Jedna jediná
1. Rozvíjej se poupátko (D.C. Vačkář/F. Hrubín)
2. Znám jednu starou zahradu (J. Hammer ml./I. Fischer)
3. Láska (J. Škorpík/V. Kočandrle)
4. Kolikrát (J. Škorpík/V. Kočandrle)
5. Láska cestu zná (H. Zimmer/E. John/T. Rice/český text: P. Cmíral)
6. Jedna jediná (J. Škorpík/V. Kočandrle)
7. Píseň vandráka (lidová, úprava J. Škorpík)
8. Popelka-Sweetest Sounds (R. Rodgers)
9. Růže ve sněhu (J. Škorpík/V. Kočandrle, J Škorpík, I. Bartošová)
10. Já chci být Ti vším - Let Me Be Your Wings (B. Manilow/J. Feldman/B. Sussman/český text: H.
Sorrosová)
11. Tři oříšky (K. Svoboda/V. Kočandrle)
12. Mé přání (B. Urbánek/J. Šimek)

ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO
-------------------

Rozvíjej se poupátko
Nejkrásnější z květů
Od rána až do noci
Budeš vonět světu

Láska jako květina
Klíčí do poupěte
Ten kdo lidi miluje
Tomu nejvíc kvete

Až sluníčko po ránu
Celý svět probudí
Kéž tvoje vůně nás
Ku lásce povzbudí

Rozvíjej se poupátko
Nejkrásnější z květů
Od rána až do noci
Budeš vonět světu

Láska jako květina
Klíčí do poupěte

Ten kdo lidi miluje
Tomu nejvíc kvete

Ten kdo lidi miluje
Tomu nejvíc kvete

Znám jednu starou zahradu (Iveta a Petr Muk)
-------------------------

Petr: Znám jednu starou zahradu, kde hedvábná je tráva
Má vrátka na pět západů a mě se o ní zdává
Tam žije krásná princezna má opálenou pleť
Jen já vím jak je líbezná tak neblázní a seď

Petr: Ná, ná, ná, ...
Iveta: Ná, ná, ná, ...
Oba: Ná, ná, ná, ...

Iveta: V té zahradě je náhodou i studna s černou mříží
A stará vrba nad vodou co v hladině se zhlíží
Ten rybník s loďkou dřevěnou tu čeká na nás dva
Tak pojď a hraj si s ozvěnou a zpívej to co já

Iveta: Ná, ná, ná, ...
Petr: Ná, ná, ná, ...
Oba : Ná, ná, ná, ...

Láska
-----

Lásku prý do dlaně nejde vzít
Lásku prý mé oči nevidí
Láska prý srdci lhát neumí
Ať je řečí mou, když slova oklamou

S láskou můžeš jít cestou neznámou
Lásce se neztratíš, přijde za tebou
S láskou je ráno den, jen se dívej líp
Znám ji a zároveň krásnější než dřív

Láska prý je spánkem nejsladším
Písničkou co srdce roztančí
Lásce já málo jen rozumím
Jedno ale vím, zas jí uvěřím

S láskou můžeš jít cestou neznámou
Lásce se neztratíš, přijde za tebou
S láskou je ráno den, jen se dívej líp
Znám ji a zároveň krásnější než dřív
S láskou můžeš jít cestou neznámou
Lásce se neztratíš, přijde za tebou

S láskou je ráno den, jen se dívej líp
Znám ji a zároveň krásnější než dřív
Než dřív

Kolikrát
--------

Pár týdnu se ti zdá
Stále ti uniká
Zas má hezký oči sví - zasněný
Spí skoro se ti zdá
Den za dnem uvadá
Co jen tobě netušíš ji trápí

Co si přát v tuhle chvíli máš
Dál hledat co se blízko zdá
Kolikrát můžeš lásku mít
Jenom ty ji nevidíš
Co si přát v tuhle chvíli máš
Dál hledat co se blízko zdá
Kolikrát můžeš lásku mít
Chyť ji než ti odletí

Pár týdnu se ti zdá

Stále ti uniká
Zas má hezký oči sví - zavřený
Jen nedovedeš říct
Pár slov co prozradí
Že zdá se ti vždycky zas tak krásná

Co si přát v tuhle chvíli máš
Dál hledat co se blízko zdá
Kolikrát můžeš lásku mít
Jenom ty ji nevidíš
Co si přát v tuhle chvíli máš
Dál hledat co se blízko zdá
Kolikrát můžeš lásku mít
Chyť ji než ti odletí

