
Bílý 
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1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 

2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 

3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 

4 Jeskyně (V. Kočandrle, I. Bartošová / V. Kočandrle, I. Bartošová) 

5. Až vítr odletí (P. Lochman, J. Rejent / V. Kočandrle) 

6. Vodopády v říši zapomnění ( J. Škorpík / V. Kočandrle) 

7. Nad jezerem (V. Kočandrle / V. Kočandrle, I. Bartošová) 

8. Soutěska (P. Větrovec ml. / V. Kočandrle) 

9. Vzdávám se málokdy ráda (P. Lochman, J. Rejent / V. Kočandrle) 

10. Utíkám před tebou (J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

11. Mám přijmout zákon? (V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

12. Za průhlednou zdí (J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 

13. V oblacích (V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

Bonus: 

14. S láskou je kříž (J. Škorpík / V. Kočandrle) 



BÍLÝ KÁMEN 

---------- 

Máš pocit, že snad náhodou  

Jen zastavíš 

A bílý kámen před sebou  

Jdeš z trávy vzít 

Nesmíš se splést 

Víckrát ho neobjevíš 

Tisíc jich nech 

Jen jeden z nich je kouzelný 

 

Bílý kámen a v něm je síla, 

Jakou může láska dát 

Bílý kámen a z něj tvoje víla 

K tobě právě promlouvá 

 

Jsou zrnka v něm  

Záhadně poskládaná 

A zároveň 

V každém je všechna láska má 

 

Bílý kámen a v něm je síla, 

Co ti dá jen láska má 

Bílý kámen 

Snad jsem tvoje víla 

K tobě já jen proplouvám 

 



Bílý kámen a v něm je síla, 

Co ti dá jen láska má 

Bílý kámen 

Snad jsem tvoje víla 

K tobě já jen proplouvám 

Bílý kámen a v něm je síla, 

Co ti dá jen láska má 

 

 

 

LÍPO STALETÁ 

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

Lípo staletá   

Bolest má se zdá být pryč 

Tebe já se ptám  

Kdy se vrátí, jestli víš 

Má lípo staletá 

Slzy oschnuly 

Srdce žádá jít zas dál 

Kolik takových osudů  

Tvá kůra zná 

Má lípo staletá 

 

Tvým stínem já  

Zlákat se dám 

Smím jít blíž 

Lípo má 



Tvým stínem já  

Zlákat se dám 

Vím, že můj úděl znáš 

Lípo staletá 

Lípo staletá 

 

Lípo staletá 

Co jen skrýval už tvůj stín? 

Srdce zakletá 

Kterým vrátil bezpečí 

Má Lípo staletá 

 

Lípo staletá 

Já v tom stínu toužím spát, 

Zapomenutá  

Z kmene tvého sílu brát 

Dřív, než na cestu se dám 

 

Má lípo staletá 

Má lípo staletá 

Má lípo staletá 

 

 

 

POKLAD 

------ 

Tam před tebou, podívej 



Co jen to může být? 

Odevšad, barevní motýli létají 

Jen ty je nevidíš 

Víš, to je tím, nespatříš 

Svět kouzel přátelských 

Ale jen zastavíš, v tu chvíli působí 

Jsou tam, kde jsi ty sám 

Hledej na blízku dál 

Jsou vždy, sama kde jsi 

Zvednout víko zbývá 

 

Těm, kterým kousek lásky schází  

Pokladu část chci dát 

Žadatelů je čím dál víc 

Ale truhla je kouzelná 

Jestli ti kousek lásky schází 

Pokladu část je tvá 

Tohle se vážně může stát 

Když mi úsměv dáš 

 

Pojď, jestli dál nevěříš 

Že kouzlo řídí svět, 

Tak ti dám, znamení 

Motýl na dlaň ti sed 

Víš sám, přihořívá 

hledej na blízku dál 

Jen tam, kde nečekáš, 



Poklad můj se skrývá 

 

