
Medové dny 

1. To mě napadá (P. Vaculík / V. Kočandrle) 

2. Medové dny - s P.Sepešim (K. Svoboda / Z. Rytíř) 

3. Tak málo si mě všímáš - s P. Sepešim (P. Vaculík / Z. Rytíř)) 

4. Krásně se to věří - s P. Sepešim (F. Polák / J. Šprongl) 

5. Blázni tenisoví - s P. Sepéšim (P. Vaculík / V. Hons) 

6. Věčné půjčování - s P. Sepešim (P. Vaculík / Z. Rytíř) 

7. Hej pane diskžokej - s J. Malíkem a P. Hejdukem - skupina Balet (F. Janeček / R. Bergman, J. 

Machek) 

8. Každý má rád muzikál - s J. Malíkem a P. Hejdukem - skupina Balet (P. Hejduk / Z. Rytíř) 

9. To je naše věc - s M. Davidem (F. Janeček / R. Bergman, J. Machek) 

10. Léto (F. Janeček / B. Janíček) 

11. Konto Štěstí - s M. Davidem (F. Janeček / B. Janíček) 

12. Kam se rána ztrácejí (M. Drobný / L. Stropnická) 

13. S láskou žít - s S. Hložkem (P. Skalický / M. Procházka) 

14. Tichá píseň (M. Penk / B. Janíček) 

15. Dny jdou (K. Vágner / B. Janíček) 

16. V tom - s K. Černochem (Z. Marat / Z. Borovec) 

17. Prosím vás (B. Ondráček / B. Janíček) 



18. Rozvíjej se poupátko (D. C. Vačkář /F. Hrubín) 

19. Most hledání (L. Štaidl / B. Janíček) 

20. P.S. /The Way To Your Heart/ (J. Leyers / P. Michiels / J. Rolincová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO MĚ NENAPADÁ 

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

 

Před kinem se nával rozplývá 

Už za chvíli začne film tak kde jsi 

Ještě včera ses mi prostě zdál 

Bezchybný tak proč jen bouráš mé sny 

Váhám kde můžeš být 

Kde jsi jem zůstal 

Proč jsi nepřišel včas 

Měls tu už dávno být 

Snad jsi neměl jen chuť 

Mi to jen v klidu přímo říct 



Tak to není, ale kde jsi 

To mě nenapadá 

Půjdu pryč 

 

Spoustu známých míjím v ulicích 

Potřebuju být někomu blízko 

Neóny tak lákaj někam jít 

Tam kde pro mě není místo 

Lžu si, že s tu chtěl být, 

Že jsi měl smůlu, 

Že ses přepočítal 

Ujel ti autobus 

Zpátky loudám se zas 

Určitě přijdeš dál si lžu 

Jediná věc proč tu nejsi to mě nenapadá 

Tak přijď 

 

 

MEDOVÉ DNY (Iveta a Petr Sepeši) 

-------- 

 

Petr:  Dnes - jak jen to říct 

       Chci mít víc než kdy jsem měl 

       Chci mít víc než kdy jsem chtěl 

       Lásku tvou 

Iveta: Dnes - jak jen to říct 

       Chci znát víc než znala jsem 



       Chci znát víc než chtěla jsem 

       Lásku tvou 

 

Oba:   Svět je náhle vzdálený 

       Čím jsi blíž a blíž 

       Jen vzduch sluncem spálený 

       Připravil nám skrýš 

       Den má nádech růžový 

       Odlesk očích tvých 

       Žijem v síních nádherných 

       Přáních tvých a mých 

 

Petr:  Já to přiznávám 

       S tebou mám medové dny 

       Prožívám medové dny 

       S láskou tvou 

Iveta: Já ti přísahám  

       S tebou mám medové dny  

       Dobře znám medové dny  

       S láskou tvou 

 

Oba:   Svět je náhle vzdálený 

       Čím jsi blíž a blíž 

       Jen vzduch sluncem spálený 

       Připravil nám skrýš 

       Den má nádech růžový 

       Odlesk očích tvých 



       Žijem v síních nádherných 

       Přáních tvých a mých 

 

