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HEJ PANE DISKŽOKEJ
------------------

...diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,

Hej pane diskžokej
Moc na ní nekoukej
Táhne jí na dvacet
Máš desky obracet
Seš jezdec na deskách
A koukáš po holkách
Nás se to dotýká
Trpí tím muzika
Hej pane diskžokej
Koukej se na displej
Trochu to usíná
Stejně nás nevnímá
Je tady támhle s tím
Pořád byl nesmělý
Až na ni promluvil
Minulou neděli

Tak tady v diskotéce lásky vzplanou
A někdy mají trochu krátký děj
Trvají chvíli a pak na shledanou
Co my s tím uděláme pane diskžokej
Tak tady někdy dojde k seznámení
A ty nám k tomu všemu hudbo hrej
Co bylo minule už dávno není
Co my s tím uděláme pane diskžokej

Hej pane diskžokej
Hudba je čaroděj
Prudká a veselá
Asi je sblížila
A my jsme pro ni vzduch
Asi nás nevidí
Je štěstím bez sebe
A vráží do lidí

Tak tady v diskotéce lásky vzplanou
A někdy mají trochu krátký děj
Trvají chvíli a pak na shledanou
Co my s tím naděláme pane diskžokej
Tak tady někdy dojde k seznámení
A ty nám k tomu všemu hudbo hrej
Co bylo minule už dávno není
Co my s tím naděláme pane diskžokej

Tak tady v diskotéce lásky vzplanou
A někdy mají trochu krátký děj

Trvají chvíli a pak na shledanou
Co my s tím naděláme pane diskžokej
Tak tady někdy dojde k seznámení
A ty nám k tomu všemu hudbo hrej
Co bylo minule už dávno není
Co my s tím naděláme - pane diskžokej

Víš lásko
----------

Můj svět se skládá z místností
A v každé z nich něco zní
Tam třeba žijou radosti
V jiné jsou na sebe zlí

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Mám zatím největší práci i s tím
Řict něco krásnýho, víš to se stává
Jen co se víc osmělím

Kam, do kterých z těch dveří jít

Je problém můj největší
Strach, jestli vůbec na to mám
Co já vím zda potěším

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Já jsem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašně moc očekávám
Já nemám chuť něco lhát

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Mám zatím největší práci i s tím
Řict něco krásnýho, víš to se stává
Jen co se víc osmělím

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Já jsem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašně moc očekávám
Já nemám chuť něco lhát

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
Noc se hroutí za obzor
Stíny mizí
Světlo dává jim tvar
Svítá
Slunce tančí na střechách
Konec vizí, přání, snů
Máme strach
Že 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

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 mám ti už říct, že dlouho toužím po sněženkách
Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená, když láska schází

Nevím jak nejlíp mám ti už říct, že dlouho toužím po sněženkách
Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená, když láska schází
Když láska schází, schází

Juanita
-------Dává tajná znamení
Rolničkou svých tamburín

Ty jsi z ní jak zmámený
Z ní a z těch těžkých vín
Pod vějířem umění míchá jedy snů a vin
Flamengem ses proměnil ve svůj vlastní stín

S Fiestou tvůj oheň vzplál
Proč jsi mě sem vůbec bral
Co mám z býků - tanečnic
Já čekala jsem víc

Do srdce ti proniká seňorita Juanita
Chvěješ se jak osika
Pojďme domů vždyť už svítá
A ty odmítáš jít

Pod krajkovou mantilou
Zklamání a slzy mám
Jsme tu s nocí opilou
Spolu a každý sám
Ty jsi stále v duchu s ní
V tom Flamengu touha zní
Snad mě nejvíc ranilo
To, jak tě málo znám

S Fiestou tvůj oheň vzplál
Proč jsi mě sem vůbec bral
Co mám z býků - tanečnic

Já čekala jsem víc

Do srdce ti proniká seňorita Juanita
Chvěješ se jak osika
Pojďme domů vždyť už svítá
Do srdce ti proniká seňorita Juanita
Chvěješ se jak osika
Pojďme domů Vždyť už svítá
A ty odmítáš jít

