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Jsem to já v představách 

Jsem to já v představách, 

že zdobím sál a ty doufáš. 

Nejsem tvá neznámá, 

já zlobívám a ty zoufáš. 

Nikdo neví jak silný je proud, 
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co v sobě mám a já nevycouvám 

 

Dávno už mou touhu ty znáš, 

když zazpívám tóny dlouhý. 

Znáš lásku mou písněmi jsou, 

světlem i tmou dál zní, dál zní. 

 

Slova znáš,když usínáš, 

že poslouchám se ti zdává. 

Tvoje tvář zčervená 

a já s klidem odolávám 

Nikdo neví jak silný je proud, 

co v sobě mám já nevycouvám. 

 

Dávno už mou touhu ty znáš, 

když zazpívám tóny dlouhý. 

Znáš lásku mou písněmi jsou, 

světlem i tmou dál zní, dál zní. 

 

Přání tvý hlavou zní, 

ať nejsi sám. 

Věříš dál duši mý, 

klíč dej mi, větru pak zamávej. 

 

Dávno už mou touhu ty znáš, 

když zazpívám tóny dlouhý. 

Znáš lásku mou písněmi jsou, 

světlem i tmou dál zní, dál zní. 

 

Když oči v pláči pálej 

Když oči v pláči pálej 

Když oči v pláči pálej 

tak láska odezní 



 

Když oči v pláči pálej 

Když oči v pláči pálej 

Když oči v pláči pálej 

tak láska odezní 

 

Když oči v pláči pálej 

Když oči v pláči pálej 

Když oči v pláči pálej 

tak láska odezní 

 

 

 

 

September Lady 

Léto hořící u všech vyhrává 

V bílých čepicích 

Holky tajou jak čokoláda 

Už se rozpouští a September Lady 

Mě teď opustí 

Budem vlastní hru spolu hrát 

 

Miluj déšť a September Lady 

Lásce pomáhám právě já 

Do parků jak do ráje vejdi 

Vždyť se pod deštník vejdou dva 

Miluj déšť a September Lady 

V nočních tramvajích hřej tu svou 

Milencům se věnuju nejdýl 

Slábnou podzimní únavou 

 

Sázej na září 

Něhy je v něm víc 



Nebe jemně mží 

Dny jsou silnicí bez krajnic 

A když první mráz sklouzne po tričkách 

Přišel pravý čas 

Život prozkoumat při svíčkách 

 

Miluj déšť a September Lady 

Lásce pomáhám právě já 

Do parků jak do ráje vejdi 

Vždyť se pod deštník vejdou dva 

Miluj déšť a September Lady 

V nočních tramvajích hřej tu svou 

Milencům se věnuju nejdýl 

Slábnou podzimní únavou 

 

V jedné pláštěnce máte k sobě blíž 

O to právě jde, že se v lijácích rozhoříš. 

 

Miluj déšť a September Lady 

Lásce pomáhám právě já 

Do parků jak do ráje vejdi 

Vždyť se pod deštník vejdou dva 

 

Miluj déšť a September Lady 

V nočních tramvajích hřej tu svou 

Milencům se věnuju nejdýl 

Slábnou podzimní únavou 

 

Miluj déšť a September Lady 

Lásce pomáhám právě já 

Do parků jak do ráje vejdi 

Vždyť se pod deštník vejdou dva 

Miluj déšť a September Lady 

Lásce pomáhám právě já 



Do parků jak do ráje vejdi 

Vždyť se pod deštník vejdou dva 

 

Miluj déšť a September Lady 

V nočních tramvajích hřej tu svou 

Milencům se věnuju nejdýl 

Slábnou podzimní únavou 

 

 

 

Jseš můj den 

Jseš můj den, já chci být tvůj 

Zářivě bílý den bez mraků 

Jsem tvůj den a ty zas můj 

Láska je zázrak zázraků 

 