Těm, kterým kousek lásky schází  

Pokladu část chci dát 

Žadatelů je čím dál víc 

Ale truhla je kouzelná 

Jestli ti kousek lásky schází 

Pokladu část je tvá 

Tohle se vážně může stát 

Když mi úsměv dáš 

 

Těm, kterým kousek lásky schází  

Pokladu část chci dát 

Žadatelů je čím dál víc 

Ale truhla je kouzelná 

Jestli ti kousek lásky schází 

Pokladu část je tvá 

Tohle se vážně může stát 

Když mi úsměv dáš 

 

 

 

JESKYNĚ 

------- 

Řekni čím to může být 

Tvůj důvod chci znát 

Stojím před jeskyní 



A strach bych měla mít 

Když mě schválně lákáš do tmy jít 

 

Řekni čím to může být 

Tvůj důvod chci znát 

Stojím před jeskyní 

A strach bych měla mít 

Když mě schválně lákáš do tmy jít 

Lhostejné se zdá kdo jsi 

Ten důvod chci znát 

Řekni proč právě ty 

Kdo vedeš kroky mý 

K temnotám  

Tak blízko máš 

 

A tak zkouším jít  

Po tmě jeskyní 

Rozpoznávám stále líp 

Jak se na stěnách 

Uprostřed svých drah 

Jenom stíny míjejí 

Tušení, že já 

Stojím v prázdnotách 

Jistotou  už zdá se být 

Snad se vrátit mám 

Jenže dál se dávám já jeskyní 

 



Řekni čím to může být 

Tvůj důvod chci znát 

Stojím před jeskyní 

A strach bych měla mít 

Když mě schválně lákáš do tmy jít 

Lhostejné se zdá kdo jsi 

Ten důvod chci znát 

Řekni proč právě ty 

Kdo vedeš kroky mý 

K temnotám  

Tak blízko máš 

 

Sama dávno vím 

Často bývá líp 

Dobrovolně zpátky jít 

Dřív než jeskyní 

Hlasy z prázdna zní  

Ke mně jdou stále blíž 

Jak se bránit mám 

Všem těm stínohrám 

Co na tom, že zdánlivým 

Rozum čím dál víc 

Svoji vládu 

Ztrácí v tvých jeskyních 

 

Řekni čím to může být 

Tvůj důvod chci znát 



Stojím před jeskyní 

A strach bych měla mít 

Když mě schválně lákáš do tmy jít 

Lhostejné se zdá kdo jsi 

Ten důvod chci znát 

Řekni proč právě ty 

Kdo vedeš kroky mý 

K temnotám  

Tak blízko máš 

 

Řekni čím to může být 

Tvůj důvod chci znát 

Stojím před jeskyní 

A strach bych měla mít 

Když mě schválně lákáš do tmy jít 

Lhostejné se zdá kdo jsi 

Ten důvod chci znát 

Řekni proč právě ty 

Kdo vedeš kroky mý 

K temnotám  

Tak blízko máš 

 

Řekni čím to může být 

Tvůj důvod chci znát 

Stojím před jeskyní 

A strach bych měla mít 

Když mě schválně lákáš do tmy jít 



Lhostejné ... 

 

 

 

AŽ VÍTR ODLETÍ 

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

Až vítr odletí 

Jednou, kdo ví 

Tak stébla na lukách  

Se zastaví 

I lístky v korunách 

Se odmlčí 

Na chvíli bezvětří 

Si představím 

 

Mám se stát 

Nechtěnou 

Příčinou 

Prokletí 

Vítr dá se, 

Kam chce sám 

A odletí 

 

Až vítr odletí 

Do dálky sví 

Krajina nehybná 

Pak má mi zbýt 



Toulám se po mezích 

Kde vítr vál 

Dnes ráno vlasy mý 

Nerozcuchá 

 

Mám se stát 

Nechtěnou 

Příčinou 

Prokletí 

Vítr dá se 

Kam chce sám 

Vzápětí 

Nač se ptát 

Neprozradí 

Plány sví 

A odletí 

 

