
Ve jménu lásky 

1. Loutno kouzelná (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

2. Nekonečná (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

3. Pomněnka (franc. lidová, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

4. Láska má je zákon (O. Soukup / G. Osvaldová) 

5. Ztráta paměti (F. Chopin, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

6. Tři oříšky (K. Svoboda / V. Kočandrle) 

7. Kouzelník (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

8. Můj pane řekni všem (G. Dušík, J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

9. Dřív než svíčka dohoří (R. Schumann, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

10. Zámek LP 1998 (V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

11. V zahradách (G. Dušík, J. Škorpík / V. Kočandrle) 

12. Léto (F. Janeček / B. Janíček) 

13. Před zradou chrání dál mě tvá láska (G. Dušík, J. Škorpík, V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

14. Ve jménu lásky (J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

Bonus: 

15. Žežulička (N. Budaškin / K. M. Walló) 

16. Punčošky (N. Budaškin / J. Sedláček) 

17.Unikám intrikám (Před zradou chrání dál mě tvá láska) (K. Svododa / V. Kočandrle) 

 



 

 

 

Ve jménu lásky + Tři oříšky pro Ivetu 

 

CD1 "Ve jménu lásky" 

1. Loutno kouzelná (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

2. Nekonečná (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

3. Pomněnka (franc. lidová, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

4. Láska má je zákon (O. Soukup / G. Osvaldová) 

5. Ztráta paměti (F. Chopin, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

6. Tři oříšky (K. Svoboda / V. Kočandrle) 

7. Kouzelník (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

8. Můj pane řekni všem (G. Dušík, J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

9. Dřív než svíčka dohoří (R. Schumann, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

10. Zámek LP 1998 (V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

11. V zahradách (G. Dušík, J. Škorpík / V. Kočandrle) 

12. Léto (F. Janeček / B. Janíček) 

13. Před zradou chrání dál mě tvá láska (G. Dušík, J. Škorpík, V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

14. Ve jménu lásky (J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

 

Bonus: 

15. Buď chvála řádkům (P.Vaculík/L. F. Hagen) 

16.Unikám intrikám (Před zradou chrání dál mě tvá láska) (K. Svododa / V. Kočandrle) 

 

CD2 "Tři oříšky pro Ivetu" 

1. Ztráta paměti (F. Chopin, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 



2. Ve jménu lásky (J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

3. Tři oříšky pro Popelku (K. Svoboda / V. Kočandrle) 

 

 

 

 

 

Ve jménu lásky-Final 

 

1. Loutno kouzelná (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

2. Nekonečná (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

3. Pomněnka (franc. lidová, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

4. Láska má je zákon (O. Soukup / G. Osvaldová) 

5. Ztráta paměti (F. Chopin, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

6. Tři oříšky (K. Svoboda / V. Kočandrle) 

7. Kouzelník (J. Škorpík / V. Kočandrle) 

8. Můj pane řekni všem (G. Dušík, J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

9. Dřív než svíčka dohoří (R. Schumann, úpr. P. Vaculík / V. Kočandrle) 

10. Zámek LP 1998 (V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

11. V zahradách (G. Dušík, J. Škorpík / V. Kočandrle) 

12. Léto (F. Janeček / B. Janíček) 

13. Před zradou chrání dál mě tvá láska (G. Dušík, J. Škorpík, V. Kočandrle / V. Kočandrle) 

14. Ve jménu lásky (J. Škorpík / I. Bartošová, V. Kočandrle) 

Bonus: 

15. Buď chvála řádkům (P.Vaculík/L. F. Hagen) 

16.Unikám intrikám (Před zradou chrání dál mě tvá láska) (K. Svododa / V. Kočandrle) 

 



LOUTNO KOUZELNÁ 

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

Loutno kouzelná 

Tajemství mé znáš 

Jen Tobě já říkám 

Přání svá 

 

Věřit já Ti smím 

Ty nezklameš  já vím 

V mých prstech zníš tónem důvěrným 

 

V Tvém zvuku se zázrak ukrývá 

Má ztracená láska ožívá 

 

Loutno kouzelná 

Tajemství mé znáš 

Má touha je píseň 

Zářivá 

 

V Tvém zvuku se zázrak ukrývá 

Já znova svou lásku prožívám 

 

 

 

