít ten tvůj auťák není hřích 

K čemu řvát a skákat do stropu 

Já jsem tu a ne v příkopu 

A tak jdi dát chladit bubliny 

Jsem tu jsem dáma 

K tomu bez viny 



 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma nic nezaplatí 

Jé, je 

 

Já Hrůza hadr mám z punčochy 

Jsem dáma nech spát svý vrtochy 

 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

Správná dáma sem tam něco rozmlátí 

 

 

 

S LÁSKOU (Ivana a Iveta Bartošovi) 

-------- 

Ivana: Zrádná paní  

 Tě svým drápkem zraní 

 Však ten, kdo směl ji znát 

 

Obě: Lásku hledá dál 

 



Ivana: Že prý jen zlehýnka máš si hrát 

 

Obě: S láskou, s láskou 

 

Ivana: Že prý, co není, se může stát 

 

Obě: S láskou, s láskou 

 Ta zrádná paní  

 tě drápkem zraní 

 Jen pláč prý nosí a žal 

 

Ivana: Však ten, kdo zlehýnka směl ji znát 

 

Obě: Lásku hledá dál 

 Lásku hledá dál 

 Dál nás vězní vždyť vím,  

 Že bez ní 

 I ráj by peklem se stal 

 

Iveta: Však ten, kdo zlehýnka směl ji znát 

 

Obě: Lásku hledá dál, lásku hledá dál 

 

Ivana: Máš si hrát, ó jé 

 

Obě: S láskou, s láskou 

 



Iveta: Že prý není co může se stát, ó, jé 

 

Obě: S láskou, s láskou 

 Dál nás vězní 

 Vždyť vím, že bez ní 

 I ráj by peklem se stal 

 

Ivana: Však ten, kdo zlehýnka směl ji znát 

 

Obě: Lásku hledá dál 

 Lásku hledá dál 

 Lásku hledá dál 

 

 

 

PARTY 

----- 

Na pozvánce píšou - Hotel Atrium 

Zlatý písmo - papír křídovej 

Parfémy a roby stále stejný loby 

Život zkrátka už je takovej 

 

Právě začíná ta průběžná párty 

Právě začíná ten průběžnej sen 

S dechem od vína 

Jé na tváře na rty 

Budou se líbat ta i ten 



 

Kolem svítěj velký oči sponzorů 

V kapsách cinkne sem tam telefon 

Fešák ve smokingu  

Co uvádí v Bingu 

Všechny vítá hlasem jako zvon 

 

Právě začíná ta průběžná párty 

Právě začíná ten průběžnej sen 

Vůni mýdla maj 

Úúú, kreditní karty 

Co je tu jídla a co jmen 

 

Holek v plný kráse  

Jak by někdo nasel 

Škvára lítá bohu do oken 

 

Právě začíná ta průběžná párty 

Právě začíná ten průběžnej sen 

Mám chuť oblíknout svý starý džíny 

Odfouknout stíny a jít ven  

 

Právě začíná ta průběžná párty 

Průběžná párty 

 

RÁM A PLÁTNO 

Ty jsi Rám a já jsem Plátno 



Láska nás dotváří 

Každý sám má barvu matnou 

Ve dvou Láska obraz prozáří 

 

S láskou jsou mé barvy svítivé 

Všechno má svůj smysl - děj 

Rám a Plátno - Zázrak s údivem 

Můžem být tak jenom chtěj 

 

Jsi Rám já jsem Plátno 

Láska nás umocní 

Ve dvou nám dny šedé zlátnou 

Kéž jsme láskou věčně nemocní 

 

S láskou jsou mé barvy svítivé 

A všechno má svůj smysl - děj 

Rám a Plátno - Zázrak s údivem 

Můžem být  

Jen trošku chtěj 

 

S láskou jsou mé barvy svítivé 

Všechno má svůj smysl - děj 

Rám a Plátno - Zázrak s údivem 

Můžem být  

Jen trošku chtěj 

 

Jen trošku chtěj 



   

 

 

JE PRÁZDNO 

---------- 

Je prázdno, nulový prázdno 

Není ve mně víc 

Už co smáznout 

Po všech slinách z dnů válčení 

Dospělá být nic není 

V kocovinách mně souzených doznělá 

Prázdno cením 

 

Jsem prázdnou černou tabulí 

I dnešní den je předminulý 

Z prázdna jde to od nuly 

Vím 

Průvan s prázdnem vyvětrává 

Ty dny černé víc než káva 

V průvanu voní hlava 

Prázdnem svým 

 