Petr:  Já to přiznávám 

       S tebou mám medové dny 

       Prožívám medové dny 

       S láskou tvou 

Iveta: Já ti přísahám  

       S tebou mám medové dny  

       Dobře znám medové dny  

       S láskou tvou 

Petr:  S láskou tvou 

Oba:   S láskou tvou 

 

 

 

TAK MÁLO SI MĚ VŠÍMÁŠ (Iveta a Petr Sepeši) 

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

Iveta: Máš své zájmy 

       Máš své plány 

       A co já - co já 

Petr:  Stále zpíváš 

       Tóny hlídáš 

       A co já - co já 

 

Oba:   Tak málo si mě všímáš 

       Jen kousek chvil mi pro tě zbývá 



       A to je málo 

       Tak se láska neodbývá 

       Tak málo si mě všímáš 

       Jsou věci, kterým přednost dáváš 

       Zas někde lítáš 

       A mě se o tobě jen zdává 

       Jak dřív 

 

Petr:  Teď tvé mládí 

       Slunce svádí 

       A co já - co já 

Iveta: S míčem právě 

       Lítáš v trávě 

       A co já - co já 

 

Oba:   Tak málo si mě všímáš 

       Jen kousek chvil mi pro tě zbývá 

       A to je málo 

       Tak se láska neodbývá 

       Tak málo si mě všímáš 

       Jsou věci, kterým přednost dáváš 

       Zas někde lítáš 

       A mě se o tobě jen zdává 

       Jak dřív 

 

       Tak málo si mě všímáš 

       Jen kousek chvil mi pro tě zbývá 



       A to je málo 

       Tak se láska neodbývá 

       Tak málo si mě všímáš 

       Jsou věci, kterým přednost dáváš 

       Zas někde lítáš 

       A mě se o tobě jen zdává 

       Tak málo si mě všímáš 

     

 

 

KRÁSNĚ SE TO VĚŘÍ (Iveta a Petr Sepeši) 

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

 

Petr:  K vlasům se ti skláním 

       S rozpačitým přáním, 

       Abych vždycky věděl, kde tě hledat mám 

Iveta: Na oko se bráním 

       Těm tvým horkým dlaním 

       Šeptám, že vím kde tě čekat mám 

 

Oba:   Krásně se to věří 

       Když je láska v nás 

       Něžná i ta troufalá 

       Krásně se to věří 

       Říkej zas a zas 

       Že jsem tvoje láska veliká 

 



Petr:  Ať čas kostky míchá 

       Sudá nebo lichá 

       Stejně budu vědět, kde tě hledat mám 

Iveta: Věřím tomu slibu 

       Neudělám chybu 

       Vím, že budu vědět, kde tě čekat mám 

 

Oba:   Krásně se to věří 

       Když je láska v nás 

       Něžná i ta troufalá 

       Krásně se to věří 

       Říkej zas a zas 

       Že jsem tvoje láska veliká 

 

Petr:  K vlasům se ti skláním 

       S rozpačitým přáním, 

       Abych vždycky věděl, kde tě čekat mám 

Iveta: Těm tvým horkým dlaním 

       Už se neubráním 

       Šeptám, že vím kde tě vždycky čekat mám 

 

 

 

BLÁZNI TENISOVÍ (Iveta a Petr Sepeši) 

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

 

Petr:  Je to tak príma 



       Hledat míček v trávě 

       Lítaj blázni tenisoví 

       Je to tak príma 

       Míček máš tak dávej 

       Jak to skončí kdo ví, kdo ví 

Iveta: Tak jen se dívej 

       Je to horká chvíle 

       Skóre nikdo nedohoní 

       Tak jen se dívej 

       Lítaj míčky bílé 

       Prázdninový školník zvoní 

 

Oba:   Blázni tenisoví 

       Ze šatny už běží 

       Blázni tenisoví 

       Ti se změní ztěží 

       Blázni tenisoví 

       Na stadión běží 

       Blázni tenisoví  

       Vždycky zcela svěží 

       Blázni tenisoví 

 

Petr:  Je to tak príma 

       Jen si míček hlídej 

       Byl tu a už tu není 

       Je to tak príma 

       Třeba s ním i snídej 



       Skóre už se rychle mění 

Iveta: Je to tak príma 

       Hledat míček v trávě 

       Lítaj blázni tenisoví 

       Míček máš tak dávej 

       Jak to skončí kdo ví, kdo ví 

 