NEKONEČNÁ 

--------- 

Jak moc času uplynulo 



Co jsi tu byl 

Míjel jsi mě na schodišti 

Vtom ses otočil 

Očima jsme splynuli 

Na pár krátkých chvil 

Víc než slova smí říct 

Jsi mě prozradil 

 

Jaké je tvé jméno 

Odkud jsi 

Kam si šel 

Zbývá už jen hádat 

Jestli tak to osud chtěl 

Ať jsi kde jsi 

Chci jen abys teď uslyšel 

Píseň po větru já 

Tobě posílám 

 

Může se zdát nekonečná 

Tahle píseň co v srdci mám 

Křivím přísahám 

Nástrahám 

Dál odolávám 

Muže se zdát nekonečná 

Tahle píseň co v srdci mám 

Falešným svědkem 

Vím že jsem 



Ze zrady nařčená 

 

Jak moc času uplynulo 

Co jsi tu byl 

Jedno je když v duši mé 

Tvůj obraz nezhasil 

Každý den když novou silou 

Pak zahoří 

Píseň po větru já 

tobě posílám 

 

Může se zdát nekonečná 

Tahle píseň co v srdci mám 

Křivím přísahám 

Nástrahám 

Dál odolávám 

Muže se zdát nekonečná 

Tahle píseň co v srdci mám 

Cizím příkazem 

Vím že teď 

Usvědčit soud mě má 

 

Bůh, ať mě chrání  

Hříchy mé on zná  

Vira lásky 

Mé je nekonečná 

 



Lži a násilí  

Vzkřísily  

Mé odhodlání 

 

Naděje má nekonečná 

Je ta píseň co v srdci mám  

Navždy nám bude  

Znít všude  

Požehnání nám dá 

 

Navždy nám bude  

Znít všude  

Požehnání nám dá 

 

 

 

POMNĚNKA 

-------- 

Na kraji zahrady 

Právě mně pod oky 

Kytička jediná 

Rozkvetlá zůstala 

Pomněnka malinká 

Kdo ví proč nezvadla 

Když všechny ostatní 

Vítr vzal  

 



Vždyť kytka bez duše 

Promluvit nemůže 

Jen ona jediná 

Snad mi Tvou zprávu dá  

Pomněnka malinká 

Na Tebe vzpomínka 

Stejnou jsi mi tehdy 

Ráno dal 

 

Na lásku Tvou 

Pomněnka má 

Zapomenout 

Nechce mi dát 

Řekni jen čím 

Neodkvétá 

Jen přivoním 

Blízko Tě mám 

 

Jediná vzpomínka  

Pomněnka malinká 

Bolest mou netiší 

Pro smutek neslyším 

Jestli mi neříká 

Že právě utíká 

Láska co byla mi 

Souzená 

 



Na lásku Tvou 

Pomněnka má 

Zapomenout 

Nechce mi dát 

Řekni jen čím 

Neodkvétá 

Jen přivoním 

Blízko Tě mám 

 

  

 

LÁSKA MÁ JE ZÁKON 

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

Láska má je zákon 

Zákon je láskou 

Láska má je zákon 

Zákon je láskou 

Mám to právo říct 

 

Tak říkám: 

Já sílím jen tvou láskou 

Když rána únavná jsou 

Když člověk ztrácí víru v svítání 

Já vůbec nenaříkám 

Já Tvoje smutky svlíkám 

Dávám Ti lásko sílu vstát a jít 

 



Láska má je víra, 

Víra je láskou 

Láska má je víra 

Víra je láskou 

Mám to právo říct 

 

Tak říkám: 

Já sílím jen tvou láskou 

Když rána únavná jsou 

Když člověk ztrácí víru v svítání 

Já vůbec nenaříkám 

Já Tvoje smutky svlíkám 

Dávám Ti lásko sílu vstát a jít 

 

Mám to právo říct 

Lásko, víro má 

Smích je pláč 

Pláč je smích 

 

Já sílím jen tvou láskou 

Když rána únavná jsou 

Když člověk ztrácí víru v svítání 

Já vůbec nenaříkám 

Já Tvoje smutky svlíkám 

Dávám Ti lásko sílu vstát a jít 

 

 



 

ZTRÁTA PAMĚTI 

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

Toužím zlámat prokletí 

Náhlé ztráty paměti 

V nádherných sálech já 

Známou tvář teď nepotkám 

 

Minulost mou proč jen mi vzal 

Trest nejtěžší mi dal  

Proč údělem je mým 

Ho nést - což vím? 