Je prázdno nehybné prázdno 

Není tu víc už co smáznout 

Po modřinách z dnů hájení 

Únavné stopy mizí 

Neproklínám čas zmýlených 



Všechno nedávné je cizí 

 

Nechvěju se víc jako list  

Svoje knížky zas můžu číst 

Z hlavy průvan půlnoční hvizd 

Svál 

V sobě prázdno - na tváři klid 

Paměť pláchla - co víc chtít 

Z prázdna dá se kdykoliv jít  

Jít zas dál 

Jít zas dál 

Jít zas dál 

Dál, dál, dál 

Z prázdna co cítím  

Dá se jít 

 

Je prázdno nulový prázdno  

Není ve mně víc 

Už co smáznout 

 

 

 

KLAUN S RŮŽÍ 

------------ 

Nakresli nám třeba klauna s růží 

Možná ticho v nás prolomí 

Sfoukne mráz klaun soukromí 



 

Nakresli nám zase klauna s růží 

Tady rtěnku mou máš Diora 

Tak se trochu snaž než v nás okorá 

Klaun s růží 

 

Kresli na rub jídelního lístku 

Pro mě klauna s růží polední 

Jídlo mělo stejně příchuť písku 

Tak ať aspoň ten klaun náš je nevšední 

 

Nakresli nám právě klauna s růží 

S tou růží rozvitou  

Ať ubrus je teď šapitó 

 

Nakresli nám mého klauna s růží 

Čekám prosím já tu sem  

Nad popelavým ubrusem 

Klaun s růží 

 

Kresli na rub jídelního lístku 

Jak to Tichý malíř dělával 

Neboj kdyby vrchní šel tak písknu 

Kresli dřív než přijde na nás únava 

 

Kresli na rub jídelního lístku 

Pro mě klauna s růží polední 



Jídlo mělo stejně příchuť písku 

Tak ať aspoň ten klaun je nevšední 

Klaun s růží 

 

Kresli na rub jídelního lístku 

Jak to Tichý malíř dělával 

Neboj kdyby vrchní šel tak písknu 

Kresli dřív než přijde na nás únava 

 

Kresli na rub jídelního lístku 

Pro mě klauna s růží polední 

Jídlo mělo stejně příchuť písku 

Tak ať aspoň ten klaun náš je nevšední 

Kresli na rub jídelního lístku…. 

 

 

 

PÁRKRÁT DO ROKA 

--------------- 

Nos já mám zdá se na počasí 

Cítím déšť než ho ohlásí 

Mě pálej z minulejch nelásek mý starý šrámy 

Divnej tlak cítím na víčkách 

Snad já dřív byla rosnička 

Příští bouřky jsou dávno mi předem už známý 

Tak proč já deštník vůbec mám 

 



Ráda promokám v dešti láskovým 

Párkrát do roka v bouřkách májových 

Musím do deště jít 

A deštník nenosím 

Ráda promokám v dešti láskovým 

Kapku u oka, i když pak budu mít 

 

Stejně v háji jsem s předpovědí 

Z kapek lásky je náledí 

I když den se může tak horkej všem zdát 

Tak já s bouřkou vždy zápasím 

Proč bych svůj deštník ven brala si 

Ať se stane co stejně zas má se mi stát 

Ptám se proč já deštník vůbec mám 

 

Ráda promokám v dešti láskovým 

Párkrát do roka v bouřkách májových 

Musím do deště jít 

A deštník nenosím 

Ráda promokám v dešti láskovým 

Kapku u oka, i když pak budu mít 

 

Ráda promokám v dešti láskovým 

Párkrát do roka v bouřkách májových 

Musím do deště jít 

A deštník nenosím 

Ráda promokám v dešti láskovým 



Kapku u oka i když pak budu mít 

 

 

 

NÁLADA 

------ 

Já právě mám svou náladu 

Náladu bez ladu bez skladu 

V hlavě mý se pak věci míchaj 

Jako v šejkru barmanů 

 

Tím ztrácívám svou přehradu 

Mám chuť chodit v davu pozadu 

I když jinak já bývám tichá 

V tomhle stav přestanu 

 

Zničehonic zpívám jak ,,na lesy" 

Ztrácívám i móresy 

Vůbec mě nevyděsí 

Když v mý hlavě ve vzpomínkách 

Na piáno někdo břinká 

 

Já ráda mám tu náladu 

Když se zápor mění do kladů 

Tím se zdá se rozum brání 

Každodenním úkladům 

 



"Tak jedem hoši!" 

 

Já právě mám svou náladu 

Náladu bez ladu bez skladu 

V hlavě mý když se tóny míchaj 

Cítím rajskou zahradu 

Dam du dy du dam dam… 