Co si přát v tuhle chvíli máš
Kolikrát můžeš lásku mít
Co si přát v tuhle chvíli máš
Dál hledat co se blízko zdá
Kolikrát můžeš lásku mít
Jenom ty ji nevidíš

Co si přát v tuhle chvíli máš
Dál hledat co se blízko zdá
Kolikrát můžeš lásku mít
Jenom ty ji nevidíš

Co si přát v tuhle chvíli máš
Já tiše zpívat budu dál
Na dosah můžeš lásku mít
Chyť ji než ti odletí

Láska cestu zná (Iveta a Petr Muk)
---------------

Iveta: Nepoznáme svět co jen rád tě má
Snad je ve hvězdách a blíž než nám se zdá
Kde jen křídla vzít
Duše blátem jdou
Snad mám síly dost
Svět můj a tvůj jen z touhy stvořit v srdcí dvou

Pojď dál, cestu láska zná
Tam kam půjdeš ty chci jít
Tam doma jsem, kde najdeš klid
Tma v nás změnit v den se má
Svítá ve skalách
Tvá zem pryč je strach
Láska cestu zná

Petr: Tolik sem se bál
Očích svých a ran

Teď mám vlastní svět
A v něm tvé oči mám
Nejkrásnější svět
Cos mi mohla dát

Oba: Je snad vlídnější než pápěří
Kdo rád nás má v něj uvěří
Pojď dál, cestu láska zná
Tam kam půjdeš ty chci jít
Tam doma jsem kde záříš
Tma v nás změnit v den se má
Svítá ve skalách
Sví jsme, pryč je strach
Láska cestu zná
Dál pojď, láska cestu zná

Jedna jediná
------------

Sníh, když se snáší
A tát začíná
A po tváři, kde po kapkách vločky stékají
Vím, že jsi blízko
Snad víc nevnímám

A na dálku sem po vločkách zprávu posíláš

Jedna jediná tam z dálky
Jedna jediná je má
Vločka zázračná, co v ní já vím
Že zakletá je láska tvá

Sníh, když se snáší
Mě mráz nevadí
Jediná ze všech krůpějí vůbec nestudí
Dál nic neříkej
Vždyť já všechno vím
Ticho bývá lek nejlepší
Na vše odpoví

Jedna jediná tam z dálky
Jedna jediná je má
Vločka zázračná, co v ní já vím
Že zakletá je láska tvá
Jedna jediná tam z dálky
Jedna jediná je má
Jedna jediná mi sílu dává
Ze všech lásek láska tvá

Píseň vandráka

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

Byl jednou starý zámek
A v zámku starý král
A ten podle všech známek
Dost moudře kraloval

Pod zámkem byla víska
A za tou vískou stráň
A v ní chaloupka nízká
A dvorek jako dlaň

Jen kolovrátku zpívej
Jak lípa plná včel
V tom domku bydlel dřevorubec
A ten tři dcery měl

Kateřina je líná
A Dorka jak by smet
To Popelka je jiná
Jak pozná každý hned

Lá, lá, lá, ...

vyprávění:
A tohle to jsou vrata
Holubník pod střechou

A tohle to je táta s protivnou macechou

zpěv:
Jen kolovrátku zpívej
To o čem zpíváš rád
Jak do města jel
Pan táta pár dárků kupovat

Popelka
-------

Sem tak poddajná, poslušná
Každý příkaz vždy hned vyplním
Doma však jedno místečko mám
Kde bez lidí tiše si sním

V tom svém malém tichém koutku na své židli sedávám
Můžu být vším tím o čem sním
Na křídlech fantazie celý svět obletím
A v náručí mě ten svět kolébá

Bývám dcera faraóna
Dojím krávy
Pak jsem zase první dáma z Milána
Jako dědička si na své jemné hady

Chovám v marušové bource z japana
Každý muž po mě blázní
S láskou si zahrávám
Stále krásná žádoucí bývám
Když sama v svém koutku tu sedávám
Můžu být vším tím o čem sním

Můžu být vším tím o čem sním

V Kalkatě tam jsem kapsář
V Peru zas královna
Jak mořská víla moře roztančím
V Africe jsem krutý lovec na safari
Jestli ze mě jde strach no tak se mi klaň
Ale, když se chystám pojíst svoji kořist
Zjistím, že jsem kdesi zapomněla zbraň
A hned ztracená jsem v džungli samotná bezbranná
V tom lese lvice z doupěte

Pak se radši honem zpátky domů vrátím
Šťastná, že jsem malým děvčetem

Růže ve sněhu
-------------

Nemůžu jíst, nemám chuť pít

A se čtením nejde to líp
Půlnoc a já neusínám
Máš tohle všechno na svědomí

A já hlavu si láskou tvou zplést zas dám
Tak dej do koní prásknout leť k výšinám
Já hlavu svou láskou dám ti pak zplést
Spatříš ve sněhu růže kvést

