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Děkuju Vám, andělové (Text písně Ivety Bartošové)
Děkuju vám, andělové. Děkuju vám za sílu

Před deštěm, bouří mě kaple ukryla
a tím, jak vzpínám ruce svý
a křídla andělů
slyším je blíž a blíž
snáší mi sílu dát
a sejmout mi kříž

Dávaj mi vzácný dar
Já cítím sílu
krásnou tíhu
A stoupám ke hvězdám
Chci lásku dávat
ze země vstávat a jít

Děkuju vám, andělové

Byla jsem pírko v blátě zašláplý
modlitbu říkala si den co den
nebe se odkrývá
a bolest doznívá
Duši dám na oltář
chci ze země vstát

Dávaj mi vzácný dar
Já cítím sílu
krásnou tíhu
A stoupám ke hvězdám
Chci lásku dávat
ze země vstávat a jít

Chci ze země vstát a jít

Z nebe snáší se chór
blíž
Zpívá andělský sbor
slyš

Dávaj mi vzácný dar
Já cítím sílu

krásnou tíhu

Sílu ti dáváme
jen přijímej

A stoupám ke hvězdám
Chci lásku dávat
ze země vstávat a jít

Sílu teď máš
Sílu teď máš
Sílu ti dáváme
jen přijímej

Dávaj mi vzácný dar
Já cítím sílu
krásnou tíhu
Sílu teď máš
Sílu teď máš
Sílu teď máš
máš, máš, máš
a jít

Děkuju vám, andělové. Děkuju vám za sílu

Až až až
Déšť mi zkrápí tvář,
mě to vůbec nevadí,
jsi můj pohodář,
co mi vlezl do hlavy.
Máš mě na pořád,
jsi nejlepší chlap,

co tu dává světla dnům,
do má mě fakt rád.

Dál dál dál mě objímej,
už nikdy nepřestávej,
po tom toužím až až až.

Dál dál dál mi povídej,
jak po mě tolik toužíš
a jak rád mě máš máš máš.

Ty se mi snad zdáš.
Já už ztrácela jsem sny,
když mi ruku dáš,
můžu rozbít starý zdi.
Já už nejsem v oblacích,
v tomhle souznění zní,
přátelství a pevná zem
a z té nesejdem.

Dál dál dál mi posílej,
ty tajný zprávy,
v niž jsou šifry daný tak tak tak.
Dál dál dál jen posbírej mý střepy,
hlavolam dej dohromady pak pak pak.

Dál dál dál mě objímej.
Já budu tě objímat, ó objímat.

Dál dál dál mi povídej.
Já budu ti povídát, ó povídát, jak mám tě rád.

Dál dál dál mě objímej,

už nikdy nepřestávej,
po tom toužím až až až.

Dál dál dál mi povídej,
jak po mě tolik toužíš
a jak rád mě máš máš máš.

S Tebou se neloučím
S Jarkem Šimkem.

Jarek Šimek:
Tak běž, mně krátí se čas
Už běž a vnímej můj hlas
Říká Ti: Mě nemiluj,
Před mým srdcem stůj,
Umírám!

Iveta Bartošová:
Jak moc chci zázrak Ti dát
Jak moc Tě chci vidět se smát
Jak můžu odejít
S Tebou musím být, zůstávám

Oba:
I když dálka cesty rozdělí
Naše pouto nic už nezmění
On: Teď ale musíš kráčet dál
Ona: Ne, já Tě neopustím

Oba:
Čas není hranicí
Cit lásku pojící, zůstává

Jarek Šimek:
Novou, stanu se hvězdou
Co bude zářit oblohou
Zářit jen pro Tebe
Tak dívej se na nebe
Budu stále s Tebou

Iveta Bartošová:
Lásko, dík za nádherný čas
Byla to síla, co přetrvá v nás

Oba:
S Tebou se neloučím
Jsi mi vším
Navždy zůstávám

Oba:
I když dálka cesty rozdělí
Naše pouto nic už nezmění

Jarek Šimek:
Teď ale musíš kráčet dál

Iveta Bartošová:
Ne, já Tě neopustím

Oba:
Čas není hranicí
Cit lásku pojící, zůstává

Oba:
V tomhle světe máme loučení

My se sejdem v nebi toužení
Nám navždy pojí srdce v kalní řece

Oba:
I když dálka cesty rozdělí
Naše pouto nic už nezmění

Jarek Šimek:
Teď ale musíš kráčet dál

Iveta Bartošová:
Ne, já Tě neopustím

Oba:
I když dálka cesty rozdělí
Naše pouto nic už nezmnění

Jarek Šimek:
Teď ale musíš kráčet dál

Iveta Bartošová:
Ne, já Tě neopustím

Oba:
V tomhle světe máme loučení
My se sejdem v nebi toužení
Nám navždy pojí srdce v kalní řece

Oba:
I když dálka cesty rozdělí
Naše pouto nic už nezmnění

Jarek Šimek:
Teď ale musíš kráčet dál

Iveta Bartošová:
Ne, já Tě neopustím

Heja Heja
Teď svírám štěstí v dlaních svých.
Sílu zas mám, vrátil se smích.
Zažila jsem slávu i pád na zem.
I zuby žraloků.

Pokaždý však našla jsem sílu vstát,
zbavit se nároků.
Otřásla se zem.
A z křehký holky musel být buldozer,
se svým andělem kráčela jsem ve větru dál.

Heja heja, heja heja, heja heja
Mám chuť se zas bláznivě smát.
Heja heja, heja heja, heja heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Tlustou čáru dala jsem za trápením.
Fakt nejsem šílená.
Nejsem šílená.
Nakopal mi osud,
zná to každej sám.
Se lží jsem smířená.
Se lží jsem smířená.

Otřásla se zem.

Já nestydím se za lidské slabosti.
Slabosti.
Otřásla se zem.
Vytryskl gejzír ubitých snů a chce se mi řvát.

Heja heja, heja heja, heja heja
Mám chuť se zas bláznivě smát.
Heja heja, heja heja, heja heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Mám, mám, mám, mám, mám chuť zas žít
Mám, mám, mám, mám, mám chuť zas snít

Toužím zase snít.

Konečně jsem šťastná!

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Mám chuť se zas bláznivě smát.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja

Konečně jsem šťastná!

Heja Heja hahaha

Heja Heja, Heja Heja
Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Mám chuť se zžít.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Mám, mám, mám chuť zas snít.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Toužím se zas k oblakům hnát.