Ty dovedeš číst ve tváři 

A odhalíš co je příčinnou 

Proč ve dne a jindy září 

Kde klíče od mýho úsměvu jsou 

 

Radši se nechci ptát 

Odkud to všechno znáš 

Jak okamžik se mi celej náš příběh zdá 

 

Jseš můj den, já chci být tvůj 

Zářivě bílý den bez mraků 

Jsem tvůj den a ty zas můj 

Láska je zázrak zázraků 

 

Kdo nehraje nic nezíská 

A pravidla jsou jen záminkou 

Jak uvidět lásku zblízka 

o bláznivé kousky připravenou 



 

Radši se nechci ptát 

Odkud to všechno znáš 

Jak okamžik se mi celej náš příběh zdá 

 

Jseš můj den, já chci být tvůj 

Zářivě bílý den bez mraků 

Jsem tvůj den a ty zas můj 

Láska je zázrak zázraků 

 

Osud promine snad nám ty hříchy 

Bude dělat, že nic nevidí 

Osud promine snad nám ty hříchy 

Co z lásky jsou spáchaný 

A všechno se smí 

 

Ty jseš můj, ty jseš můj den 

Ty jseš můj, ty jseš můj den 

Ty jseš můj, ty jseš můj den 

Ty jseš můj 

 

Jseš můj den, já chci být tvůj 

Zářivě bílý den bez mraků 

Jsem tvůj den a ty zas můj 

Láska je zázrak zázraků 

 

Jseš můj den, já chci být tvůj 

Zářivě bílý den bez mraků 

Jsem tvůj den a ty zas můj 

Láska je zázrak zázraků 

 

Jseš můj den, já chci být tvůj 

Zářivě bílý den bez mraků 



Jsem tvůj den a ty zas můj 

Láska je zázrak zázraků 

 

 

 

Utajená dovolená 

Utajená dovolená 

Pocitům svým svobodu dát 

Utajenou dovolenou já mám 

 

Jak se mnou chvíli být 

Beze svědků mě mít 

Pro sebe tam, kam nikdo netrefí 

Řeknu ti jen pojď blíž 

Ať nikdo neslyší 

O jednom místě náhodou já vím 

 

Utajená dovolená 

Utečem tam 

Jen ty a já 

už nikdo nás nevypátrá 

 

Pocitům dej svobodu pout 

Fantazií nespoutanou 

Utajenou dovolenou nás dvou 

 

O tom všem už víš 

A pochopíš tím spíš 

Že na to místo útěky jdou snáz 

 

Zvědavé bloudění 

Poznané souznění 

Bez konce chvíle 

V kouzlech ztracená 



 

Utajená dovolená 

Pocitům svým svobodu dát 

Utajenou dovolenou já mám 

Pocitům dej svobodu pout 

Fantazií nespoutanou 

Utajenou dovolenou nás dvou 

 

Utajená dovolená 

Pocitům svým svobodu dát 

Utajenou dovolenou já mám 

Pravda je jen co se ti zdá 

Chvíle chce být nekonečná 

Utajenou dovolenou 

 

 

 

Nevolej 

Nevolej, tohle znám 

a já už ti nevěřím 

a v slibech tvých se nevyznám 

Nevolej, tohle znám 

až bude tma podívej se 

okna mý jsou dokořán 

Nevolej 

 

Ano se nepočítá 

Ty zavoláš ráno a já nevím kam poběžím 

Tak proč? To nikdo neví! 

