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Ú - LA - LA 

----------- 

Zas ke mně vcházíš 

Svou slavnou krásnou chůzí 

Když nejsi, scházíš 

A s tebou tu mám dům hrůzi 

 

Já ti chci říct už dávno: 

Buď zůstaň či koukej táhnout! 

Zatím dál se zas příjemně usmívám 

 

Ú - la - la 

Já prostě Tebe mám nejdýl 

Ú - la - la 

Jsi prostě báječně svůj 

Ná - na - na 

Já prostě jsem ta tvá lady 

Ú - la - la 

A proto Bůh při mně stůj 

 

Nebyl tu žádnej, 

Ať po mně jich spousta šílí 

Tak o něco žádej,  

Ne zas jen o tu krátkou chvíli 

Ty rád se tu vedle mě schoulíš, 

Tady léčíš se zrána boulí, 



Body ti dám, jak to se mnou koulíš 

 

Ú - la - la 

Já prostě tebe mám nejdýl 

Ú - la - la 

jsi prostě báječně svůj 

Ná - na - na 

Já prostě jsem ta tvá lady 

Ú - la - la 

A tak Bůh při tobě stůj 

 

Ty rád se tu vedle mě schoulíš, 

Tady lečíš se z rána boulí, 

Body mi dej, jak to s tebou koulím  

 

Ú - la - la 

Já prostě tebe mám nejdýl 

Ú - la - la 

Jsi prostě báječně svůj 

Ú - la - la 

Ty prostě, prostě, prostě 

Budeš dál můj pomoc žádná 

Ú - la - la 

Ty prostě, prostě budeš dál můj 

 

 

 



MALÉ BÍLÉ COSI 

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

Malé bílé cosi v ovzduší 

Neklid s touhou nosí do duší 

Malé cosi skryté, tajemné 

Žije tu v mém bytě vedle mě 

Malé bílé cosi všemocné 

Každý o klid prosí, já moc ne 

Já své cosi mívám nejraděj 

Když mi smývá beznaděj 

Ze dne, který nemá děj  

 

Malé cosi 

Hučí jak roj 

Jde z něj můj nepokoj 

Mírní můj pád 

Než mě donutí vstát 

Horko i mráz  

Zdroj mých kouzelných zkáz 

Cosi v ovzduší,  

Co dá mi netuším 

 

Malé bílé cosi nehmatné 

Události nosí převratné 

S malým bílím cosi vzduch se slil, 

Když tu tehdy průvan z tebe zbyl 

Cosi mělo na tom jistě díl 



 

Malé cosi 

Hučí jak roj  

Jde z něj můj nepokoj 

Mírní můj pád 

Než mě donutí vstát 

Horko i mráz  

Zdroj mých kouzelných zkáz 

Cosi v ovzduší co dá mi netuším 

 

Horko i mráz  

Zdroj mých kouzelných zkáz 

Cosi v ovzduší  

Co dá mi netuším 

 

 

 

KŘÍŽ Z KAKTUSŮ 

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

Na hrobě mém kaktusů pár nahradí kříž 

Slehne se zem, už o mně dál neuslyšíš 

Ádios, sbohem, cestu znám 

Tam, kam každý jde sám 

Kde budu mít od tebe klid 

Kam netrefíš 

 

Nikdy už víc neuslyším kastaněty, 



O lásku mou nechtěl ses bít na mačety 

Ádios, sbohem, cestu znám 

Tam, kam každý jde sám 

Proč jsi se bál, proč jsi mě dal bez odvety 

 

Nikdy už víc neuslyším kastaněty 

Dochází čas do poslední piruety 

Ádios, sbohem, cestu znám 

Tam, kam každý jde sám, 

Svou hlavu dám, že tuhle skrýš neobjevíš 

Svou hlavu dám, že tuhle skrýš neobjevíš  

Svou hlavu dám, že tuhle skrýš neobjevíš 

 

 

 

SNAD NĚKDY PŘÍŠTĚ 

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

Šminky a světel zář 

Aplaus, květiny, všechno co k tomu patří 

Zakrývá mou pravou tvář 

A že mi lecos jde snáz 

Snadno pak uvěří 

Kdo mě jen z hlediště zná 

 