 

Mě spoutává to prokletí  

Náhlé ztráty paměti 

 

Našla jsem sílu - zkouším jít 

Neznámým nádvořím 

Jsem volná - dobře vím 

Ve svém zajetí 

 

Po náhlé ztrátě paměti 

Pouť svou lásce zasvětí 

 

   

 

TŘI OŘÍŠKY 



---------- 

Marně se vlastního osudu ptáš 

Co dnes a zítra schystá 

Představ si že v kapse oříšek máš 

A ten ti dá moc vyzrát 

Na ty kdo s cílem zlým 

Chtějí Tvou dráhu zkřížit 

 

Šetři si oříšky pro chvíli zlou 

Kdy sám si náhle přiznáš 

Život je pohádkou nedopsanou 

Vše stát se smí jen třikrát 

 

Snad Ti může znít 

Dnes jako bláznovství 

 

Věř mi že 

To je ta na světě nejlepší zpráva 

Pro ty kdo uvěří stane se zázrak 

Možná - možná - možná 

Kde jen to  

Pozná - pozná - pozná 

Věř mi že  

To je ta na světě nejlepší zpráva 

Kouzlo tří oříšků křídla Ti dává 

Vyhrát - vyhrát - vyhrát 

Jednou - dvakrát - třikrát 



 

La - la - la 

 

Snad Ti to může znít 

Dnes jako bláznovství 

 

Věř mi že  

To je ta na světě nejlepší zpráva 

Pro ty kdo uvěří stane se zázrak 

Možná - možná - možná 

Kdo jen to 

Pozná - pozná - pozná  

Věř mi že 

To je ta na světě nejlepší zpráva 

Kouzlo tří oříšků křídla Ti dává 

Vyhrát - vyhrát - vyhrát 

Nad všemi 

Jednou - dvakrát - třikrát 

Věř mi že 

Království padne když schází v něm láska 

Chraň své tři oříšky 

Třeba Tě zázrak  

Potká - potká - potká 

Možná taky stokrát 

 

 

 



KOUZELNÍK 

--------- 

Té noci vítr dál tmou se hnal 

V nárazech na okna déšť bubnoval 

Já dveře zamkla, tys neklepal 

Prozraď mi odkud ses náhle tu vzal 

 

Tvé oči žádaly ať nekřičím 

Já bych tu chvíli se ráda smála  

Dávno jen vím já, že vrátit mi smích 

Zvládnul by snad leda kouzelník 

 

Příštího rána nejsi tu, vím 

Kam sáhnu na stopy Tvé narazím 

Váhám jak mám teď bez úzkosti žít 

Té co mou kmotrou vždy zdála se být 

 

Tvé oči zůstaly v mé paměti 

Zdál se mi snad, ale dál mi zbývá 

Úsměv co z tváře už neodletí 

Té noci byl u mě kouzelník 

 

Hop, Hej! 

 

Tvé oči zůstaly v mé paměti 

Zdál se mi snad, ale dál mi zbývá 

Úsměv co z tváře už neodletí 



Té noci byl u mě kouzelník 

 

Dál mi zbývá 

Úsměv co z tváře už neodletí 

Té noci byl u mě kouzelník 

 

Hop, Hej! 

 

 

 

MŮJ PANE ŘEKNI VŠEM 

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

Můj pane řekni všem 

Co jsi teď uslyšel 

Mlčení Tvého se bojím 

Že každá minuta 

Která je prožitá 

Určitě že za Tvůj trest stojí 

Proto já se Ti neomluvím 

 

Můj pane řekni všem 

Jedno vím určitě 

I když ta představa mrazí 

Že jsem kdy hřešila 

Nemám proč litovat 

Možná Ty k zemi mě srazíš 

Ale já se Ti neomluvím 



 

Má hrdost zraněná se jen může Ti zdát 

Znám já tíhu svých hříchů 

Já nikdy zlomená před Tebou nechci stát 

Já prosit nebudu za odpuštění 

 