S Fiestou tvůj oheň vzplál
Proč jsi mě sem vůbec bral
Co mám z býků - tanečnic
Já čekala jsem víc

Do srdce ti proniká seňorita Juanita
Chvěješ se jak osika
Pojďme domů vždyť už svítá
Do srdce ti proniká seňorita Juanita
Chvěješ se jak osika
Pojďme domů
Vždyť už svítá
A ty odmítáš jít
Do srdce ti proniká seňorita Juanita
Chvěješ se jak osika
Pojďme domů vždyť už svítá
Do srdce ti proniká seňorita Juanita

Chvěješ se jak osika
Pojďme domů
Vždyť už svítá
A ty odmítáš jít

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

PĚŠÍ PTÁK
--------Tehdy dávno v hořkém létě
Kdy mě Pánbůh potrestal
Tys přešel bájnou řeku Léthé
A pak sis jinde odestlal

Tys přešel bájnou řeku Léthé
A cestu zpět jsi zapomněl
Ptákům se snadno říká: Létej!
Ty vzals mi křídla - Bohužel
Tím se stal ze mě pěší pták

Že bloudím krajinou
Ti nejde prominout
Bez křídel jdu jen tak
Ú-ú-ú
Co v létě hořícím
Pak s prázdnou ulicí?
Je ze mě pěší pták

Pálí dál mou kůži hlína
Jdu v letním slunci poledním
Namísto křídel ruce vzpínám
Jsem z pěších ptáků poslední

Jsem z pěších ptáků poslední

Že bloudím krajinou
Ti nejde prominout
Bez křídel jdu jen tak
Ú-ú-ú
Co v létě hořícím
Pak s prázdnou ulicí?
Je ze mě pěší pták

Že bloudím krajinou
Ti nejde prominout
Bez křídel jdu jen tak

Ú-ú-ú
Co v létě hořícím
Pak s prázdnou ulicí?
Je ze mě pěší pták
Že bloudím krajinou
Ti nejde prominout
Bez křídel jdu jen tak
Ú-ú-ú
Co v létě hořícím
Pak s prázdnou ulicí?
Je ze mě pěší pták
Že bloudím krajinou
Ti nejde prominout
Bez křídel jdu jen tak

PÁRKRÁT DO ROKA
--------------Nos já mám zdá se na počasí
Cítím déšť než ho ohlásí
Mě pálej z minulejch nelásek mý starý šrámy
Divnej tlak cítím na víčkách
Snad já dřív byla rosnička
Příští bouřky jsou dávno mi předem už známý
Tak proč já deštník vůbec mám

Ráda promokám v dešti láskovým
Párkrát do roka v bouřkách májových
Musím do deště jít
A deštník nenosím
Ráda promokám v dešti láskovým
Kapku u oka, i když pak budu mít

Stejně v háji jsem s předpovědí
Z kapek lásky je náledí
I když den se může tak horkej všem zdát
Tak já s bouřkou vždy zápasím
Proč bych svůj deštník ven brala si
Ať se stane co stejně zas má se mi stát
Ptám se proč já deštník vůbec mám

Ráda promokám v dešti láskovým
Párkrát do roka v bouřkách májových
Musím do deště jít
A deštník nenosím
Ráda promokám v dešti láskovým
Kapku u oka, i když pak budu mít

(V dešti láskovým)
(Párkrát do roka)
Musím do deště jít

(Ráda promokám)

(V dešti láskovým)
Musím do deště jít

Václavák
----------(One, two, three, four)

Václavák - to je zóna prokletí
Ty i když držíš tašku v ruce zmizí vzápětí
Václavák - to je Broadway pro chudý,
Ať kam chceš, míříš
Tam se smíříš se svým osudím
A nemáš nárok