Oba:   Blázni tenisoví 

       Ze šatny už běží 

       Blázni tenisoví 

       Ti se změní ztěží 

       Blázni tenisoví 

       Na stadión běží 

       Blázni tenisoví  

       Vždycky zcela svěží 

       Blázni tenisoví 

Oba:   Blázni tenisoví 

       Ze šatny už běží 

       Blázni tenisoví 

       Ti se změní ztěží 

       Blázni tenisoví 

       Na stadión běží 

       Blázni tenisoví  

       Vždycky zcela svěží 

       Blázni tenisoví 

 

 



 

 

VĚČNÉ PŮJČOVÁNÍ (Iveta a Petr Speši) 

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

 

Iveta: Svetr ti vážně vůbec nepadne 

Petr:  Je mýho bráchy 

Iveta: Vypadáš nápadně 

Petr:  Kdyby mě viděl - pad bych strachy 

Iveta: Tahle elpíčka - čí jsou - nevím ani 

Petr:  Stejná písnička - to věčné půjčování 

Iveta: Čí jsou ty knížky stokrát přečtené 

Petr:  Ani zmínka 

Iveta: A kdo si vzpomene 

Petr: Zítra přijde upomínka 

Iveta: Čtyři kazety - čí jsou - nemám zdání 

Petr: Je to prokletí - věčné půjčování 

 

Oba: Jenom láska ta je tvá a má 

     Ta patří nám - nám náleží 

     Je to majetek, na kterém nám tak záleží 

     Ze všeho nejvíc 

 

Iveta: Že sis tu růži tajně vypůjčil 

Petr:  Vždyť by zvadla 

Iveta: Čí je ten krásný byt 

Petr:  Těch co nemůžou žít bez divadla 



Iveta: Čí to všechno je mi dá vzpomínání 

Petr:  Život zdá se mi věčné půjčování 

 

Oba: Jenom láska ta je tvá a má 

     Ta patří nám - nám náleží 

     Je to majetek, na kterém nám tak záleží 

     Jenom láska ta je tvá a má 

     Ta patří nám - nám náleží 

     Je to majetek, na kterém nám tak záleží 

     Ze všeho nejvíc 

 

 

HEJ PANE DISKŽOKEJ (Iveta, Jindřich Malík a Petr Hejduk, skupina Balet) 

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

 

Malík:   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 

Hejduk:  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 

Všichni: Minulou neděli 

 

Všichni: 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 

 

Iveta:   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 

Všichni: A vráží do lidí 

 

Všichni: Tak tady v diskotéce lásky vzplanou 

         A někdy mají 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 krátký děj 

         A ty nám k tomu desky roztáčej 

         Život se jako hity stále mění 

         Co my s tím naděláme pane diskžokej 

         Tak tady v diskotéce lásky vzplanou 

         A někdy mají 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 ... 

 

 

 

KAŽDÝ MÁ RÁD MUZIKÁL (Iveta, Jindřich Malík a Petr Hejduk, skupina Balet) 

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

 

Iveta:   Někdy časně ráno 

         Než se mlhy rozplynou 

         Postávám za záclonou 

         Jak za krásnou oponou 

         Před ní orchestr aut začne s dlouhou předehrou 



         A já se bavím jednou představou 

         Kdyby náhle do ulic vtrhnul velký muzikál 

         Místo věčných tlačenic odehrál se karneval 

         Všichni diváci by zárověň byli účinkující 

         Své životní role tančící 

 

Všichni: Každý má rád muzikál 

         Každý má rád muzikál 

Malík:   Zvláště má-li spád a děj 

         Je v něm hodně zpívání 

         Jsou v něm krásky ze všech nej 

Všichni: A líbání 

 

Iveta:   Na uších mám sluchátka a v nich písně solidní 

         To se vám svět uklidní, když v nich stále hudba zní 

         Staré nádraží se promění v krásnou scénu báječnou 

         Na jakou se divadla nezmůžou 

 

Všichni: Každý má rád muzikál 

         Každý má rád muzikál 

Malík:   Zvláště má-li spád a děj 

         Je v něm hodně zpívání 

         Jsou v něm krásky ze všech nej 

Všichni: A líbání 

 

Iveta:   Všichni diváci by zárověň byli účinkující 

         Své životní role tančící 



 

Všichni: Každý má rád muzikál 

         Každý má rád muzikál 

         Každý má rád muzikál 

         Každý má rád muzikál 

         Každý má rád muzikál 

         Každý má rád muzikál... 