Já však jak už se zdá 

Nejsem o nic líp než-li ty druhý 

Dlouho se povídat dá 



Jaký já starosti mám 

Jsou, ale všední 

A přenudně obyčejný 

 

Snad někdy příště to vyjde 

Říkávám holkám s oblibou 

Když na tom bývají bídně 

Když jejich kluk šel za jinou 

Sama se tvářím 

Že je mi fajn 

Pohodou zářím 

Předstírám 

 

Dlouhou dobu už vím 

Říct, že musím říct jen  

Co se od hvězdy žádá 

Kdo pravda zájem už má 

Poslouchat to co sám zná 

Když je to všední 

A přenudně obyčejný 

 

Snad někdy příště to vyjde 

Říkám též pánům s oblibou 

Těm, kterým záhadné přijde 

Že domů zase sami jdou 

Snad někdy příště bude zas fajn 

Snad někdy příště bude fajn 



 

Když drží vás zemská tíže 

Takže se z místa nejde hnout 

Vyčteno mám z moudrých knížek 

Boty co tlačí musíš zout 

A pak se tvářit, že je zas fajn 

A pak se tvářit, že je fajn 

 

 

 

NÁHODA JE ŘÁD 

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

Sem tam se bojím 

Někdy se mi zdává 

Že mám už řád a cíl 

Není kam dojít 

Jen týdny odkapávaj 

Ztrácím vzhled i styl 

Je ve mně šedá 

Z těch naplněných cílů 

Mé barvy svál můj řád 

Prach na mě sedá 

V kraji bez motýlů 

Proč se mě tohle má zdát? 

 

Mám ráda cíl pěkně v dáli 

Náhoda je řád 



Řád, který ctím 

Náhodu dál budu chválit 

Žiju a já to jen díky ní vím 

 

Rovnou k cíli 

Tak bez náhody přímo 

Proč se mám jen hnát 

Chci směry mýlit 

Třást se láskou i zimou 

Vznášet se, padat i vlát 

 

Mám ráda cíl pěkně v dáli 

Náhoda je řád 

Řád, který ctím 

Náhodu dál budu chválit 

Žiju a já to jen díky ní vím 

 

Koberec k cíli 

Vázaný víc z náhod 

A i ty mimo něj 

Směry si mýlit 

Dát co chvíli střídat děj 

Nový děj 

 

Mám ráda cíl pěkně v dáli 

Náhoda je řád 

Řád, který ctím 



Náhodu dál budu chválit 

Žiju a já to jen díky ní vím 

 

Náhodu dál budu chválit 

Žiju a já to jen díky ní vím 

Mám ráda cíl pěkně v dáli 

Náhoda je řád 

Řád, který ctím 

Náhodu dál budu chválit 

Žiju a já to jen díky ní vím 

Mám ráda cíl pěkně v dáli 

Náhoda je řád 

Řád, který ctím… 

 

 

 

UŽ NEBUDE NIC 

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

"Vzpomínám si, když jsem byla malá holka 

náš dům náhle vzplanul. Nezapomenu jak mě můj táta 

zved a nesl mě v nárůčí ven, když hořící dům se bortil a padal. 

Pak jsem stála, třásla se zimou a strachem a celý svět byl v plamenech. 

A pak bylo po všem. Řekla jsem si: už nebude nic s tím ohněm?" 

 

Už nebude nic 

Nepřidá nic víc 

Víc nesvede přátelé 



Tak pojďme tančit 

A trošku se mát 

Ať máme bál 

Není dál nic víc 

 

"A když mi bylo dvanáct, táta mě vzal do cirkusu. 

To byla nádhera! Směšný klaun a velký slon a medvědi a překrásná 

Paní v růžovém na visuté hrazdě. A já tam seděla, čekala, měla pocit,  

že něco mi mizí.  A když bylo po všem, řekla jsem si: už nebude nic v tom cirkuse?" 

