Blízko nás
1. Blízko nás (L. Štaidl / B. Janíček)
2. Útoč láskou (M. Penk / B. Janíček)
3. Dva roky prázdnin (L. Štaidl / Z. Borovec)
4. Závod s mládím (M. Penk / B. Janíček)
5. Básníci (O. Soukup / B. Janíček)
6. Dej mi ruku (P. a P. ORM / J. Fischer)
7. Game over (V. Prejzek / J. Rolincová)
8. Nesmí se stát (V. Hádl / B. Janíček)
9. Prozatím (J. Pertl / M. Černý)
10. V záři reflektoru (P. Hanning / K. Hořice)
11. Portrét (O. Soukup / B. Janíček)
12. Tichá píseň (M. Penk / B. Janíček)
13. Když láska schází (L. Štaidl / M. Černý)

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

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

Dva 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

Závod s mládím
-------------Závod končí
Moře prázdných kelímků
Někdo z nás výhru zapíjel
Závodištěm se jen vítr prohání
A hráze s vodním příkopem
S tou vodou růžovou

Kdo z nás ví, kdo ví
O čem v této chvíli vítězové sní - zda nepláčou
Spí s tesknou touhou
Vítězstvím jak nožem zraněni jsou
Čas slávy je krátký jako mžik
Náš závod s mládím
Trvá dál, my mládí nepředběhnem
Je hloupý, je krásný, čas mládí

Závod s mládím
Každý z nás s ním závodí
A každý nad ním zvítězit touží
Nevadí mi, že Ti k smíchu, k pláči jsem
jen toužím v lásce náskok mít, než přijde stárnutí

Kdo z nás ví, kdo ví
O čem v této chvíli vítězové sní - zda nepláčou

Spí s tesknou touhou
Vítězstvím jak nožem zraněni jsou
Čas slávy je krátký jako mžik
Náš závod s mládím
Trvá dál, my mládí nepředběhnem
Je hloupý, je krásný, čas mládí

Básníci
------Píšou báseň ze svých let
Nedokážou závidět
Černou křídou zapsaní
V řadách srovnaní
A jejich bílá čela z řady vyvstávají
A rodí se v nich síla něco chtít

Když jdou
Do boje s tmou
Něžní rváči jsou k pláči
Jsou stránky příštích knih
A jsou jak bílý sníh
Teď hned
Chtěj změnit svět
Patří dívkám
A lásce
Jsou stránky příštích knih

A jsou jak bílý sníh
Tak světe chraň
Tak chraň, chraň básníky svý

Verše píšou podchodech
Melír slunce ve vlasech
Pro ně není světlo tmou
Jen tmou odbarvenou
Vědí, že oheň dá se zapálit jen ohněm
A zkoumají své pravdy v oceán

Když jdou
Do boje s tmou
Něžní rváči jsou k pláči
Jsou stránky příštích knih
A jsou jak bílý sníh
Teď hned
Chtěj změnit svět
Patří dívkám
A lásce
Jsou stránky příštích knih
A jsou jak bílý sníh
Tak světe chraň
Tak chraň, chraň básníky svý

Když jdou
Do boje s tmou

Něžní rváči jsou k pláči
Jsou stránky příštích knih
A jsou jak bílý sníh
Teď hned
Chtěj změnit svět
Patří dívkám
A lásce
Jsou stránky příštích knih
A jsou jak bílý sníh
Tak světe chraň
Tak chraň, chraň básníky svý
Jsou Tvý

Dej mi 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

Game Over
--------Dětské hlasy:
-Ale já vlastně hraju první.
-Co to je?
-Já vlastně hraju první - Péťo!
-No a co!
-Já hraju teď
-Fuj, cha, cha!
-Co to je?
-Žáby asi.
-To jsou asi včelaři.
-To je boží, viď?
-Kubo, nechal bys to hrát mě?
-Vyzkoušej si to, máš jeden život
-Dva.
-Jeden.
-Ale co to je za babizny.
-Já vím co to je. To jsou stromy.
-Ne to jsou čarodějnice.
-Jááá už vím co to je, to jsou včelaři.

Iveta zpěv:
Měníme za nové hry, značky formule

Sháníme pro děti nejlepší diskety
Až nás tou legrací malých i velkých
Počítač nakazí, den bude krátký

Dětské hlasy:
-Já se nedívám a nekoukám.
-Dělej - no teď už máš pozdě,
dělej nahoru, makej a sežer ty dva,
no teď už máš zase pozdě

Iveta zpěv:
Letadla, rakety bouchnou či vyletí
Proč je to největší zábava pro děti
Zajatí hrou, světýlka v očích
Kdo jim však spočítá, co právě ztrácí

Dětské hlasy:
-No byla v rohu, vyskočila
a najednou tam byl tenhle level - to nemá cenu
-Ne ono to neudělá, ona byla v rohu
A vyskočila a měla tam všechny knudliky
- Co je to?! Game Over!