Jak taková můžeš jedovatá víla být 

 

Slova jak sláma jsou 

To jediný co zbývá nám 

Aby sis vážila 



Jak pravdu říkávám 

 

Nevolej, tohle znám 

a já už ti nevěřím 

a v slibech tvých se nevyznám 

Nevolej, tohle znám 

až bude tma podívej se 

okna mý jsou dokořán 

Nevolej 

 

Ano, tak to být má 

Já závody vzdávám a nevyčítám ti to víc 

Tak jdi, už nezamávám 

Tvý zmatený fóry a momenty slávy ti dám 

Bylo to náhodou 

Řeklas mi počkej na mě, stůj 

Budeme stálice a můj čas býval tvůj 

 

Nevolej, tohle znám 

a já už ti nevěřím 

a v slibech tvých se nevyznám 

 

Nevolej, tohle znám 

až bude tma podívej se 

okna mý jsou dokořán 

 

Nevolej, tohle znám 

a já už ti nevěřím 

a v slibech tvých se nevyznám 

Nevolej 

 

Slova jak sláma jsou 

To jediný co zbývá nám 



Aby sis vážila 

Jak pravdu říkávám 

 

Nevolej, tohle znám 

a já už ti nevěřím 

a v slibech tvých se nevyznám 

 

Nevolej, tohle znám 

až bude tma podívej se 

okna mý jsou dokořán 

 

Nevolej, tohle znám 

a já už ti nevěřím 

a v slibech tvých se nevyznám 

 

Nevolej, tohle znám 

až bude tma podívej se 

okna mý jsou dokořán 

 

Nevolej, tohle znám 

a já už ti nevěřím 

a v slibech tvých se nevyznám 

 

 

 

 

Skandál (Text písně Ivety Bartošové) 

Skandál 

to slovo k nebi odlétá 

Skandál 

jak mlha stříbrem posetá 

Lodí připlul a pak se pustil ke hvězdám 

A Tys mi šeptal je nám fajn 



a trochu jsi lhal 

 

Skandál 

jak přeplout moře úzkostí 

Skandál 

mám chuť se schovat před hosty 

A tep stoupá a víno zteplá ve sklenkách 

Po mých šedých panenkách se proběhnul žal 

 

Jsem tvou krásnou nevěstou a mraků se ptám 

Kam svou dlouhou cestou jdou, po té se dám 

Jsem tvou láskou z e-mailů skandální 

Tvoje rty tak málo znám 

tak dík 

 

Skandál 

to slovo nebe otvírá 

Skandál 

má v sobě křídla motýla 

Až se vrátí 

snad za mrazů a za bouří 

A ozdobit mě zatouží 

to moh by sis přát 

 

Jsem tvou krásnou nevěstou a mraků se ptám 

Kam svou dlouhou cestou jdou, po té se dám 

Jsem tvou láskou z e-mailů skandální 

Tvoje rty tak málo znám tak dík 

 

Jsem tvou krásnou nevěstou a mraků se ptám 

Kam svou dlouhou cestou jdou, po té se dám 

Jsem tvou láskou z e-mailů skandální 

Tvoje rty tak málo znám 

 



Jsem tvou krásnou nevěstou a mraků se ptám 

Kam svou dlouhou cestou jdou, po té se dám 

Jsem tvou láskou z e-mailů skandální 

Tvoje rty tak málo znám 

tak dík 

 

 

 

 

Na poli lásky 

Než prozradím chvíli mi dej 

Málo tě znám nepřemýšlej 

Desítky dnů víš kdo jsem já 

Kam odlítám 

Co se mi zdá 

Najdu na svém letu po planetách 

Rej andělů 

Tam mezi stromy v korunách 

Zlatavý pásky 

Ztracených zákonů 

Rej andělů 

Chci hledat tisíc důvodů 

Na poli lásky 

Život je pánem dnů 

 

Nevyčítám 

Víc neříkej 

Byl to jen plán 

Nezapomínej 

Ty budeš můj 

A já budu svá 

 

Plameny hor, fenomenál 

Chtěj o tom snít 



Nikdy nebudeš sám 

 

Rej andělů 

Tam mezi stromy v korunách 

Zlatavý pásky 

Ztracených zákonů 

Rej andělů 

Chci hledat tisíc důvodů 

Na poli lásky 

Život je pánem dnů 

 

Rej andělů 

Ty budeš můj 

Já zůstanu svá 

 