  

Už nebude nic 

Nepřidá nic víc 

Víc nesvede přátelé 

Tak pojďme tančit 

A trošku se mát 

Ať máme bál 

Není dál nic víc 

 

"A pak přišla láska. Byl to ten nejhezčí kluk na světě.  

Chodil  se mnou okolo řeky a trhal mi kytky a díval se mi do očí. 

Byli jsme tak zamilovaní. A pak jednou odešel pryč, myslela jsem, že umřu. 

Tak jak to, že žiju,  jak to že dál žiju? Řekla jsem si už nebude nic s touhle láskou." 

 

Už nebude nic 

Nepřidá nic víc 

Víc nesvede přátelé 

Tak pojďme 



 

"Já vím, co si o mě musíte říct. Tak takhle ona všechno cítí. Proč to tedy neskončí? 

Ó ne! Né já! Já ještě nejsem připravena na to poslední zklamání. Neboť vím, 

tak jistě, jako že stojím před vámi, že až přijde ten můj čas se vším loučit,  

Tiše se zvednu a řeknu o životě:" 

 

Už nebude nic 

Nepřidá nic víc 

Víc nesvede přátelé 

Tak pojďme tančit 

A trošku se mát 

Ať máme bál 

Není dál nic víc 

 

 

 

VŠECHNO BUDE O.K. 

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

O.K. 

O.K. 

O.K. 

O.K. 

Všechno bude O.K. 

O.K. 

Všechno bude O.K. 

O.K. 

 



My jsme to zatracené pokolení 

Hledáme tady to, co tu není 

Jen bláznů pár 

Ty a já 

 

Patříme ke ztracené generaci 

Dožijeme v laciné dekoraci 

V páru ty a já 

 

Bláznům je přáno žít 

Dlouhům je dáno snít 

 

My jsme to zkomolené pokolení 

K životu dáme si povolení 

Bláznů pár  

Ty a já 

 

Dějiny prý nám už nic neprominou 

Všechno jsme zmeškali vlastní vinnou 

Těch dlouhů pár 

Ty a já 

 

Bláznům je přáno žít 

Dlouhům je dáno snít 

 

My jsme to zkomolené pokolení 

K životu berem si povolení 



Jen bláznů pár  

Ty a já 

Bláznů pár  

Ty a já 

 

Všechno bude O.K. 

O.K. 

Všechno bude O.K. 

O.K 

Všechno bude O.K. 

O.K. 

Všechno bude O.K. 

O.K 

Všechno bude O.K. 

O.K. 

Všechno bude O.K. 

O.K 

Všechno bude O.K. 

O.K. 

Všechno bude  

Všechno bude O.K. 

 

 

 

HLEDÁM VELIKOU LÁSKU 

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

Sem tam pocit mám 



Že už tě znám 

Velký omyl opět přiznávám 

Nevím o nic víc, než co ty sám 

Pustíš ven a tak se obávám 

 

Jednou až tě poznám trochu víc 

Sbalím se a budu muset říct 

Promiň já musela se zplíst 

Společnýho s tebou nemám nic 

 

Hledám velikou lásku 

Vždyť já jí jenom z filmů znám 

Kdo ví proč právě já  

Tak málo štěstí mám 

V tomhle směru 

Hledám velikou lásku 

Sám Bůh sví prsty v tomhle má 

Jen on všechno zná a ví 

Že ďáblu duši za ni třeba dám 

 

Sem tam pocit mám 

Že už se znám 

Velký omyl opět přiznávám 

Kdo jsem 

Kam jdu snad se dopátrám 

Dřív než zase chybu udělám 

 



Hledám velikou lásku 

Sám Bůh sví prsty v tomhle má 

Jen on všechno zná a ví 

Že ďáblu duši za ni třeba dám 

Že ďáblu duši za ni třeba dám 

Že ďáblu duši za ni třeba dám 

 

 

 

NO TO JSEM JÁ 

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

No to jsem já 

Měnivá celá dubnová 

To já neschovám 

Apríl doslova 

No to jsem já 

To věčné střídání 

Nechci a stejně poraní 

Svůj soumrak svítáním 

Zas doháním 

 

