
Platinum collection 

 

 Láska má je zákon 

 Nekonečná 

 Tři oříšky 

 September Lady 

 Pomněnka 

 Spíme v kapkách deště 

 Loutno kouzelná 

 Skandál 

 Dřív než svíčka dohoří 

 Bílý kámen 

 Ve jménu lásky 

 Když láska schází 

 Útoč láskou 

 Až vítr odletí 

 Knoflíky lásky 

 Rozvíjej se, poupátko 

 Můj Monte Cristo 

 Nad jezerem 

 Znám jednu starou zahradu 

 Podobáš se lásce mý 

 Šašek a Adriana 

 Popelka 

 S láskou je kříž 

 Já chci být Ti vším 

 Juanita 

 Utíkám před tebou 

 Hej pane diskžokej 

 Láska cestu zná 

 Jseš můj den 

 Víš lásko 

 Léto 

 Nic nového pod sluncem 

 Jsem to já v představách 

 Sladké hlouposti 

 Před zradou chrání dál mě tvá láska 

 Vím,že jsi se mnou 

 Scházíš mi čím dál víc 

 Z pekla štěstí 

 Píseň o šlépějích 

http://muzika.impuls.cz/index.php?title=L%C3%A1ska_m%C3%A1_je_z%C3%A1kon
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Nekone%C4%8Dn%C3%A1
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=T%C5%99i_o%C5%99%C3%AD%C5%A1ky
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=September_Lady
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Pomn%C4%9Bnka
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Sp%C3%ADme_v_kapk%C3%A1ch_de%C5%A1t%C4%9B
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Loutno_kouzeln%C3%A1
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Skand%C3%A1l_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=D%C5%99%C3%ADv_ne%C5%BE_sv%C3%AD%C4%8Dka_doho%C5%99%C3%AD
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=B%C3%ADl%C3%BD_k%C3%A1men_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Ve_jm%C3%A9nu_l%C3%A1sky_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Kdy%C5%BE_l%C3%A1ska_sch%C3%A1z%C3%AD
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=%C3%9Ato%C4%8D_l%C3%A1skou
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=A%C5%BE_v%C3%ADtr_odlet%C3%AD
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Knofl%C3%ADky_l%C3%A1sky_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Rozv%C3%ADjej_se,_poup%C3%A1tko_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=M%C5%AFj_Monte_Cristo
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Nad_jezerem
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Zn%C3%A1m_jednu_starou_zahradu
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Podob%C3%A1%C5%A1_se_l%C3%A1sce_m%C3%BD
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=%C5%A0a%C5%A1ek_a_Adriana
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Popelka
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=S_l%C3%A1skou_je_k%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=J%C3%A1_chci_b%C3%BDt_Ti_v%C5%A1%C3%ADm
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Juanita
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Ut%C3%ADk%C3%A1m_p%C5%99ed_tebou
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Hej_pane_disk%C5%BEokej
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=L%C3%A1ska_cestu_zn%C3%A1
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Jse%C5%A1_m%C5%AFj_den
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=V%C3%AD%C5%A1_l%C3%A1sko
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=L%C3%A9to_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Nic_nov%C3%A9ho_pod_sluncem
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Jsem_to_j%C3%A1_v_p%C5%99edstav%C3%A1ch
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Sladk%C3%A9_hlouposti
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=P%C5%99ed_zradou_chr%C3%A1n%C3%AD_d%C3%A1l_m%C4%9B_tv%C3%A1_l%C3%A1ska
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=V%C3%ADm,%C5%BEe_jsi_se_mnou
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Sch%C3%A1z%C3%AD%C5%A1_mi_%C4%8D%C3%ADm_d%C3%A1l_v%C3%ADc
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Z_pekla_%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=P%C3%ADse%C5%88_o_%C5%A1l%C3%A9p%C4%9Bj%C3%ADch_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)


 To je naše věc 

 Nevolej 

 Václavák 

 V zahradách 

 Návrat 

 Dej mi ruku 

 

 

Šašek a Adriana 

Zas malátnější procitám 

Zas proležím den celý 

Jsem stále sama, Ty jsi tam 

Kam povinnost Ti velí 

 

Teď musím síly posbírat 

Jen žádné naříkání 

Pojď šašku, jestli máš ji rád 

Tak rozvesel svou paní 

 

Nařídil mi kníže 

Než se z bitvy vrátím 

Moji drahou zatím 

Rozptyluj a chraň 

 