 

 

 

JE TO NAŠE VĚC (Iveta a Michal David) 

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

 

Michal: Touláme se ulicemi máme různé cíle 

        V tomhle shonu prožíváme nejkrásnější chvíle 

        Je to jedno kudy půjdem, kde se zastavíme 

        Hlavní je že jsme spolu, že se nenudíme 

Iveta:  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 

 

Michal: To je naše věc 

Iveta:  My to dobře víme 

Michal: Na čem záleží 

Iveta:  V tom si rozumíme 

Michal: To je naše věc 



Iveta:  Proč se máme rádi 

Michal: A co v pravý čas 

Iveta:  Dělá kamarády 

 

Oba:    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 

 

Michal: 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 

Iveta:  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 

 

Michal: To je naše věc 

Iveta:  My to dobře víme 

Michal: Na čem záleží 

Iveta:  V tom si rozumíme 

Michal: To je naše věc 



Iveta:  Proč se máme rádi 

Michal: A co v pravý čas 

Iveta:  Dělá kamarády 

 

Oba:    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 

        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 

 

 

 

LÉTO 

---- 

 



Dohořívá a ztrácí jas 

Dohořívá to léto krás 

Čas krásných slz, čas něžností 

Zářících hvězd a marností 

Dohořívá a ztrácí žár 

Já z léta mám jen kazet pár (Já z léta mám jen vzpomínek pár)* 

Pod oknem mým 

Teď děti jdou 

Zpívají si a tancujou 

 

Léto, léto mí 

Jenom jednou jsem to tančila 

Léto nádherný 

Strašně ráda bych ty chvíle vrátila 

Léto, léto mí 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

Melodie, těch letních dnů 

Na kazetách si poslouchám (Ve vzpomínkách si přehrávám)* 

Potichu jsem, už je mi líp 

Venku je mráz, já léto mám 

 

Léto, léto mí 

Jenom jednou jsem to tančila 

Léto nádherný 



Strašně ráda bych ty chvíle vrátila 

Léto, léto mí 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

Léto, léto mí 

Jenom jednou jsem to tančila 

Léto nádherný 

Strašně ráda bych ty chvíle vrátila 

Ná, na, ná, na ná ... 

Léto, léto mí 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější.. 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

*) - "Já z léta mám jen vzpomínek pár " je v poslední verzi. 

První verze nazpívaná s Kroky F. Janečka obsahuje slovo "kazet" 

 

 

 

KONTO ŠTĚSTÍ (Iveta a Michal David) 

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

 

Michal: Já vím o čem přemýšlíš 

        Máš starosti 

        S tím si hlavu nelámej - to přejde 



Iveta:  Je mi smutno za lidi 

        Co prázdní jsou 

        Jsem ráda, že tou cestou my dva nejdem 

 

Oba:    Každý člověk za svým štěstím míří 

        Každý člověk touží kousek krásy mít 

Michal: A co když ji nenajdem 

Iveta:  No tak v klidu zestárnem 

Oba:    Ale proč, když oba víme za čím jít 

        Každý den je pro nás velká částka 

        Která se nám bude láskou násobit 

Michal: A s ní třeba budem chtít 

Iveta:  Konto štěstí založit 

Oba:    Konto štěstí a z něj budem jednou žít 

 

Michal: Jako malej kluk jsem měl svou představu 

        Že je život procházka - hlavní třídou 

Iveta:  A já si  zas vysnila  

        Že jen dobro je 

        Že mě lidi pokaždé vstříc vyjdou 

 