No to jsem já 

Dobité cíle nevnímám 

Dál spěchám k létu po zimách 

Sto záhad asi mám 

No to jsem já 

Mám žhavé znamení 



Horoskop skopcem značený 

Lásku promění mi v trápení 

 

Tak já se míjím jen se sebou 

K láskám svým co nezebou 

K láskám příštím utíkám 

Nevím kam 

Tak já touhu stejně zaplatím 

Věčné prozatím 

Drobné změním v dukáty 

I ty utratím 

Zase prolhaným 

Někde zavátý 

 

No to jsem já 

Kdo risk má k snídaní 

Roh beraní  

Mě někam vyhání 

No to jsem já 

Bez hlavě svéhlavá 

Prohrávám víc než vyhrávám 

Však svoje zůstávám 

Jsem toulavá 

 

Tak já dál se míjím jen se sebou 

K láskám svým co nezebou 

K láskám příštím utíkám 



Nevím kam 

Tak já touhu stejně zaplatím 

Věčné prozatím 

Drobné změním v dukáty 

I ty utratím 

Zase prolhaným 

Někde zavátý 

 

Tak to jsem já 

 

 

 

SONG 

---- 

Z rádia zní song letitej 

Já bloudím plonk dál po bytě 

Vyhrabanej ten song dávno hranej 

Zpátky mi nosí tě 

 

Z rádia zní song je vyčpělej 

Já sama plonk a neděle 

Osamělá moc s tím nenadělám 

Sen už je dospělej 

 

Song tu zní 

Tvářil se pohřebně 

Tak měl zůstat spát 



Co teď s tím 

Dík jemu nechtěně sním 

A jsem ten 

Revma mám v koleně  

Swing bych těžko zvlád 

Navíc sen 

Nemám si  

Rozdělit s kým 

 

Z rádia song 

Zní úskočně 

Rink, rána gong a proč ne? 

Zboxovaná 

Líhám v ranních vanách 

Život je náročnej 

 

Song tu zní 

Tvářil se pohřebně 

Tak měl zůstat spát 

Co teď s tím 

Dík jemu nechtěně sním 

A jsem ten 

Revma mám v koleně  

Swing bych těžko zvlád 

Navíc sen 

Nemám si  

Rozdělit s kým 



 

Pradávnej song a neděle 

Láskovej gong je neznělej 

Tetelivá já se zpátky dívám 

To víc mi nedělej 

To víc mi nedělej 

 

 

 

AŽ ZAČNOU HRÁT 

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

Tím spíš 

Když víš, že vím 

Co schází nejvíc nám 

Tím spíš musíš se přestat tvářit 

Že tvůj dávný kříž jsem já 

A ty, že svatozář máš 

 

Pojď blíž 

Ať víš, že já 

Chci žít a občas snít 

Chci smát se a jak dítě bláznit 

Proto krásnej nápad mam  

Kouzelnou hru budem hrát 

 

Až začnou k ránu hrát 

Přijď pro mě a řekni mám vás rád 



Račte se smířit s tím 

Že jen já s vámi být smím 

Od teďka na věky lásko má 

Záhadná 

 

Až začnou hrát tak přijď 

Ať je nám tak jako dřív 

 

I nám se může stát 

Že láska zevšední 

A svět se tak najednou zhroutí 

Proto já spásný nápad mám 

Kouzelnou hru budem hrát 

 

Až začnou k ránu hrát 

Přijď pro mě a řekni mám vás rád 

Račte se smířit s tím 

Že jen já s vámi být smím 

Od teďka na věky lásko má 

Záhadná 

 

Až začnou hrát tak přijď 

Ať je nám tak jako dřív 

Až začnou hrát tak přijď 

Ať je nám tak jako dřív 

 

 



ČÍM ZAPLATÍM 

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

Svítání  

Účet mi dává 

Závrať, závratí 

Čím platit mám 

Lásko má chladne ti káva 

Známé bezblátí 

Zůstalo nám 

Známé bezblátí 

Vůně vyvátá 

Vzlétá zpátky déšť nám z kaluží 

Čím noc zaplatím 

Nejsem bohatá 

Já se zdá se lásko zadlužím 

 