Můj pane řekni všem 

Co jsi teď uslyšel 

Mlčení Tvého se bojím 

Všechny mé omyly z lásky se zrodily 

Za svými hříchy si stojím 

Nikdy já se Ti neomluvím 

 

Má hrdost zraněná se jen může Ti zdát 

Znám já tíhu svých hříchů 

Já nikdy zlomená před Tebou nechci stát 

Já prosit nebudu za odpuštění 

 

Má hrdost zraněná se jen může Ti zdát 

Hříchy ve jménu lásky 

Já nikdy zlomená před Tebou nechci stát 

Znám pane Tvé tresty 

Nebudu se kát 

 

 

 

DŘÍV NEŽ SVÍČKA DOHOŘÍ 



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

Dřív než svíčka dohoří 

Za tu chvíli toho máme 

Víc než dá se říct 

Já Ti přesto uvěřím 

Když oči Tvé mi prozradí, co vím 

 

Dřív než svíčka dohoří 

Malou chvíli v duchu váhám 

Zda to má tak být 

Snad až moc mi záleží 

Na tom co doufám že i Ty 

Víš a neumíš, jen říct 

 

Proč to co dřív 

Se jako láska zdálo 

Vím, že je až k smíchu málo 

Po hvězdách 

Odpověď já teď žádám 

Proč jen zas 

Pak z jejich záře hádám 

 

Co má mi skrýt 

Ten zvláštní třpyt 

Co má mi skrýt 

Ten zvláštní třpyt 

 



Dřív než svíčka dohoří 

Bude nás dva k sobě poutat 

Stovka pout - snad víc 

Právě to a nebo nic 

Řekneš mi, svět se nezboří 

Svíčka dohoří 

Kdo ví 

 

Proč to co dřív 

Se jako láska zdálo 

Vím, že je až k smíchu málo 

Po hvězdách 

Odpověď já teď žádám 

Proč jen zas 

Pak z jejich záře hádám 

V tom náhle jas 

Té svíčky zhas 

 

 

 

ZÁMEK L.P. 1998  

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

Vzdálený tam na stráni 

Léta zámek stál 

Nádech dřív mně neznámý 

Dal mým vzpomínkám 

Když procházím bránou 



Pospíchám 

Neklid neskrývám 

 

Už se stmívá 

 

Do noci září jen pár světel na zámku 

Mrazivá nádhera jde z nočního zámku 

Zdá se mi, že posté snad 

Nádvořím chci jít 

Stejně jak už tisíckrát 

Harfu rozeznít 

V tom tajemném zámku 

Přede mnou 

Se vše probouzí 

 

Když se stmívá 

 

Do noci září jen pár světel na zámku 

Mrazivá nádhera jde z nočního zámku 

Co jen ti mám dnes psát 

Na zažloutlou stránku 

Jednou se vrátím - snad 

Jsem zpátky na zámku 

 

Svíci já si zapálím 

Kam se dát já vím 

Náměsíčně přicházím 



Do své komnaty 

Jsem v zakletém zámku 

Který teď 

Pro mě ožívá 

 

Jsem tu zpátky 

 

Do noci září jen pár světel na zámku 

Mrazivá nádhera jde z nočního zámku 

 

Do noci září jen pár světel na zámku 

Mrazivá nádhera jde z nočního zámku 

Vlasy rozházené od ranního vánku 

Tančím za úsvitu 

Jsem sama na zámku 

 

 

 

V ZAHRADÁCH 

----------- 

Oči mám už zavřené 

Zpola spím 

A z půlky ještě ne 

Je tu sen co dávno znám 

Vejdu dál bránou do kořán 

 

A pak náhle v zahradách 



Ležím v trávě 

Do oblak se dívám 

 

Já jen bloudím v zahradách 

Dávno nic nehledám 

Síle kouzla na dosah 

Pokaždé se vzdám 

 

Jak se toulám v zahradách 

Najednou 

Chuť mám se jen tak smát 

Z větve slétne ladně páv 

Nespěchám 

Co můžu chtít už mám 

Já na křivdy v zahradách 

Tak jak nikdy 

Zapomínám ráda 

 

Já jen bloudím v zahradách 

Dávno nic nehledám 

Síle kouzla na dosah 

Pokaždé se vzdám 

Já jen bloudím v zahradách 

Dávno nic nehledám 

Síle kouzla na dosah 

Pokaždé se vzdám 

 



