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Půlnoční smíření  

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

Půlnoční smíření 

To je chvíle, kdy se vyzpovídám z hříchů 

Půlnoční smíření  

I tma mívá někdy  pohádkovou příchuť 

Ruka tvá je pod mou hlavou 

Na vše zapomínám, oči občas plavou 

Přijď zas, lásko v noci k nám 

Stejně krásná já tě tiše uvítám 

 

Půlnoční smíření 

Kapka vína co má k pravdě hodně blízko 

Půlnoční smíření 

Žádný psík, co příběh stačí jednou písknout 

Ruka tvá je pod mou hlavou 

Na vše zapomínám oči občas plavou 

Přijď zas, lásko v noci k nám 

Stejně krásná já tě tiše uvítám 

 

Osamělí v nás 

Jsou náhle malí 

My při svítání jsme nevyspalí 

Osamělý v nás hráz lásky brání 

Ty mi zůstáváš a sladké milování 

 

Ruka tvá je pod mou hlavou 



Na vše zapomínám oči občas plavou 

Přijď zas, lásko v noci k nám 

Stejně krásná 

Já tě přivítám 

Já tě přivítám 

 

 

 

Jsem klidná  

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

Oh, My God! 

 

Příjemná líbezná 

Takovou mě každý zná 

Najednou rozbíjím porcelán 

Míjím cíl, poděkuj 

Jen o vlásek a ten tvůj, 

Proto dál tady můžeš stát jak pán 

 

Zas máš odvahu vplout přes můj práh 

V předranních hodinách 

Kam sám jsi zas táh noční tmou 

Ou, ou, ou ... 

 

Já mlčím 

Já ti přece neříkám nic, 

Jsem klidná 



Já jen trochu řádím nic víc 

Jsem klidná 

Páni se mnou nemůžou hnou, 

Jsem klidná, 

Jen si najdi bezpečnej kout! 

 

Přicházíš střízlivý 

To mě nejvíc udiví 

Neříkej, že jsi byl zas jen hrát 

Ať si jdeš s tou či s tou, 

Třeba s růží stolistou 

Zavolej, ať nemusím se bát 

 

Místo omluv se dál jako páv 

Domáháš svých dvou káv 

A svých lidských práv 

Tak buď zdráv! 

 

Ou, ou, ou ... 

 

Já mlčím 

Já ti přece neříkám nic, 

Jsem klidná, 

Já jen trochu řádím nic víc 

 

Ou, ou, ou ... 

 



Jsem klidná 

Páni se mnou nemůžou hnou, 

Jsem klidná, 

Jen si hledej bezpečnej kout! 

 

Ou, vinou tvou střepy jsou, 

Úúúú... 

 

Já mlčím 

Já ti přece neříkám nic, 

Jsem klidná, 

Já jen trochu řádím nic víc 

Jsem klidná 

Páni se mnou nemůžou hnou, 

Jsem klidná, 

Jen si  hledej bezpečnej kout! 

 

Já mlčím 

Já ti přece neříkám nic, 

Jsem klidná, já jen trochu řádím nic víc 

Jsem klidná 

páni se mnou nemůžou hnou, 

Jsem klidná, 

jen si hledej bezpečnej kout! 

Já mlčím 

Já ti přece neříkám nic, 

Jsem klidná, já jen trochu řádím 



 

 

 

Móda  

-------  

Mám - šatů víc než ramínek mnohem míň než móda žádá 

Já vím módní čas ten krátký je a má skříň 

Kroutí a hroutí se tím - prokletím 

 

Móda - změnou a záhadou ta láká 

Óhohohó 

Móda - s měnivou náladou je náš král 

Óhohohó 

Móda je dál 

 

Má moji stálou důvěru i když vím, kolik mě stála 

Pak já konto na dno vyberu - utratím 

Móda je stálá jak dým - To dávno vím 

Móda - změnou a záhadou ta láká 

Óhohohó 

Móda - s měnivou náladou je náš král 

Óhohohó 

Móda je dál 

 

Jak mávne tak dám se snadno vést ta ví, jak 

Mám hlavu správně plést ta móda, ta je víc než je jen prokletí 

A sotva přijde k nám, hned zas odletí 



 

Móda - změnou a záhadou ta láká 

Óhohohó 

Móda - s měnivou náladou je náš král 

Óhohohó 

Móda - změnou a záhadou ta láká 

Óhohohó 

Móda - s měnivou náladou je náš král 

Óhohohó 

Móda - změnou a záhadou ta láká 

Óhohohó 

Móda - s měnivou náladou je náš král 

 

 

 

Já chci znát  

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

Já chci znát 

Zlom i moment ve tvých slečnách, cos měl rád 

Jakýmže tónem jim zněl tehdy hlas 

Když musely jít, proč svál je čas 

 

Já chci znát 

Jak se stává, hlas když slečnám, cos měl rád 

Pak zadrhává, kdy nastává pád 

Kdy začíná zrát ten zlom a zvrat 

To nedá mi spát 



Já nechci se příští z řady zítra stát 

 