Nesmí se stát (Iveta a Karel Gott)
------------Gott: Nespoléhej na hvězdy ty padají

Ten kdo věří lichotkám ten hada jí
Iveta: Ale já se hadů vůbec nebojím
A jen díky hvězdám stálicím už vím

Oba: Něco vím
Nesmí se stát, stát, nesmí se stát
Musí se jít a každou chvíli má se něco dít
Nesmí se stát, stát, nesmí se stát
I chybný krok je krásným důkazem že kráčíš

Gott: Počítej sou lidi co maj věčný strach
Hází potom šťastnějším pod nohy hrách
Iveta: Já jim z hrášku dobrou kaši uvařím
Oni v lidské dobro jednou uvěří

Oba: Uvěří
Nesmí se stát, stát, nesmí se stát
Musí se jít a každou chvíli má se něco dít
Nesmí se stát, stát, nesmí se stát
I chybný krok je krásným důkazem že kráčíš

Nesmí se stát, stát, nesmí se stát
Musí se jít a každou chvíli má se něco dít
Nesmí se stát, stát, nesmí se stát
I chybný krok je krásným důkazem že kráčíš
Nesmí se stát - nesmí se stát

Prozatím
-------šeptem: Ze všech koutů na mě bliká
Semafor těch, kteří ví,
Že je všechno jen prozatím

Zpěv: Snad se baví tím jak plaší
Každý náznak záblesků
Které do mých dnů proniknou
Snad je to tím, že je straší
To že po nich příjdou dalši
A že z čista jasna zaniknou
Nemůžu říct, že se vyznám
Ani v tom co už znám
Ale jedno na sto procent vím
Že jak já tak každý druhý
Kterého tu potkávám
Nechce slyšet prozatím

Křídla lásky můžou lítat po kraji, kam nedopadá stín
Zvládnou výšky, zvládnou dálky, nespálí je žádné prozatím

Ten kluk co mi nosí tašku je na tom už jako já
Bojí se, že taky doplatí
Na to, že jsou jiní starší
A že klidně dopustí

Že je vše jen prozatím

Křídla lásky můžou lítat po kraji, kam nedopadá stín
Zvládnou výšky, zvládnou dálky, nespálí je žádné prozatím

šeptem: I když všech koutů na mě bliká
Semafor těch, kteří ví,
Nepoznávám žádné prozatím

V záři reflektorů
----------------Kavárnou lehce vlíná chlad,
Kterým voní dnešní bílá káva
Kavárnou spěchá s účtem černý frak
Levný symbol krátkých příběhů
Podívej - někde šálek na zem spad
Plný citů cinknul to se stává
Podívej - nechci vážně uhrát pat
Křivých rázem květních úsměvů

V záři reflektorů budu zítra něžná stát
Láskou zhýčkaná, napořád se zdá
V záři reflektorů o mě začneš stát
Já už budu vědět, jak to hrát

Odcházím - promiň náhlý chvat

Dávno nám zchladla bílá káva
Kavárnou - pluje příběh, který svat
Jen jedna stránka běžných klauniád

V záři reflektorů budu zítra něžná stát
Láskou zhýčkaná, napořád se zdá
V záři reflektorů o mě začneš stát
Já už budu vědět, jak to brát

Portrét
------Židle krásné strom jsou
Co z něčí vůle přestaly růst
Mnozí na těch židlích spí
A jejich touhy mají půst
Nechce mít jen židli svou
Raději nechte v klidu strom žít
My máme touhu křišťálovou
My nechce hříchy za nehty mít

Je-li nám něco svaté, opravdu svaté však to znáš
Nemluvíš o tom jen cítíš
Sám, že v rukou svých
Vlastní portrét máš

Hesla zdá se nedoletí
Výš než ptáci než báseň má
Báseň má o lehkovážných
Jež cizí dluh vůbec nezajímá

Ale je-li nám něco svaté, opravdu svaté však to znáš
Nemluvíš o tom jen cítíš
Sám, že v rukou svých
Vlastní portrét máš

Nechce mít jen židli svou
Raději nechte strom žít
My máme touhu křišťálovou
My nechce hříchy za nehty mít
Ale je-li nám něco svaté, opravdu svaté však to znáš
Nemluvíš o tom jen cítíš
Sám, že v rukou svých
Vlastní portrét máš
Portrét duše máš

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

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