Ač jsem zámky zamknul 

Okna jistil mříží 

Někdo se sem vplížil 

Podívej se naň 

 

Kolem hlavy mé se bělá 

Otřel se mi o týl 

Snad si ze mě šaška dělá 

Tichošlápek motýl 

 

Z mého nosu na mě civí 

Šimrá jako divý, pčik! 

http://muzika.impuls.cz/index.php?title=To_je_na%C5%A1e_v%C4%9Bc
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Nevolej
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=V%C3%A1clav%C3%A1k_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=V_zahrad%C3%A1ch
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=N%C3%A1vrat_(Text_p%C3%ADsn%C4%9B_Ivety_Barto%C5%A1ov%C3%A9)
http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Dej_mi_ruku


Potom ať se někdo diví 

Vytasím-li zbraň 

 

Nezmýlí 

Mě Tvoje drzá pýcha motýlí 

Ať paní má se nebojí 

Já vyzval jsem tě k souboji 

Jak víš 

 

Motýla 

Mi nejspíš kníže z lásky posílá 

Zas můžu na chvilku se smát 

Pojď, motýlku, mě pošimrat 

Pojď blíž 

 

Až se střet přiostří 

Pak přijde zásah a tvůj pád 

 

On ti sed na ostří 

Ne, tvého kordu nemusí se bát 

 

Rozptýlí 

Mou paní jasná perleť motýlí 

Je špatným terčem pro čepel 

Ta nesmí setřít z křídel pel 

 

Ty smíš. 

 

Sladké hlouposti 

S Jiřím Kornem. 

 

Už všechny lampy v parku svítí 

Marná sláva, za chvilenku půjdeme spát 

http://muzika.impuls.cz/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_Korn


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 věší, 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 

 

 

 



Vím,že jsi se mnou 

Vím, že jsi se mnou 

Vím že jsi se mnou 

Jsi v mém povodí 

Z té víry se lásko má 

I náš syn narodí 

 

Dlaň má je zas ve tvé 

Kam chceš se mi vzdal 

Jen zdánlivě vzdálený 

y dýcháš ve mně dál 

 

Jsou v nás 

Ty první stisky pout 

Jsou v nás 

Těm nelze uniknout 

Jak dřív stejný pláč 

stejný smich 

 

Jsou v nás ta první jiskření 

Jak víš to zítřek nezmění 

Je v nás první žár první hřích 

 

Vím že jsi se mnou 

Plod můj v tobě zrál 

Ty zdánlivě vzdálená 

Já dýchám v tobě dál 

 

Jsou v nás dny prvních nadějí 

Jsou v nás ty nepomíjejí 

Krev má tepnou tvou prochází 

 

Jsou v nás 

jsou v nás 



Teď vím to teprve 

teď vím to teprve 

Jsou v nás 

jsou v nás 

Ta všechna poprvé 

ta všechna poprvé 

Sta snů bez konců 

Bez hrází 

Jsou v nás 

 

 

Z pekla štěstí 

Jestli víš, 

se tě ptám, 

bohatství ne 

každého ohromí, 

zkus mi říct, 

povídám, 

neštěstí 

komu srdce nezlomí? 

 

Uhodnout jak se zdá, 

neumíš kdo může to být, 

už to tak vypadá, 

ten musí z pekla štěstí mít 

a tak já dál, 

se ptám, 

přemýšlej čas ti dám. 

 

I s čerty je kamarád, 

draka se nebojí. 

Ten kdo z pekla štěstí má, 

ve zkoušce obstojí, 

jestli víš se tě ptám, 

koho mráz v zimě skoro nemrazí, 



zkus mi říct povídám, 

koho žádné vojsko neporazí? 

 

Uhodnout jak se zdá, 

neumíš kdo může to být, 

už to tak vypadá, 

ten musí z pekla štěstí mít 

a tak já dál, 

se ptám, 

přemýšlej čas ti dám. 

 

To ti já povídám, 

že jen ten 

co druhému odpustí, 

osud dál bude přát, 

že ti láska 

nikdy neopustí. 

 

Kdo vidí na druhém, 

co je v něm skryto nejlepší, 

jestli víš, 

tak jen ten 

bude své 

z pekla štěstí mít, 

za štěstím svým se dát, 

jen kdo náš 

příběh zná. 

 

Jestli víš 

 


