
Top 13 

 

1. Knoflíky lásky (P. Vaculík / J. Kruta) 

2. Málo mě zná (L. Štaidl) 

3. Útoč láskou (M. Penk / B. Janíček) 

4. Bělásek (L. Štaidl / M. Černý) 

5. O lásce (O. Soukup / G. Osvaldová) 

6. Léto (F. Janeček / B. Janíček) 

7. Tichá píseň (M. Penk / B. Janíček) 

8. Dej mi ruku (P. a P. Ormovi / J. Fischer) 

9. Dva roky prázdnin (L. Štaidl / Z. Borovec) 

10. Když láska schází (L. Štaidl / M. Černý) 

11. Červenám (P. Vaculík / J. Krůta) 

12. Blízko nás (L. Štaidl / B. Jamíček) 

13. Svítá (M. David / Š. Schmidtová) 

 

 

 



KNOFLÍKY LÁSKY (Iveta a Petr Sepeši) 

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

Petr:  V parku jsem snídal jedno ráno 

Iveta: Táhnu se zvolna s taškou knížek 

       Dívám se, dívám, jak se tváří 

Petr:  Vnímám je krásná nesmím váhat 

 

 

Oba:   Knoflíky lásky, po celé léto 

       Ospalý soumrak rozpíná 

       Knoflíky lásky ,do rukou pálí 

Iveta: Je to tajemství co víme jen my dva 

 

Petr:  Díky té chvíli teď tě líbám 

Iveta: Díky té chvíli mám tě ráda 

       Díky té chvíli máme šanci 

Petr:  Smát se a žít jak jelimánci 

 

Oba:   Knoflíky lásky, po celé léto 

       Ospalý soumrak rozpíná 

       Knoflíky lásky, do rukou pálí 

Iveta: Je to tajemství co víme jen my dva 

 

Oba:   Knoflíky lásky, po celé léto, 

       Ospalý soumrak rozpíná …. 

 

 



 

MÁLO MĚ ZNÁ 

----------- 

Děctví jak splašené spřežení zmizelo v dál 

Pryč je ten krásný čas kdy táta s námi si hrál 

Vzpomínka na první bál 

Svět tenkrát krásný se zdál 

Pak přišlo loučení 

A první nabitý sál 

 

Málo mě zná, málo mě zná 

Kdo o mě říká 

Že lásku mou, že lásku mou 

Snadno si získá 

Sláva a úspěchů pár 

Mamon a ctitelů žár 

Nosánek nahoru, že prý už nosívám 

 

Málo mě zná, málo mě zná 

Kdo o mě říká 

Že lásku mou, že lásku mou 

Každý si získá 

To se vám jenom tak zdá 

Ten kdo mě trochu víc zná 

Jistě mi za pravdu 

Jistě mi za pravdu dá 

 



Úplně normální holka jsem obyčejná 

Na tom nic neměním zůstanu stále stejná 

Radost i starosti  mám 

Pár dobrých lidiček znám 

S nimi se raduju, když zdraví a štěstí mám 

 

Málo mě zná, málo mě zná 

Kdo o mě říká 

Že lásku mou, že lásku mou 

Snadno si získá 

Sláva a úspěchů pár 

Mamon a ctitelů žár 

Nosánek nahoru, že prý už nosívám 

 

Málo mě zná, málo mě zná 

Kdo o mě říká 

Že lásku mou, že lásku mou 

Každý si získá 

To se vám jenom tak zdá 

Ten kdo mě trochu víc zná 

Ví že jen jednoho jedno já ráda mám 

 

 

 

ÚTOČ LÁSKOU 

----------- 

Pěst používáš rád 



Jak jsi silný dáváš kolem znát 

Cit v sobě skrýváš 

Nehraj si na cynika, když máš rád 

Nestyď se! 

 

Útoč láskou všem blízkým ji dávej 

I láskou se vítězit dá 

Útoč láskou i v ní najdeš sílu  

I láskou se zvítězit dá 

 

Pěst dá se otevřít 

Jakou kouzlem něžnou dlaň z ní máš 

Svět po tom touží 

Vydíš i pohlazením vyhráváš 

Nestyď se ! 