Svítá já bdím, mě napadá
Jaké je být milována
Co když tě víc neuvidím
Já v tuhle chvíli jen jedno vím

A já hlavu si láskou tvou zplést zas dám
Tak dej do koní prásknout leť k výšinám
Já hlavu svou láskou dám ti pak zplést
Spatříš ve sněhu růže kvést
A já hlavu si láskou tvou zplést zas dám
Tak dej do koní prásknout leť k výšinám
Já hlavu svou láskou dám ti pak zplést
Náš stín k nebesům může se vznést

Já chci být Ti vším (Iveta a Petr Kolář)
-------------------

Petr: Chtěl bych být Ti vším
Chtěl bych být Tvým zálivem
Kam se ráda vrátíš z toulek svých
Iveta: Já chci být Ti vším
Já chci být Tvým přítelem
Oba: Všechno o čem sníme se nám může stát

Petr: Vzít Tě k sobě do svých dlaní
Nést Tě ke hvězdám
Přísahám Ti moje lásko dál nechci být nikdy sám

Petr: Křídla svá Ti dám
Pod námi svět zůstal stát
Nový den nám náruč otvírá
Iveta: Náruč Ti dá více štěstí
Petr: Jiný vesmír objevíme
Tančit s tebou smím
Oba: Já vím, dávno vím
Že dál chci být Ti vším

Iveta: Skrýt se k Tobě do Tvých dlaní
Vznést se ke hvězdám
Přísahám Ti moji lásko nesmíš být už nikdy sám
Já Ti chci být vším
Být Tvou láskou jedinou
Petr: Pojď se mnou dlouhou nocí plout na křídlech mých

Iveta: Stoupat výš
Petr: Jiný vesmír objevíme
Tančit s Tebou smím
Iveta: Já vím
Petr: Být Ti vším si troufám
Iveta: V lásku Tvou já doufám
Oba: Lásko má já toužím být Ti vším
Být Ti vším

Tři oříšky
----------

Marně se vlastního osudu ptáš
Co dnes a zítra schystá
Představ si že v kapse oříšek máš
A ten ti dá moc vyzrát
Na ty kdo s cílem zlým
Chtějí tvou dráhu zkřížit

Šetři si oříšky pro chvíli zlou
Kdy sám si náhle přiznáš
Život je pohádkou nedopsanou
Vše smí jen třikrát
Snad ti to může znít
Dnes jako bláznovství

Věř mi že
To je ta na světě nejlepší zpráva
Pro ty kdo uvěří stane se zázrak
Možná-možná-možná
Kdo jen to
Pozná-pozná-pozná
Věř mi že
To je ta na světě nejlepší zpráva
Kouzlo tří oříšků křídla ti dává
Vyhrát-vyhrát-vyhrát
Jednou-dvakrát-třikrát

La-la-la

Snad ti to může znít
Dnes jako bláznovství

Věř mi že
To je ta na světě nejlepší zpráva
Pro ty kdo uvěří stane se zázrak
Možná-možná-možná
Kdo jen to
Pozná-pozná-pozná
Věř mi že
To je ta na světě nejlepší zpráva
Kouzlo tří oříšků křídla ti dává

Vyhrát-vyhrát-vyhrát
Nad všemi
Jednou-dvakrát-třikrát
Věř mi že
království padne když schází v něm láska
Chraň své tři oříšky
Třeba tě zázrak
Potká-potká-potká
Možná taky stokrát

Mé přání (Iveta a Karel Gott)
--------

Iveta: Víčka mám dál přivřená
Dálka mým snům mává
Do mých očí padá stín
Už vím, že mám ráda
Vidím tvář tak líbeznou
Na níž úsměv září
Hasnou hvězdy nad hlavou
Svítá jdu k oltáři
Gott: Jsem to já
Má milá poznáváš?
Chci lásku tvojí
Jsem to já má milá

A jen tvůj
Budeš-li chtít, buďme svoji

Oba: Láska dál ať zůstává
Dál ať srdce chrání
Žádná závist, led, zloba, mráz
Mít rád nezabrání

Gott: Mé přání
Iveta: Mé přání
Oba: Svou lásku tobě navždy dát
Gott: Mé přání
Iveta: Mé přání
Oba: Lásku dát - chci dát

Iveta: Mít rád nezabrání
Gott: Láska nám dává sílu snít
Oba: O této chvíli se mi zdálo
Je mnohem krásnější než sen