Jé

Z bufetů se přes noc butik stal
A kapsář z lásky bez otázky co máš, to ti vzal
Ovzduší - Ti rozepíná zip
Na penězích všechno vězí bez nich je ti líp

Jsi jak bezduchá když tě někdo obklopí
Kdosi do ucha ti začne řvát
Jé

Svět tě poděsí a vezme za klopy
Pak tě ještě okrást stačí
Líbezně to zaonačí

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby ty víš
Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby ty víš

A krále kapsářů s pletí nahnědlou
Jen tak krade ticho všade je to zajedno
Kapsářů král - a já zmatená
Zprávy zmizí v televizi nulu znamená
Přejdeš náměstí celá zmámená
Svět tě obelstí a jdeš spát
Jé
K tichu neštěstí najdeš prázdno na stěnách
Ve tvém malém sladkém bytě vybrali tě, vykradli tě

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, říkají
Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, šeptají

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, říkají
Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, šeptají
.
.
.
.
Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, ty víš

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, ty víš,
Baby, baby, šeptají

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, ty víš

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, ty víš

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, ty víš,
Baby, baby, šeptají

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, ty víš,
Baby, baby, říkají

Baby, baby, ty víš,
život je jenom kříž
Baby, baby, ty víš

Nic nového pod sluncem
----------------------

Džus dopíjím
Číšník šel už spát
Kouř tolik pálí do očí
Pár milenců šeptá si své přání
Mít rok jen ze samých červenců

Ty trápíš, mě trápíš
Už jsem nedočkavá

A venku jdou tmou
Jen stíny nás dvou

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem
Štěstí není jen se smát

Máš zpoždění
Snad jsi na to zvyklý
Já zástup kluků odmítám
Mám o tě strach
Z budky ti vyzváním
Vídám tě snad jen na fotkách

Ty trápíš, mě trápíš
Už jsem nedočkavá
A venku jdou tmou
Jen stíny nás dvou

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem

Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem
Štěstí není jen se smát

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem
Štěstí není jen se smát

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem...

JE TO NAŠE VĚC
--------------

Touláme se ulicemi máme různé cíle
V tomhle shonu prožíváme nejkrásnější chvíle
Je to jedno kudy půjdem, kde se zastavíme
Hlavní je že když jsme spolu, že se nenudíme

Máme svoji fantazii, s tou se neztratíme
Všechno špatné za to dobré vždycky vyměníme
Každý má mít tajemství a vlastnit něco svého
My dva se však spoléháme jeden na druhého

To je naše věc
My to dobře víme
Na čem záleží
V tom si rozumíme
To je naše věc
Proč se máme rádi
A co v pravý čas
Dělá kamarády

To je naše věc
My to dobře víme
Na čem záleží
V tom si rozumíme
To je naše věc

Proč se máme rádi
A co v pravý čas
Dělá kamarády z nás

Bavíme se v diskotékách, čteme různé knížky
Díváme se z paneláku na svět trochu z výšky
Na město, kde žijem oba, kde to dobře známe
Kde se plní naše přání co si vysníváme

To je naše věc
My to dobře víme
Na čem záleží
V tom si rozumíme
To je naše věc
Proč se máme rádi
A co v pravý čas
Dělá kamarády

Máme svoji fantazii, s tou se neztratíme
všechno špatné za to dobré vždycky vyměníme
Každý má mít tajemství a vlastnit něco svého
My dva se však spoléháme jeden na druhého

To je naše věc
My to dobře víme
Na čem záleží
V tom si rozumíme

To je naše věc
Proč se máme rádi
A co v pravý čas
Dělá kamarády z nás
To je naše věc
Proč se máme rádi
A co v pravý čas
Dělá kamarády z nás

To je naše věc
Proč se máme rádi
A co v pravý čas
Dělá kamarády z nás...