Rej andělů 

Tam mezi stromy v korunách 

Zlatavý pásky 

Ztracených zákonů 

Rej andělů 

Chci hledat tisíc důvodů 

Na poli lásky 

Život je pánem dnů 

Rej andělů 

Rej andělů 

Tam mezi stromy v korunách 

Tam mezi stromy v korunách 

Zlatavý pásky 

Zlatavý pásky 

Ztracených zákonů 

Ztracených zákonů 

Rej andělů 

Rej andělů 

chci hledat tisíc důvodů 

 



Policie snů 

Smůlu má pláč, asi víš to se stává 

Nad ránem sám malý vůz spálíš 

Proplakaný noci mí, polní tráva 

A vinou tvou k tulákům já se dám. 

 

Mě dálka láká 

cestu dlouhou vídávám 

Tak dálka dává touze 

křídla říkávám 

A vítr 

Jsi můj pláč, policie snů 

Jsi můj pláč, a v noci při mně stůj 

Jsi můj pláč, tak ty jsi můj pláč 

Policie snů, tak ty jsi můj pláč 

 

Napovídám, asi víš, co je sláva 

Kdo váhy má, kdo velí 

Záhy, náměsíčná duše má zapomíná 

A v zahradách záhadných usíná 

 

Mě dálka láká 

Cestu dlouhou vídávám 

Tak dálka dává 

Touze křídla říkávám 

A vítr 

Jsi můj pláč, policie snů 

Jsi můj pláč, a v noci při mně stůj 

Jsi můj pláč, tak ty jsi můj pláč 

Policie snů, tak ty jsi můj pláč 

Jsi můj pláč, policie snů 

Jsi můj pláč, a v noci při mně stůj 

Jsi můj pláč, tak ty jsi můj pláč 

Policie snů, tak ty jsi můj pláč 

 



Náměsíčná, jako tráva 

Duše má zapomíná 

V zahradách záhadných 

Usínám 

 

Jsi můj pláč, policie snů 

Jsi můj pláč, a v noci při mně stůj 

Jsi můj pláč, tak ty jsi můj pláč. 

Policie snů, ty jsi můj pláč 

Jsi můj pláč, policie snů 

Jsi můj pláč, tak v noci při mně stůj 

Jsi můj pláč, tak ty jsi můj pláč 

Policie snů, tak ty jsi můj pláč 

Policie snů, tak ty jsi můj pláč 

Policie snů, tak ty jsi můj pláč 

 

 

 

Můj stín, zář tvá  
On 

Dej mi směr, dej mi tvář 

Pojď a pro sebe mě stvoř 

 

Ona 

Dej mi smích, dej mi pláč 

Párem stát se můžeme 

(můžeme) 

Staň se vlídným sochařem 

Srdce dej mi bez kazů 

 

On 

My se stvořit dokážem 

Právě ke svých obrazům 

 



Ona 

Můj stín - zář tvá 

Skládá - tvé já 

 

On 

Tak mě máš jak sem chtěl 

Každý vlas můj objímej 

 

Ona 

Máme svět našich těl 

Ten si rozbít nesmíme 

(Nesmíme) 

Cizí koně sálem pádí 

Drž mě pevně u naší zdi 

 

On 

První píseň rozehráli 

Právě pro nás, že jsme to my 

 

Ona 

Můj stín - zář tvá 

Skládá - tvé já 

Můj stín - zář tvá 

Skládá - tvé já… 

 

 

 

Scházíš mi čím dál víc 

¨:Dávno vůbec nevím, 

To proč jsem byla tak zlá 

Tys stáls tam stále němý 

A pak jsi prostě šel dál 

A já jsem za tvým stínem 

Když v tmách se ponořil 

Tím náhlým prázdnem mávla 



Svět můj neshoří 

 

Čas všechny bouře zháší 

Však léčit nás neumí 

Z těch výčitek co straší 

Bolavé svědomí 

 

I nejvřelejší lítost 

Zháší chladný proud 

Vzpomínek a přání 

Co v nás hned procitnou. 