 

Útoč láskou všem blízkým ji dávej 

I láskou se vítězit dá 

Útoč láskou i v ní najdeš sílu  

I láskou se zvítězit dá 

Útoč láskou všem blízkým ji dávej 

I láskou se vítězit dá 

Útoč láskou i v ní najdeš sílu  

I láskou se zvítězit dá 

 

 

 



BĚLÁSEK 

------- 

Hlavu mám jak úl 

Zas do auta usedám 

Vůbec netuším 

Jak to všechno zvládnout mám 

Když tu náhle podivný 

Šelest do mých úvah vstoupil 

Jsou to křídla motýlí 

Běláska co sem 

Zřejmě na večer 

Vlét a pak tu zůstal spát 

 

Teď se probudil 

A hned odlétnout by chtěl 

Lítá sem a tam 

Vráží jen do zrádných skel 

Žádný strach můj bělásku 

Chci tě cítit na své dlani 

Jenom chvíli maličkou 

Pak tě propustím 

Ať si koukám svým 

I když ti to závidím 

 

Odlétnout s ním 

Chci odlétnout s ním 

Já stejnou touhu jak on mám 



Když mu okno v autě otvírám 

Teď odlétnout s ním 

Chci odlétnout s ním 

A nestát pevně na nohou 

Za nablýskanou výlohou 

Chci odlétnout s ním 

 

Všechna nádhera 

Kolem málo znamená 

Když v ní okna jsou stále těsně zavřená 

Můj bělásek štěstí má 

Za chvíli ho k nebi pustím 

A já sama zůstávám 

Snad tu někdo je 

Kdo se slituje 

Jako nad běláskem já 

 

Odlétnout s ním 

Chci odlétnout s ním 

Já stejnou touhu jak on mám 

Když mu okno v autě otvírám 

Teď odlétnout s ním 

Chci odlétnout s ním 

A nestát pevně na nohou 

Za nablýskanou výlohou 

Chci odlétnout s ním 

 



Odlétnout s ním 

Chci odlétnout s ním 

Já stejnou touhu jak on mám 

Když mu okno v autě otvírám 

Teď odlétnout s ním 

Chci odlétnout s ním 

A nestát pevně na nohou 

Za nablýskanou výlohou 

Chci odlétnout s ním 

Chci odlétnout s ním 

Odlétnout s ním 

 

 

 

O LÁSCE 

------- 

Láska má je zákon 

Zákon je láskou 

Láska má je zákon 

Zákon je láskou 

Mám to právo říct 

 

Tak říkám 

Já sílím jen tvou láskou 

Když rána únavná jsou 

Když člověk ztrácí víru v svítání 

Já vůbec nenaříkám 



Já svoje smutky svlíkám 

Dáváš mi lásko sílu vstát a jít. 

 

Láska má je víra 

Vvíra je láskou 

Láska má je víra 

Víra je láskou 

Mám to právo říct 

 

Tak říkám 

Já sílím jen tvou láskou 

Když rána únavná jsou 

Když člověk ztrácí víru v svítání 

Já vůbec nenaříkám 

Já svoje smutky svlíkám 

Dávámš mi lásko sílu vstát a jít. 

Jít dál 

 

Mám to právo říct 

Lásko, víro má 

Smích je pláč 

Pláč je smích 

 

Já sílím jen tvou láskou 

Když rána únavná jsou 

Když člověk ztrácí víru v svítání 

Já vůbec nenaříkám 



Já svoje smutky svlíkám 

Dávámš mi lásko sílu vstát a jít. 

Jít dál 

 

 

 

LÉTO 

---- 

Dohořívá a ztrácí jas 

Dohořívá to léto krás 

Čas krásných slz, čas něžností 

Zářících hvězd a marností 

Dohořívá a ztrácí žár 

Já z léta mám jen kazet pár (Já z léta mám jen vzpomínek pár)* 

Pod oknem mým 

Teď děti jdou 

Zpívají si a tancujou 

 

Léto, léto mí 

Jenom jednou jsem to tančila 

Léto nádherný 

Strašně ráda bych ty chvíle vrátila 

Léto, léto mí 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 



Melodie, těch letních dnů 

Na kazetách si poslouchám (Ve vzpomínkách si přehrávám)* 

Potichu jsem, už je mi líp 

Venku je mráz, já léto mám 

 

Léto, léto mí 

Jenom jednou jsem to tančila 

Léto nádherný 

Strašně ráda bych ty chvíle vrátila 

Léto, léto mí 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

Léto, léto mí 

Jenom jednou jsem to tančila 

Léto nádherný 

Strašně ráda bych ty chvíle vrátila 

Ná, na, ná, na ná ... 