Až vítr odletí 

Až vítr odletí 

 

Jestřáb se nad lesem 

Nemůže vznést 

A písně poprvé 

Nemá kdo nést 

 

Mám se stát 

Nechtěnou 



Příčinou 

Prokletí 

Vítr já 

Zastavím 

Než odletí 

Štětcem já 

O chvilku dřív 

Na plátno sví 

Ho zachytím 

 

 

 

VODOPÁDY V ŘÍŠI ZAPOMNĚNÍ 

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

Vodopády v říši zapomnění 

Pokorná chci v tříšti stát 

Než se krůpěj v démant nepromění 

Jedenkrát 

Vodopády v říši zapomnění 

 

Pokorná chci v tříšti stát, 

Než se krůpěj v démant nepromění 

Jedenkrát  

Pro mě snad 

 

Já se do mechu dívám, 

Zvláštně splétaná  



Se zdá 

Že svá jemná vlákna má 

Snad se chytne v té síti 

Míjející čas 

To já ho po vteřinách chci krást 

Osudu zpátky zas 

 

Vodopády v říši zapomnění 

Pokorná chci v tříšti stát 

Než se krůpěj v démant nepromění 

Sedmkrát  

Pro mě snad 

 

Chci, se do mechu dívat 

Jít neznámu vstříc 

Jen tím, že čas neubývá víc 

Někde v dálce už hřmí 

 

Vodopády v říši zapomnění 

Pokorná chci v tříšti stát 

Než se krůpěj v démant nepromění 

Sedmkrát 

Vodopády v říši zapomnění 

Z vaší tříště zmáčená 

Chci jen zůstat dál v tom okouzlení 

Samotná 

Svobodná 



 

Vodopády v říši zapomnění 

Z vaší tříště zmáčená 

Chci jen zůstat dál v tom okouzlení 

Svobodná 

Svobodná 

Vodopády v říši zapomnění 

Z vaší tříště zmáčená 

Chci jen zůstat dál v tom okouzlení 

Svobodná 

 

Svobodná 

Vodopády v říši zapomnění 

Z vaší tříště zmáčená 

Chci jen zůstat dál v tom okouzlení 

Svobodná ... 

 

 

 

NAD JEZEREM 

----------- 

Nad jezerem, když je noc 

Od úplňku zářivá 

V mlze kdesi nad vodou 

Tiše rozpouští se tma 

Přízrak s mojí podobou 

Zjeví se mi náhodou 



 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Já směrem tím se mlčky dívám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Vím, že jen tam, na smrt svou já přísahám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

Snad je to jen souhra čar 

Fantazií ztvárněná 

Na povrchu klubka par 

Hvězdná světla zbloudilá 

Otisk duše vzdálené 

Do podoby tváře mé 

 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Já směrem tím se mlčky dívám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Vím, že jen tam, na smrt svou já přísahám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

Navždy takhle bloudit má 

Odsouzená dál jen bdít 

Nedočká se míru snad 

Obraz, co měl zůstat skryt 

Do úsvitu být chci s ní, 

Třeba ke mně promluví 

 



Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Já směrem tím se mlčky dívám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Vím, že jen tam, na smrt svou já přísahám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

 

 

SOUTĚSKA 

-------- 

Když kapradí padne do cesty 

Mám stát, či smím 

Do soutěsky jít 

 

Při skále dál 

Proti proudu jít 

Kdo ví, co mám 

Tam objevit 

Každý krok můj 

Tou soutěskou výš 

Mi víc prozradí 

 

Že láska má 

Hasla v neštěstí 

Blatouchy snad 



Zas vykvetly 

Jak přízraky 

Ve svém šeru jsou 

Když zpátky mě zvou 

 

Jdu soutěskou 

 

Pak dám se dál 

Po dně soutěsky 

A najdu tam 

Jen záblesky 

Ohňů, co v mém 

Srdci pohasly 

Skomírají ve stínu těch skal 

Chladně tentokrát 

 

Tak z lásky já 

Na dně soutěsky 

Sesbírat mám 

Jen odlesky 

Tak z lásky já 

Na dně soutěsky 

Sesbírat mám 

Jen odlesky 

Tak z lásky já 

Na dně soutěsky 

Sesbírat mám 



Jen odlesky…. 