 

Scházíš mi čím dál víc 

Z těch všech důvodů 

Co sotva zvládnu říct 

Scházíš mi kam se podívám 

Prostě scházíš mi čím dál víc 

 

Už tolikrát jsem byla 

Tak blízko, že zavolám 

Já jsem se nezměnila 

Tvé číslo nazpaměť znám 

Jen dál strach mám jak malá 

kdo mě uslyší 

pozná jak láska sálá 

z těch slov nejtišších 

 

Scházíš mi čím dál víc 

z těch všech důvodů 

Co sotva zvládnu říct 

Scházíš mi kam se podívám 

Prostě scházíš mi čím dál víc 

 



Scházíš mi čím dál víc 

z těch všech důvodů 

Co sotva zvládnu říct 

Scházíš mi kam se podívám 

Prostě scházíš mi čím dál víc 

 

 

 

To mě nenapadá 

Před kinem se nával rozplývá. 

Už za chvíli začne film, tak kde jsi? 

Ještě včera ses mi prostě zdál. 

Bezchybný tak proč jen bouráš mé sny? 

 

Váhám kde můžeš být? 

Kde jsi jem zůstal? 

Proč jsi nepřišel včas? 

Měls tu už dávno být. 

Snad jsi neměl jen chuť, 

Mi to jen v klidu přímo říct 

Tak to není, ale kde jsi? 

To mě nenapadá! 

Půjdu pryč! 

 

Spoustu známých míjím v ulicích. 

Potřebuju být někomu blízko. 

Neóny tak lákaj někam jít. 

Tam, kde vím že pro mě není místo! 

 

Lžu si, žes tu chtěl být, 

Že jsi měl smůlu, 

Že ses přepočítal 

Ujel ti autobus 

Zpátky loudám se zas 



Určitě přijdeš dál si lžu 

Jediná věc proč tu nejsi to mě nenapadá 

Tak přijď! 

 

 

 

Snad jednou najdu průvodce 

Málem připadám si ztracená 

Když jdu po ulici v tomhle městě 

Ještě ho málo znám 

Kudy se dám 

Kolem projel pestrý autokar 

A v něm seděl jeden s mikrofonem 

Zmizel jak slunce žár 

Byl by z nás krásný pár 

 

Snad jednou najdu průvodce 

Bude jak na fotce cestovní kanceláře 

Snad jednou najdu průvodce 

Vezme mě za ruce a řekne 

Já zájem mám 

 

Vídám svou tvář ve sklech výkladů 

A na dně sklenky džusu v malém bistru 

Málo je nápadná 

Jak se mi zdá 

 

Jako rozpálené dláždění 

Zbytečně vychládám tu v jednom stínu 

Ten kdo mě nalezne 

Dostane nálezné. 

 

Snad jednou najdu průvodce 



Bude jak na fotce cestovní kanceláře 

Snad jednou najdu průvodce 

Vezme mě za ruce a řekne 

Já zájem mám 

 

Snad jednou najdu průvodce 

Bude jak na fotce cestovní kanceláře 

Snad jednou najdu průvodce 

Vezme mě za ruce a řekne 

Já zájem mám 

 

Snad jednou najdu průvodce 

Bude jak na fotce cestovní kanceláře 

Snad jednou najdu průvodce 

Vezme mě za ruce a řekne 

Já zájem mám 

 

 

 

Píseň o šlépějích (Text písně Ivety Bartošové) 

Chodím bosa v trávě a 

on potají o tom písen skládá. 

Ano písen právě o mých šlépějích dohromady dává. 

Možná, že jsem řekla něco více, 

věřte však, že jmen je někdy více. 

 

Chodím bosa v trávě a 

on potají hlavu k zemi skrývá, 

Dotýká se právě mých dvou šlépějích a tajně je líbá. 

Možná, že to někomu bude málo, 

mě však i z toho srdce pookřálo. 

 

 



 

Návrat (Text písně Ivety Bartošové) 

S Michalem Davidem. 