Léto, léto mí 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější.. 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

 

 

TICHÁ PÍSEŇ 



----------- 

Krásný den se přede mnou otevřel 

Já do něj vcházím 

Mezi nebem a zemí 

Tam štěstí není 

Je blízko nás a každý jak svůj strom  

Do země sází 

Strom svých nadějí a radostí 

Strom svých dnů 

 

Tichá píseň zní 

Když stromy větve své vzpínají 

Té modlitbě stromů naslouchám 

Posedlá svůj den žít 

 

Bouřný vítr stromky dnů ohýbá 

Květy z nich klátí 

Jenže kořeny mých zítřků nic nevyvrátí 

Zas krásný den se přede mnou otevřel 

Já do něj vcházím 

A stejně jako každý z vás svůj stromek sázím 

 

Tichá píseň zní 

Když stromy větve své vzpínají 

Té modlitbě stromů naslouchám 

Posedlá svůj den žít 

 



Tichá píseň zní 

Když stromy větve své vzpínají 

Té modlitbě stromů naslouchám 

Posedlá svůj den žít 

Naslouchám 

Posedlá svůj den žít 

 

 

 

DEJMI RUKU 

---------- 

Rozpačitě tápem v milování 

Srdce nám tlučou na poplach 

Dobře pak nám u prvního stání 

Spadne chrám 

A tak mám někdy strach 

 

Že křídla se nám polámou 

A na adresu neznámou se půjdem ptát 

Co se může stát - i s láskou 

Dej mi ruku, dám Ti svou 

Ať zůstanou 

Ty lásky co nás držej nad vodou 

Tenhle refrén jak se zdá 

Tu sílu má 

A nezpívám to jenom o nás dvou 

O nás dvou 



 

Podnikáme krkolomný pády 

Ke hvězdám, co jsou na dosah 

Pak se k sobě obracíme zády 

To už znám 

A tak mám někdy strach 

 

Že křídla se nám polámou 

A na adresu neznámou se půjdem ptát 

Co se může stát - i s láskou 

Dej mi ruku, dám Ti svou 

Ať zůstanou 

Ty lásky co nás držej nad vodou 

Tenhle refrén jak se zdá 

Tu sílu má 

A nezpívám to jenom o nás dvou 

Dej mi ruku, dám Ti svou 

Ať zůstanou 

Ty lásky co nás držej nad vodou 

Tenhle refrén jak se zdá 

Tu sílu má 

A nezpívám to jenom o nás dvou 

O nás dvou 

 

 

 

DVY ROKY PRÁZDNIN 



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

Říkals já se hned vrátím 

Dva roky prázdnin nic víc 

Náš song si z pásku jen hraj 

Krásně se přehoupne zatím 

Říjen, únor, máj 

 

Říkals já se hned vrátím 

Dva roky přejdou jak nic 

Jak je však zvládnem, kdo ví 

Vzpomínej, šeptej si zatím 

Jméno, jméno mí 

 

Klukům těm stýská se míň 

Proč já mám bloudit jak stín 

Toužím se líbit a smát 

Tak právě tak mě máš rád 

Tak mě máš rád 

 

Dva roky prázdnin nic víc 

Jak je však zvládnem kdoví 

Vzpomínej šeptej si zatím  

Jméno, jméno mí 

Jméno, jméno mí 

 

 

 



KDYŽ LÁSKA SCHÁZÍ 

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

S náležitým přehledem víš co právě letí 

Kdy jsou v módě Alphavile a kdy Depeche Mode 

Víš s kým chodí Elton John, co kdy řekl Prince 

V tomhle tom jsi perfektní, bohužel jen v tom 

 

Čemu ty říkáš fór světový 

To mě teď příliš moc nezajímá 

Já totiž stále víc postrádám jen Tvoje pouhé pohlazení 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená, když láska schází 

 

 

Pro Tebe jen význam má se vším přijít první 

Módním trendům podléháš v tom jsi důsledný 

Přede mnou si nemusíš vůbec na nic hrát 

Vždy Tě budu ráda mít, nemusíš se bát 

 