Oba:    Jenomže jsme lidi celkem různí 

        Stejní v tom, že každý touží krásně žít 

Iveta:  Já už, ale štastná jsem 

Michal: Neženem se za zlatem 

Oba:    My toužíme vychutnávat každý den 

        Každý den je pro nás velká částka 



        Která se nám bude láskou násobit 

Michal: A s ní třeba budem chtít 

Iveta:  Konto štěstí založit 

Oba:    Konto štěstí a z něj budem krásně žít 

        Každý den je pro nás velká částka 

        Která se nám bude láskou násobit 

        A s ní třeba budem chtít 

        Konto štěstí založit 

        Konto štěstí a z něj budem krásně žít 

 

 

 

KAM SE RÁNA ZTRÁCEJÍ 

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

 

Stvořené jen k tancování  

Vaše rána průzračná kdeže jsou? 

Kdeže jsou? 

V ulicích je marně sháním 

Nikde žádné návěstí nevidím 

Nevidím 

 

Kam teď jít? 

Kam jen jít? 

Kam se ráno rána ztrácejí - vím já? 

Kam se dát? 

Kde se ptát? 



Proč se všechno krásné kamsi ztrácí? 

Všechno krásné jen chvíli je tu 

Tak to často bývá 

O ránech se zpívá  

Když už jsou ta tam 

 

Naše štěstí 

V bouřce letní 

Sliby dávno slíbené kdeže jsou? 

Kdeže jsou? 

Denně pátrám pod podloubím 

Nikde nápis na dveřích nevidím 

Nevidím 

 

Kam teď jít? 

Kam jen jít? 

Kam se ráno štěstí ztrácejí - vím já? 

Kam se dát? 

Kde se ptát? 

Proč se všechno krásné kamsi ztrácí? 

Všechno krásné jen chvíli je tu 

Tak to často bývá 

O štěstí se zpívá  

Když už je to tam 

Tak to často bývá 

O štěstí se zpívá  

Když už je to tam 



 

 

 

S LÁSKOU ŽÍT (Iveta a Stanislav Hložek) 

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

 

Hložek: Žár co znáš jen z příběhů 

        Jak bouře k nám teď vchází 

Iveta:  Já vím, že máš mě rád 

Oba:    Hořím láskou 

        Hořím láskou 

Iveta:  Víc než proud všech zázraků 

        Teď láska nám už dává 

Hložek: Mám přání dál tak žít 

Oba:    Žít jen láskou 

        Žít jen láskou 

        Žít jen láskou 

 

Oba:    Nač vodu vzácně živou máme mít 

        Láska bez ní může krásná být 

Hložek: Má dlaň ráda, tvou dlaň chrání       

Iveta:  Láska má je stínem tvým 

Oba:    Všechna kouzla mládí oželím 

        S ní je život stálou nedělí 

        Týden chvátá, léta pádí 

        Díky ní jsme mladí dál 

        Kdo by z nás o čáry stál 



 

Oba:    Víc než proud všech zázraků 

        Teď láska nám už dává 

        Mám přání dál tak žít  

        Žít jen láskou 

        Žít jen láskou 

        Žít jen láskou 

        Žít jen láskou 

        S láskou  žít 

 

 

 

 

Tichá píseň 

---------- 

Krásný den se přede mnou otevřel 

Já do něj vcházím 

Mezi nebem a zemí 

Tam štěstí není 

Je blízko nás a každý jak svůj strom  

Do země sází 

Strom svých nadějí a radostí 

Strom svých dnů 

 

Tichá píseň zní 

Když stromy větve své vzpínají 

Té modlitbě stromů naslouchám 



Posedlá svůj den žít 

 

Bouřný vítr stromky dnů ohýbá 

Květy z nich klátí 

Jenže kořeny mých zítřků nic nevyvrátí 

Zas krásný den se přede mnou otevřel 

Já do něj vcházím 

A stejně jako každý z vás svůj stromek sázím 

 

Tichá píseň zní 

Když stromy větve své vzpínají 

Té modlitbě stromů naslouchám 

Posedlá svůj den žít 

 

Tichá píseň zní 

Když stromy větve své vzpínají 

Té modlitbě stromů naslouchám 

Posedlá svůj den žít 

Naslouchám 

Posedlá svůj den žít 

 

 

 

DNY JDOU 

-------- 

 