 

Ona: 

Tenhleten příběh co možná se stal 

Mi připomíná maškarní bál 

Někdy v tom pestrém labyrintu Jsem i já 

a svou roli mám 

Potkávám slova v přestrojení 

Říkám si znova co je to není 

Umět se schovat to je největší umění 

Tajnými dvířky ven příběh je pozměněn 

 

Oba: 

Návrat nejde se splíst 

Vracím se ráda do známých míst 

Zbývá jen závrať 

Ze všech těch ztrát po cestách 

 

Ona: 

Tenhleten příběh co možná se stal 

 

On: 

Mi připomíná maškarní bál 

Poznávám znova, že před sebou se neschovám 

 

Oba: 

Tajnými dvířky ven, 

Útěk je prozrazen 

Návrat nejde se splíst 

Vracím se ráda do známých míst 

Zbývá jen závrať 
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Ze všech těch ztrát po cestách 

Jdu zpátky cestou svou 

Přicházím za Tebou 

Návrat nejde se splíst 

Vracím se ráda do známých míst 

Zbývá jen závrať 

Ze všech těch ztrát po cestách 

Návrat k těm nejbližším 

Co má je ráda 

K těm co jsou jí vším 

Chce pro ně střádat 

Odlesky hvězd v písničkách 

Návrat nejde se splíst 

Vracím se ráda do známých míst 

Zbývá jen závrať 

Ze všech těch ztrát po cestách 

 

 

 

 

 

Nebe to ví (Text písně Ivety Bartošové) 

Nebe to ví 

a lidem nebudu se zpovídat 

Raimond mě nes v náručí 

a říkal mám tě rád 

 

Chtělo se mi brečet 

a chtělo se mi smát 

Chtělo se mi šaty roztrhat 

a vyhodit je k temné obloze 

 

A teplý letní vítr 

by do nich začal vát 



odlétli by jako padlí andělé 

 

A byli jsme děti 

najednou dospělé 

 

Odlétli by jako padlí andělé 

 

Byli jsme děti 

najednou dospělé 

 

A já chtěla strašně 

utonout v té divné bolesti 

a krví trávu požehnat 

 

Mé hlasy mi řekli 

ne ne ne to se nesmí stát 

a já se začla bát 

 

Mám v sobě tolik lásky 

a nesmím ti ji dát 

Mám v sobě tolik lásky 

Mám v sobě tolik lásky 

musím ji nepoznat 

 

Hlasy mě volali 

a volat nepřestanou 

V Lotrinsku šantal dobrémi 

No co hořce vínem 

je těžké zůstat pannou 

 

Mám v sobě tolik lásky 

a nesmím ti ji dát 

Mám v sobě tolik lásky 



Mám v sobě tolik lásky 

a nesmím ti ji dát 

Mám v sobě tolik lásky 

Mám v sobě tolik lásky 

musím ji nepoznat 

 

 

 

 

Koncem to začíná 

Pocitům barvy já chtěla bych dát 

a na chvíli z jejich stíny si hrát. 

Nepátrat víckrát u po příčinách 

v čem jsem vinná a čem zas nevinná. 

Pod sněhem už raší tráva, 

v mlčení zní tichá zpráva. 

Nic není tím čím se mi zdá být, 

jen já to nevím. 

 

Láska na rozum nevěří. 

Lásku nechytíš u dveří. 

Je stále stejná, stále jiná, 

na konci začíná. 

 

Pocitům umět křídla teď dát, 

v kapkách deště slyším vodopád. 

Divoké skály v nížinách, 

koncem svým pokaždý začíná. 

V soumracích potají svítá, 

šeptávají ústa skrytá. 

Nic není tím čím se mi zdá být, 

jen já to nevím. 

 

Láska na rozum nevěří, 



lásku nechytíš u dveří. 

Láska ví, že všechno bude jinak, 

na konci začíná. 

 

Láska ví, že všechno bude jinak, 

na konci začíná. 

 