Čemu ty říkáš fór světový 

To mě teď příliš moc nezajímá 

Nevím jak nejlíp ti mám říct, že dlouho toužím po sněženkách 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená, když láska schází 

Nevím jak nejlíp ti mám říct, že dlouho toužím po sněženkách 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená, když láska schází 

Nevím jak nejlíp ti mám říct, že dlouho toužím po sněženkách 

Když láska schází, schází 

 



 

 

ČERVENÁM (Iveta a Petr Sepeši) 

-------- 

Petr:  Nevěří, že je má jediná 

       Od "A" vždycky znova začínám 

       Zas hvízdám pod oknem, neotvírá 

 

Iveta: Za záclonou si tě prohlížím 

       Čekat minut pár neublíží 

       Tím spíš ti budu víc dneska vzácná 

 

Oba:   Červenám jako máky v obilí 

       Červenám s tebou vážně je mi líp 

       Červenám a to právě znamená 

Iveta: Má lásko nezhasínej máme čas 

 

Petr:  Barev máš jak sbírka pohledů 

       Já tě po tmě kreslit dovedu 

       A blízko kolem nás stromy smíchu 

Iveta: Plátěnky mám mokré od rosy 

       Netvař se jak bys chtěl odprosit 

Oba:   To štěstí z nebe nám poprchává 

 

Oba:   Červenám jako máky v obilí 

       Červenám s tebou vážně je mi líp 

       Červenám a to právě znamená 



Iveta: Má lásko nezhasínej máme čas 

 

Oba:   Červenám jako máky v obilí 

       Červenám s tebou vážně je mi líp 

       Červenám a to právě znamená 

Iveta: Má lásko nepospíchej máme čas 

 

 

 

BLÍZKO NÁS 

---------- 

Blízko nás - jak roje včel hledáme pel 

Chcem sami a hned  

pít slaďoučký med přivonět všem květům lásky 

Blízko nás - rozcuchané za něhou jdem  

Chcem pohlazení víc narozenin krásného svého já 

 

Nechcem jen vířit prach na všech diskotékách 

Chcem z duší svých tu bázeň střást 

S rizikem vzlétnout chcem aspoň jedenkrát výš 

Než vynést křídla můžou nás 

 

Nechcem jen vířit prach na všech diskotékách 

Chcem z duší svých tu bázeň střást 

S rizikem vzlétnout chcem aspoň jedenkrát výš 

Než vynést křídla můžou nás 

 



Víc lásky chcem mít,  

Víc sebe chcem ctít,  

Víc rozumět věcem, které jsou - blízko nás, blízko nás 

 

 

 

SVÍTÁ 

----- 

Jen kousek mít tě smím 

Víc ne 

A co s tím 

Tvý ráno jiný je 

Než mý 

To já vím 

 

Tam, kde jsi ty 

Tam jsou tvý rána 

City 

Rozmělníš zas 

Křičím na hlas 

Nemáme čas 

Proč spíš? 

 

Svítá 

 

Noc se hroutí za obzor 

Stíny mizí 



Světlo dává jim tvar 

Svítá 

Slunce tančí na střechách 

Konec vizí, přání, snů  

Máme strach 

Že svítá 

 

Jen zlomek tvého já 

Je můj 

Já to vím 

Tvý krédo znamená 

Svítím 

Neznám stín 

Tam kde jsi ty 

Prý slunce zmírá 

Jdi ty 

Přiznej si teď 

Jsem na dohled 

Tak si mě hleď 

Pojď blíž 

 

Svítá 

Noc se hroutí za obzor 

Stíny mizí 

Světlo dává jim tvar 

Svítá 

Slunce tančí na střechách 



Konec vizí, přání, snů  

Máme strach 

Že svítá 

 

Svítá 

Noc se hroutí za obzor 

Stíny mizí 

Světlo dává jim tvar 

Svítá 

Slunce tančí na střechách 

Konec vizí, přání, snů  

Máme strach 

Že svítá 

Svítá 

Noc se hroutí za obzor 

Stíny mizí 

Světlo dává jim tvar 

Svítá 

Slunce tančí na střechách 

Konec vizí, přání, snů  

Máme strach 

Že svítá 

Svítá 

Noc se hroutí za obzor 

Stíny mizí 

Světlo dává jim tvar… 