Dny jdou 



Jako stránky jsou 

Na začátku bílé 

Ale stačí chvíle 

Jsou - plné příběhů 

Stačí jim jen nápad dát 

 

Když dnům dáš náplň svou 

Víc lásky plné jsou 

 

Dny jdou 

Jako sáčky jsou 

Na běžícím páse 

Každý stejný zdá se 

Jdou - nejdřív prázdné jsou 

Musíme jim náplň dát  

 

Když dnům dáš náplň svou 

Víc lásky plné jsou 

 

Dny jsou 

Trochu krásnější 

A mají vůni příjemnou 

 

Dny jdou 

Jako stránky jsou 

Na začátku bílé 

Ale stačí chvíle 



Jsou - plné příběhů 

Stačí jim jen nápad dát 

Dny jdou 

Jako sáčky jsou 

Na běžícím páse 

Každý stejný zdá se 

Jdou - nejdřív prázdné jsou 

Musíme jim náplň dát  

 

 

V TOM (Iveta a Karel Černoch) 

----- 

 

Černoch: V tom 

         Už jsi hochu zkrátka v tom 

         Trable budeš mít jak hrom 

         Taky se pěkně zařadíš 

         Nestačíš se dívat 

         Vzpurným hřebečkům  

         Teď přistřihne se hříva 

         Koukej držet krok 

         Z řady nevyčnívat 

         Hej 

         A je ti hej 

          

         V tom 

         Už jsi hochu vážně v tom 



         Hleď jen rovně růst jak strom 

         Někdy i básník ztroskotá 

         Na životní próze 

         K pádu postačí chyba v diagnóze 

         Chce to nervy mít 

         Pevný díky józe 

         Hej 

         A je ti hej 

 

Iveta:   Někdy hej 

         A někdy ouvej - to znám 

Černoch:  Někdy hej 

         A někdy ouvej - to znám 

Iveta:   Jen si hochu nenamlouvej 

         Že v tom jsi sám 

 

Černoch: V tom 

         Chodit naučíš se v tom 

         Zlom vaz tedy brácho zlom 

         Často i básník narazí 

         Mezi dospěláky 

         Čas mu uštědří 

         Direkty i háky 

         Ty však nepatříš 

         Mezi jen tak ňáký 

         Hej 

         A je ti hej 



 

Iveta:   Taky našel sis tu pravou 

         To znám 

Černoch: Taky našel sis tu pravou 

         To znám 

Iveta:   Teď už neprojde ti hlavou 

         Že v tom jsi sám 

 

 

Oba:     V tom 

         Chodit naučíš se v tom 

         Zlom vaz tedy brácho zlom 

         Abys i bez kompromisů 

         S nimiž to jde snáze 

         Hlavu zpříma nes 

         Po oběžný dráze 

         Skutečnost a sen 

         Došel v rovnováze 

         Neztratil si říz a neuvíz 

         V tom 

 

 

PROSÍM VÁS 

---------- 

 

Ptám se vás 

Vás lidí dvojích tváří 



Vás s jizvou lásky na duších 

I vás ve svých ulitách 

I těch co jsou lháři 

Ptám se vás 

Jak jen si můžu troufnout 

Jak můžu na trh s citem jít 

Když přátelství je k smíchu 

A výhodné žít v tichu 

Když tolik lidí skrývá své já 

Když mě moje ústa červeň v tvářích prozradí 

Trápím se tím 

Že se tolik lidí skrývá za svou zdí 

Ráda jsem 

Že moje já se hlásí 

Že moje já se zkouší ptát a žít 

I když zmateně  

Naplno žít z krásy 

Prosím vás 

Mě zdá se život krásný 

Tak proč si lidé závidí 

Vždyť stvořeni jsme z lásky 

Proč mám nést a střídat masky 

Když tolik lidí skrývá své já 

Když mě moje ústa červeň v tvářích prozradí 

Trápím se tím 

Že se tolik lidí skrývá za svou zdí 

Trápím se tím 



Že si hloupý knoflík na kabátě závidí 

Trápím se tím 

Že dřív blízcí jsou si cizí 

Za lásku se přimlouvám 

Než nám jako přízrak zmizí 

Prosím vás 

 