Ty se dál jen usmíváš 

Nad věcí sám plný zákoutí 

Snad nevnímáš co prožívám 

Vždyť zítřek tvůj se nehroutí 

 

Teď chci znát 

Zlom a moment ve tvých slečnách, cos měl rád 

Bloudím tvým domem a cítím je tam 

Tak jaký měl řád ten zlom a zvrat 

To nedá mi spát  

Já nechci se příští z řady zítra stát 

 

Ty se dál jen usmíváš 

Nad věcí Sám plný zákoutí 

Snad nevnímáš co prožívám 

Vždyť zítřek tvůj se nehroutí 

 

Já chci znát 

Ten zlom a moment ve tvých slečnách, cos měl rád 

A lehký tón měl asi tvůj hlas 

Když musely jít, když svál je čas 

Ten záhadný čas 

A ten omyl bývá vždycky nejspíš v nás 

 

Tak proč já se ptám 



Tak proč se jen ptám 

Snad proto jen, že tě asi ráda mám 

 

Já tě ráda mám 

Jéééé 

Já ráda mám 

 

 

 

 

Listopad  

-----------  

Vím, už nejsi 

Alej větve odhalí 

A my - my svůj sen prohráli 

 

Zavátá v alejích 

Pod listím sny se zdát nechtějí 

Listí s výšky dál se snáší 

Co s letní nadějí 

Podzim zháší ve mně právě ji 

 

Zavátá, schoulená 

Listí pád konec snů znamená 

Láska nechce ty, co nesní 

Vůbec nechce se k nim znát 

Já jsem vesmír, který nemá řád 



 

Dosněná 

Změněná 

Podzim si tě vzal a mně dal z listí šál 

Propadám, 

Náladám 

Listí pád dal mi mat  

Jedenkrát sen se zdává 

A mě listí zasypává 

Já - zavátá 

Listí pád ukryl sen do zlata 

V kůži léto dohasíná 

V kůži cos měl rád 

Lásku stíná zlatý vodopád 

 

Zavátá v alejích 

Pod listím sny se zdát nechtějí 

Listí s výšky dál se snáší 

Co s tou letní nadějí 

Podzim zháší ve mně právě ji 

Zapadám v těch zlatých závějích 

 

Listí si padá a já jdu alejí 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

Václavák  

-----------  

Taxi! 

Whre to man? 

To the city! 

 

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, všichni říkají 

Baby, baby, krásně šeptají 

Baby, baby, všichni říkají 

Baby, baby, krásně šeptají 

Baby, baby, všichni říkají 

Baby, baby, krásně šeptají 

. 

. 

. 

 

 

Láska je v zákoutí 

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

 

Doba si žádá úroveň 

Světácký úsměv nosíváš 

Tady i tam jsi zároveň 

Dnes banket, zítra vernisáž 

 

Láska je v zákoutí 

Je úzkostná 

Ač má sklon k bláznovství 

K čemu nám láska je 

Z mý málo máš 

A já zas málo z tvý 



Láska je v zákoutí 

Je schoulená 

Kdy vstoupí přes náš práh 

Zatím je v ústraní 

A schází dál 

Snad už i v písničkách 

 

Doba to žádá, máš svůj styl 

Casino, party, bar a pláž 

Jak chci žít já jsi nezjistil 

Vlastně se vůbec nezeptáš 

 

Láska je v zákoutí 

Je úzkostná 

Ač má sklon k bláznovství 

K čemu nám láska je 

Z mý málo máš 

A já zas málo z tvý 

Láska je v zákoutí 

Je schoulená 

Kdy vstoupí přes náš práh 

Zatím je v ústraní 

A schází dál 

Snad už i v písničkách 

 

V rovině snů 

Dám si zdát 



Větu všech vět 

Mám Tě rád 

V rovině snů 

Krášlím svět 

Kdys mi to řek 

Naposled? 

 

 

 

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 práh 

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 práh  

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 práh  



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 pane smát 

 

Ten letní déšť smyl v myšlenkách  

Všechno co pálí 

A umyl práh  

A svlažil poušť  

A dýchám snáz 

 

 

 

 

Mám svůj ráj 

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

Já v pokoji mám spoustu známých míst 

Svůj malý kraj smíření 

Je dobré být sám 

Smutnou báseň číst 

Snít, že v dálce nic není 

Za záclonou, která chrání můj byt 



Za záclonou umím snít 

 

Já mám svůj ráj 

Svůj vlastní svět soukromí 

Kde přeruším let 

A v židli houpací 

Plavu si v zázracích 

V tom tichu, které ohromí 

Hruď spěchu ulomí 

 

Popíjím čaj 

Jantar tapet je v něm 

Svítání splývá dál s tmou 

Můj soukromý ráj 

Mi dá vízum těm 

Co sami rádi se zvou 

Tam za závorou 

Co chrání můj byt 

Za závorou 

Dá se žít 

 