Letní déšť
-----------Země kapky polyká
Mraky slunce schválně zaclání
Déšť už zase podniká
V monotóním fádním zpívání

Možná se to prodává
Nostalgie bývá zbraní dešťů
Mě to sladce uspává

Napětí se náhle uvolní
A je nám líp

Ten letní déšť
Prach města splách
A zchladil skály
A umyl prách
A svlažil poušť
Co bývá v nás

Mám v očích stopy kouře
Smývá je letní bouře
Jé, jé, jé, jé

Vlastně to není bída
Že mraky slunce střídají

Ten letní déšť smyl v myšlenkách
Všechno co pálí
A umyl prách
A svlažil poušť
A dýchám snáz

Slané kapky polykám
To si smutek sem tam vynutí
Úleva je veliká
Dusno bylo málem k zalknutí

Jako blesky klikatý bouchlo to, co v nás dvou bylo skrytý
Slova plný odplaty a pak v očích déšť co očistí
A odpouští

Ten letní déšť prach města splách
A zchladil skály
A umyl prách
A svlažil poušť
Co bývá v nás

Mám v očích stopy kouře
Smývá je letní bouře
Jé, jé, jé, jé

Až zase slunce vstane
Musíš se na mě trochu smát

Ten letní déšť smyl v myšlenkách
Všechno co pálí
A umyl prách
A svlažil poušť
Co bývá v nás

Ten letní déšť smyl v myšlenkách
Všechno co pálí

A umyl prách
A svlažil poušť
A dýchám snáz

Sladké hlouposti (duet s Jiřím Kornem)
---------------Už všechny lampy v parku svítí
Marná sláva zachvilenku půjdeme spát
Tak aspoň ještě do devíti
Aspoň těch pár minut venku můžeme stát

Než z náručí nás vyprostí ta noc
Co klíčem brány parku odmyká
Tak šeptej mi ty hlouposti
A říkej co se vždycky jen tak říká

Šeptej dál sladká slova,
Která zdají se být zbytečná a bláhová
A srdce mé tak jako včera
Do zítřka si jejich vůni uschová

Už všechny lampy v parku svítí
Hlavy smutně k zemi věsí, půjdem spát
Pět minut zbývá do desíti
Dobrou noc už měli jsme si dávno dát

Však nedělej si starosti,

Ať na věži i jedenáctá odtiká
A šeptej mi ty hlouposti
A říkej co se vždycky jen tak říká

Však nedělej si starosti,
Ať na věži i jedenáctá odtiká
A šeptej mi ty hlouposti
A říkej co se vždycky jen tak říká

Jen tak říká
Jen tak říká

Fakt jo!?

REMIX
----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-á-á-á

...diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej

Hej pane diskžokej
Moc na ní nekoukej
Táhne jí na dvacet
Máš desky obracet
Seš jezdec na deskách
A koukáš po holkách
Nás se to dotýká
Trpí tím muzika
Hej pane diskžokej
Koukej se na displej
Trochu to usíná
Stejně nás nevnímá
Je tady támhle s tím
Pořád byl nesmělý
Až na ni promluvil
Minulou neděli

Tak tady v diskotéce lásky vzplanou

A někdy mají trochu krátký děj
Trvají chvíli a pak na shledanou
Co my s tím uděláme pane diskžokej
Tak tady někdy dojde k seznámení
A ty nám k tomu všemu hudbo hrej
Co bylo minule už dávno není
Co my s tím uděláme pane diskžokej

Máš zpoždění
Snad jsi na to zvyklý
Já zástup kluků odmítám
Mám o tě strach
Z budky ti vyzváním
Vídám tě snad jen na fotkách

Ty trápíš, mě trápíš
Už jsem nedočkavá
A venku jdou tmou
Jen stíny nás dvou

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem

Štěstí není jen se smát

Sví, sví sví sví, 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

...diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej,
diskžokej...

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Mám zatím největší práci i s tím
Řict něco krásnýho, víš to se stává
Jen co se víc osmělím

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Já jsem ti slíbila svý písně dát

Já od těch snů strašně moc očekávám
Já nemám chuť něco lhát