Svítání 

Účet mi dává 

Vrátí bezblátí 

Na tácku ztrát 

Dlouhé bezblátí 

Závrať nevrátí 

Vzlétá zpátky déšť nám z kaluží 

Vím jsme svázání 

Kvůli svítání 

Já se zdá se lásko zadlužím 

Svítání  



Účet mi dává 

Závrať, závratí 

Čím zaplatím 

Čím zaplatím 

Čím zaplatím 

 

 

 

TY NA TO MÁŠ 

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

Hudba začla hrát v jiném rytmu 

Ne v tom, který znáš 

Proč se nechceš podvolit 

Z parketu pryč utíkáš 

 

Co na tom záleží 

Jestli znáš krok z tanečních 

Máš svůj styl 

Ten prodávej 

Obavy jsou tu zbytečný 

Tancuj dál 

 

Tvoje tvář se v slzách topí 

Že tě nechala 

Proč to děláš nepochopím 

Byla nestálá 

 



Co na tom záleží 

Že jsi zůstal chvíli sám 

Támhle jdou dvě krásnější 

Tak to zkus a pozvi je k vám 

 

Jen to zkoušej 

Zkoušej, tisíckrát 

Jen se hýbej 

Hýbej, nesmíš stát 

Nebo se fakt nic nestane 

Skákej, lítej, křížem kráž 

Jen to zkoušej 

Zkoušej, jen se snaž 

Ty na to máš 

 

Ty, kdos žil v jiné době 

A dnešní nechápeš 

Ještě dávno nejsi v hrobě 

Něco umíš, tak co chceš 

Co na tom záleží 

Že jsi byl kdysi král 

Šanci musíš najít sám 

Pak tam vleť a tancuj dál 

 

Jen to zkoušej 

Zkoušej, tisíckrát 

Jen se hýbej 



Hýbej, nesmíš stát 

Nebo se fakt nic nestane 

Skákej, lítej, křížem kráž 

Jen to zkoušej 

Zkoušej, jen se snaž 

Ty na to máš 

 

"Ty tam dávej pozor a posluchej mě!" 

 

Rady dávám  

Pak třeba sama silně zaváhám 

Pak snad příjde známý či známá 

Říct mi to co pomáhá 

 

Jen to zkoušej 

Zkoušej, tisíckrát 

Jen se hýbej 

Hýbej, nesmíš stát 

Nebo se fakt nic nestane 

Skákej, lítej, křížem kráž 

Jen to zkoušej 

Zkoušej, jen se snaž 

Ty na to máš 

 

 

 

MÁME TEN ÚDĚL 



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

Den co den se probudím ráno 

Hned mám se honem do běhu dát 

Abys měl svou šunku, topinku, aspirin a čaj 

Hned jak napadne tě vstát 

Pak ti rychle najdu tvé čisté ponožky, klíč, diář i pás 

Ne já si fakt nestěžuju 

To prý doma má každá z nás 

 

Máme ten úděl 

Ten prý je nám ženám dán 

A muž to je pán 

 

Velkou práci dá 

Než se celej byt leskne jako nůž 

Přitom mám mít tvář a pleť 

Jak to chce můj milej muž 

Nákupy, dopisy, telefon, fax 

V tom lítám celej den 

Ty zatím máš jednání v bistru 

Vždyť jsi busnessman  

 

Máme ten úděl 

Ten prý je nám ženám dán 

A muž to je pán 

 

Když jsi nemocí trpíš 



Tak já tě něžně uzdravím 

A když já mám 39 tak o tom doma jen já vím 

Já tvé trable sdílím a o svých mlčím jako mim 

Když máš chuť trošku se mazlit 

Já nedělám, že spím 

 

Máme ten úděl 

Ten prý je nám ženám dán 

A muž to je pán 

 

Já nechci tě do ničeho tlačit 

A vše je po tvém jak se zdá 

Jako žena, ale vím jak na to jít 

Že stejně uděláš co chci já 

 

Máme ten úděl 

Ten prý je nám ženám dán 

A muž to je pán 

Máme ten úděl 

Ten prý je nám ženám dán 

Kde có 