Já mám svůj ráj 

Svůj vlastní svět soukromí 

Kde přeruším let 

A v židli houpací 

Plavu si v zázracích 

V tom tichu, které ohromí 



V pokoji mám svůj ráj 

 

Sláva snů v tapetách 

Příštím dnům rozkvétá 

Omývám věcí všední 

Všechno krásné přilétá 

V pokoji mám svůj ráj 

Svůj krajkový svět neměnný 

Já jak vejdu hned 

Tak cítím souznění 

A čas je vzdálený 

A tico nemá ozvěny 

V pokoji mám svůj ráj 

 

 

 

Jseš Bůh  

----------- 

Já tě znám, ty chodíš naší ulicí 

Říkají, že hraješ někde na bicí 

Když ty jdeš tou chůzí hrdě ležérní 

Uhýbaj se před tebou i lucerny 

Ty sám sobě jsi vším, 

To se mám,  

Že ty sis mě všim 

Ty jsi šéf a holky jsou dým 

Jak říkáš stačí ti ukázat 



A hned všechny s tebou půjdou 

 

Jseš Bůh 

K nám se z výšky skláníš 

Jseš Bůh 

To je jenom tvé přání 

Jseš Bůh 

Podle svého zdání 

Jseš Bůh 

A přitom jsi jen pro zasmání 

 

Stáváš rád u vysokého zrcadla 

S tebou žít, no to bych zase dopadla 

Účes tvůj ti trvá dvě - tři hodiny 

Pocit máš, že na světě si jediný 

Ty sám sebe se ptáš 

Taky sám si odpovídáš 

Tančíš sám, tak na co mě máš 

Jsi blázen 

Máš sebe nejradši 

Proto končím je to v háji 

 

Jseš Bůh 

K nám se z výšky skláníš 

Jseš Bůh 

To je jenom tvé přání 

Jseš Bůh 



Podle svého zdání 

Jseš Bůh 

A přitom jsi jen pro zasmání 

 

(mluvené slovo-rytmicky)  

Jó jen to holka, ber jak ber 

Já jsem vždycky fajn a taky vždycky fér 

Fakt mám skvělou tvář 

A k tomu super postavu 

jsem totiž No. 1 a ze všech nejdál doplavu 

Já umím rap a umím dobře taky step 

A ve rvačce s každým nejradši bych o zem klep 

Mám perfektní odhad, ještě lepší vkus 

tohle klidně přiznávám že jsem prostě génius 

 

Jseš Bůh 

K nám se z výšky skláníš 

Jseš Bůh 

To je jen to tvé přání 

Jseš Bůh 

Podle svého zdání 

Jseš Bůh 

A přitom jsi jen pro zasmání 

Jseš Bůh 

K nám se z výšky skláníš 

Jseš Bůh 

To je jen to tvé přání 



Jseš Bůh 

Podle svého zdání 

Jseš Bůh 

A přitom jsi jen pro zasmání 

Jseš Bůh 

K nám se z výšky skláníš 

Jseš Bůh 

To je jen to tvé přání 

Jseš Bůh 

Podle svého zdání 

Jseš Bůh 

A přitom jsi jen pro zasmání 

Jseš Bůh 

K nám se z výšky skláníš 

Jseš Bůh 

To je jen to tvé přání 

Jseš Bůh 

Podle svého zdání 

Jseš Bůh 

A přitom jsi jen pro zasmání 

 

 

 

 

Anděl  

--------- 

Právě teď, kdy ti vlna šlépěj smývá, 



Všednost ztrácí šeď 

Změnou na perleť 

Písek - Čas ani nesype se v nás, zůstal stát 

Ano právě k nám 

Anděl v noci spad 

Přiletěl s tmou a sám 

Z mračných balustrád 

V křídlech má sůl a jód 

Co budí v ženách ten hlad 

A taky dávný kód 

Věčné touhy všechno dát 

 

Měj mě rád 

Dokud je dávný Anděl v nás 

Náš Anděl dávnověkých zkáz 

Cítíš jak vzlétá Anděl v nás 

Právě křídly rozbil hráz 

 

Ano zdá se je to div 

Změnil příliv na odliv 

Anděl sám láskou ochořel 

Když nás měnil na moře 

Teď je sám jedním z nás 

Anděl zázraků a zkáz 

Že je v nás a my v něm 

ví jen hvězdný diadém 

 



Měj mě rád 

Dokud je dávný Anděl v nás 

Náš Anděl dávnověkých zkáz 

Cítíš jak vzlétá Anděl v nás 

Právě křídly rozbil hráz 

 

Otisk náš písečný 

Ououúú našich těl smyl příliv netečný 

Svítá nám 

Náš Anděl vzlít 

Ououúú a nám zbývá vstát a ránem jít 

Anděl vzlít 

 

Anděl vzlít 