 

 

 

VZDÁVÁM SE MÁLOKDY RÁDA 

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

Co je to se stromy 

Že se tak sklánějí 

Níž ke mně než dřív 

Lehce mě pohladí 

Po čele větvemi 

Přitáhnu je blíž 

 

Taková hra, v níž jsem já 

Obětí chci stát 

Vzdávám se málokdy ráda 

Do mechu já jen zabořím svou tvář 

A jedenkrát se bezmocnou chci stát 

 

Co je to s jehličím 

Hezky to zabolí 

Když píchne do rtů 

Omamně zavoní 

Chci aspoň chvilku dýl 

Mít v ústech jeho chuť 

 

Taková hra, v níž jsem já 



Obětí i hráč 

Vzdávám se málokdy ráda 

Do mechu já jen zabořím svou tvář 

A jedenkrát se bezmocnou chci stát 

 

Taková hra, v níž jsem já 

Obětí i hráč 

Vzdávám se málokdy ráda 

Do mechu já jen zabořím svou tvář 

A jedenkrát se bezmocnou chci stát 

 

 

 

UTÍKÁM PŘED TEBOU 

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

Utíkám  

Před tebou 

Ať mě víckrát nemůžeš dostihnout 

Ptáš se, kam 

Těžko říct, touhu mám uniknout 

 

Před tebou  

Utíkám 

Kde je důvod, proč já utíkat mám 

Znát ho chceš  

Já jen tak se na útěk chci dát 

 



Utíkám  

Před tebou 

Jenže z místa teď ne a ne se hnout 

Útěk můj 

Zřejmě skončit se má pohromou 

 

Utíkám 

Je to jak náhlý volný pád 

Před tebou 

Něco, co nejde překonat 

Jenže z místa teď ne a ne se hnout 

Jednoduchý se útěk zdá 

Útěk můj 

Zřejmě skončit se má pohromou 

 

 

 

MÁM PŘIJMOUT ZÁKON? 

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

Zákon 

Zákon 

Zákon 

 

Zákon je propast 

Vysoká stěna 

Zákon je hrozba 

Nevyřčená 



Zákon je propast 

Vysoká stěna 

Já tváří v tvář 

Jí stojím sama 

 

Stále níž se soumrak snášel 

V stínech směr všech cest se ztrácel 

Dívčin šat už splýval s tmou 

Spěchala stále dál 

Tváří v tvář když srázu stála 

Zbýval krok a v zádech skála 

Náhle jak by v houštinách 

Někdo za ní se smál 

Hloubka je závratná 

Naposled má se ptát 

 

Mám přijmout zákon? 

Mám zkoušet bránit se dál? 

Vzpoura má tím ožívá 

Čím blíž se zdá 

 

Mám přijmout zákon? 

 

Zákon je propast 

Vysoká stěna 

Zákon je léčka 

Nastražená 



Zákon je propast 

Vysoká stěna 

Já tvář jí v tvář 

Jí stojím sama 

Mám přijmout zákon? 

 

Vzpouru svou nač dál už skrývat 

Díky ní teď může dýchat 

Díky ní teď volbu má 

Bojovat dál, či vzdát 

Tváří v tvář když srázu stála 

Zbýval krok a v zádech skála 

Náhle smích tam v houštinách 

Zničehonic pak zhas 

Bojovat dál, či vzdát 

Navěky má se ptát 

 

Mám přijmout zákon? 

Mám zkoušet bránit se dál? - zákon 

Vzpoura má tím ožívá - zákon 

Čím blíž se zdá 

 

Mám přijmout zákon? 