Prosím vás 

Tak mějte se víc rádi 

Jak můžu na trh s citem jít 

Když přátelství je k smíchu 

A výhodné žít v tichu 

Když tolik lidí skrývá své já 

Když k svým srdcím máme zámky jako u dveří 

Trápím se tím 

Jakým stylem lidi spolu soupeří 

Trápím se tím 

Nechat umřít v sobě lásku býval vždycky hřích 

Trápím se tím 

Jestli stvořeni jsme z lásky 

Nevěřím, že oheň zhas 

Oživme ji, já vás prosím 

Prosím vás 

 

 

 

ROZVÍJEJ SE POPÁTKO 



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

 

Rozvíjej se poupátko 

Nejkrásnější z květů 

Od rána až do noci 

Budeš vonět světu 

 

Láska jako květina 

Klíčí do poupěte 

Ten kdo lidi miluje 

Tomu nejvíc kvete 

 

Až sluníčko po ránu 

Celý svět probudí 

Kéž tvoje vůně nás 

Ku lásce povzbudí 

 

Rozvíjej se poupátko 

Nejkrásnější z květů 

Od rána až do noci 

Budeš vonět světu 

 

Láska jako květina 

Klíčí do poupěte 

Ten kdo lidi miluje 

Tomu nejvíc kvete 

 



Ten kdo lidi miluje 

Tomu nejvíc kvete 

 

 

MOST HLEDÁNÍ 

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

 

Lidé bezchybní 

Ve městě zádušní mši slouží 

Duše toulavé 

Za děti pasáží a louží 

Těch co hledaj most 

A vlastní dospělost 

Co po odpuštění tolik touží 

Těch co na mostech 

Po sochách kamenných se dívaj 

Se smutným údivem 

Že v socha živé srdce skrývá 

A proč nezpívá v nás 

A proč jde z lidí mráz 

A proč v tvářích kamení jsou 

A pro co a za čím jdou 

Za čím jdou 

Kdo jim víru v přátelství vzal 

Proč se vůbec mnohý z nich vzdal i hledání 

Neslužte mši zádušní 

Klidně plameny svíček můžete zhasnout 



Možná že jsme neslušní 

Ale já svou duši dál živou mám 

Lidé bezchybní 

Já jsem dítě chyb 

Nevím co je líp 

Já nechci už z nouze cnost 

Já hledám ten krásný most 

Most hledání 

Já nechci už z nouze cnost 

Já hledám ten krásný most 

Most hledání 

Most hledání 

 

 

 

P.S. 

---- 

 

Jako květ kousek slunce postrádám 

Z tvých očí jen podzim cítím 

Tak jako strom tvé listy odkládám 

Někdo z nás dvou se snad zmýlil 

Krátký, byl moc krátký 

Příběh, který jsi mi dal 

Sen, co jsi mi sliboval 

Nemám chuť smát se ti a už mi nestačí 

Že ti na cestu vždy svítím 



Vrátím, vše ti vrátím 

Víc mě prosím nehledej, já se neztratím 

 

Posledním slůvkem ti teď své s bohem dám 

Posledním slůvkem a pak měj se  

Sám si lítej já už nepospíchám 

Na pár snů 

 

Nech si svůj klíč máš srdce studené 

Závěrečná hvězdu zháší 

Zbývá jen vést oba víme své 

Že naše léto je krátké 

Vrátím, vše ti vrátím 

Příběh, který jsi mi dal 

Sen, co jsi mi slíbil 

 

Posledním slůvkem ti teď své s bohem dám 

Posledním slůvkem a pak měj se  

Sám si lítej já už nepospíchám 

Na pár snů 

 

Krátký, byl moc krátký 

Příběh, který jsi mi dal 

Sen, co jsi mi slíbil 

Posledním slůvkem ti teď své s bohem dám 

Posledním slůvkem a pak měj se  

Sám si lítej já už nepospíchám 



Na pár snů - ohohó 

Poslední slůvko, víc už nechci být tvá 

Poslední slůvko, jen dál hrej si 

Ne - ne, ne - ne, já ti nevyčítám 

Nezačínám 

Já už končím 

Já už navždy končím 

Končím, končím, končím 