 

Mám přijmout zákon? - zákon 

Mám zkoušet bránit se dál? - zákon 

Vzpoury žár mé umírá - zákon 



Zákon se vzdá - zákon  

Vládnout nemá 

 

Mám přijmout zákon??? 

 

 

ZA PRŮHLEDNOU ZDÍ 

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

Samota, družka má 

Léčila rány 

Nezvaným myšlenkám 

Zavřela brány 

Vedla mě údolím 

Nádherných vůní 

Na co tam pomyslíš 

Ozvěnou zpátky zní 

 

Ty neslyšíš 

Když tě zavolám 

Jak by za průhlednou zdí 

Stál jeden z nás 

Když ti zamávám 

Asi nevidíš 

Skoro se tě dotýkám 

Blíž mě ona nepustí 

 

Vedla mě údolím 



Nádherných tónů 

Co si tam představíš 

Budeš chtít znovu 

Samota, družka má 

Mou duši hýčká 

A její hebká dlaň 

Víčka mi zakrývá 

 

Ty neslyšíš 

Když tě zavolám 

Jak by za průhlednou zdí 

Stál jeden z nás 

Když ti zamávám 

Asi nevidíš 

Skoro se tě dotýkám 

Blíž mě ona nepustí 

 

Ty neslyšíš 

Když tě zavolám 

Jak by za průhlednou zdí 

Stál jeden z nás 

Tak to zůstat má 

Ty se nedovíš, 

Kdo se v tichu ukrývá 

Dál tam za průhlednou zdí ... 

 

 



 

 

V OBLACÍCH 

---------- 

Tam pod skálou, již zdobí vřes 

Je cesta, kterou nenajdeš 

Leda souhrou náhod se štěstím 

Na ta místa dojít smíš 

Kde slunce větve prosvítá 

V lese tůň je ukrytá 

Hladina je klidná tak 

Že plují po ní oblaka 

 

Blíž ke slunci být 

Mlčky po krůčcích stoupat výš 

Mě trápí 

Komu o té kráse můžu říct 

 

Chci se rozplynout v oblacích 

 

Na chvíli snad se jen zastaví 

Zrcadlo své když jim nastaví 

Hladina smířlivá 

 

Blíž ke slunci být 

Mlčky po krůčcích stoupat výš 

Mě trápí 



Komu o té kráse můžu říct 

Jít za sluncem blíž 

Třebaže dýchám stále tíž 

Než vítr něžně rozfouká mě vzápětí 

Chci se rozplynout v oblacích 

 

Hladina dál se zdá bez hnutí 

Oblaka, můžu vám blízko být 

Nebudu přát si víc 

 

Já zůstávám i utíkám 

To tím, že váhám, je-li vůbec kam 

Když noc je ve všem přítomná 

Život je hrobem zaživa 

Že smrt se na mě zadívá, 

Nemám strach, ona se usmívá 

Po krůčcích budu stoupat výš 

Až rozplynou se v oblacích 

V oblacích 

 

 

 

S LÁSKOU JE KŘÍŽ 

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

S láskou je kříž 

Čím jen, že smí 

Posté ke mně vstoupit zářící 



Když po ní zbýt má trápení 

 

Nepopsanou stránku  

Básní zaplní 

Stokrát ji spálit mám 

A písmo nezmizí! 

Vstupuje do spánku 

Žádat nemusí, 

Tajný vchod vím, že zná 

Proč jen je s láskou kříž? 

 

S láskou je kříž 

Spálí mou skrýš 

Stokrát před ní skrýt se můžu chtít 

Když neumím, zbývá s ní žít 

 

Nepopsanou stránku 

Básní zaplní 

Stokrát ji spálit mám 

A písmo nezmizí 

Vstupuje do spánku 

Žádat nemusí 

Tajný vchod vím, že zná 

Proč jen je s láskou kříž? 