Já jen bloudím v zahradách 

Dávno nic nehledám 

Síle kouzla na dosah 

Pokaždé se vzdám 

Já jen bloudím v zahradách 

Dávno nic nehledám 

Síle kouzla na dosah 

Pokaždé se vzdám 

 

 

 

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  

Vzpomínek pár 

Pod oknem mým  

Pocestní jdou 

Zpívají si  

A tancujou 

 



Léto 

Léto mý, 

Jenom jednou jsem to léto tančila 

Léto nádherný 

Strašně ráda bych tyhle chvíle vrátila 

Léto 

Léto, mý 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

Melodie 

Těch letních dnů 

Ve vzpomínkách 

Si přehrávám 

Potichu jsem 

Už je mi líp 

Venku je mráz 

Já léto mám 

 

Léto 

Léto mý, 

Jenom jednou jsem to léto tančila 

Léto nádherný 

Strašně ráda bych tyhle chvíle vrátila 

Léto 

Léto, mý 



Všechno zdá se mi najednou vzácnější 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

Léto 

Léto mý, 

Všechno zdá se mi najednou vzácnější 

Léto kouzelný 

Letos musíš být tisíckrát krásnější 

 

 

 

PŘED ZRADOU CHRÁNÍ DÁL MĚ TVÁ LÁSKA 

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

Uvězněná za vysokou zdí 

Před mocí Tvé lásky 

Prý ke spáse blíž 

Modlitba má 

Ať ozáří cíl 

V tom bludišti zášti 

Kde láska je víc než kříž 

 

Prozrazená svým zpovědníkem 

Já ztratila víru 

Svou v obětí Tvém 

Ortel už pad 

A zbývá jen trest 



Já duši svou v míru Ti dám 

 

Unikám intrikám záludných gardedám 

Před zradou chrání dál mě Tvá láska  

V odlehlých komnatách 

Dopis Tvůj kam jen dát 

Slídivý komorník je můj stín 

To vím 

 

Připravená vše nechat si vzít 

Jen pro Tebe lásko 

Bůh při Tobě stůj 

Blíží se stráž 

Běž bez loučení 

Máš před nimi náskok 

Jsi můj a já Tvá 

 

Unikám intrikám záludných gardedám 

Před zradou chrání dál mě Tvá láska  

V odlehlých komnatách 

Dopis Tvůj kam jen dát 

Slídivý komorník je můj stín 

To vím 

 

Unikám intrikám záludných gardedám 

Před zradou chrání dál mě Tvá láska  

V odlehlých komnatách 



Dopis Tvůj kam jen dát 

Slídivý komorník je můj stín 

 

Unikám intrikám záludných gardedám 

Před zradou chrání dál mě Tvá láska  

V odlehlých komnatách 

Dopis Tvůj kam jen dát 

Slídivý komorník je můj stín 

To vím 

 

 

 

VE JMÉNU LÁSKY 

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

Krásné ráno blesk narušil 

Co to jen znamená 

Netuším 

Dotknul se mě náhle Tvůj stín 

A byl pryč  

Zbyl jen stesk 

Po Tvém náručí 

 

V moci své mě máš 

 

Žádám Tebe já teď ve jménu lásky své 

Přijde-li čas ať mým 

Modlitbám 



Odpovíš 

Žádám Tebe já teď ve jménu lásky své 

V málo jen doufat smím 

Zkrať mé trápení 

 

Jménem lásky já rozehnat 

Všechnu tmu kolem nás 

Neumím 

Tak se ptám 

Jménem lásky dál jestli já 

Jako laň ztracená 

Věčně bloudit mám 

 

V moci své mě máš 

 

Žádám Tebe já teď ve jménu lásky své 

Přijde-li čas ať mým 

Modlitbám 

Odpovíš 

Žádám Tebe já teď ve jménu lásky své 

V málo jen doufat smím 

Spoutanou máš mě tím 

Jak se mě dotknul Tvůj stín 

 

Žádám Tebe já teď ve jménu lásky své 

Přijde-li čas ať mým 

Modlitbám 



Odpovíš 

Žádám trochu víc teď ve jménu lásky 

Málo že chtít jen smím 

Nevěřím, nevěřím 

 

Žádám Tebe dál teď ve jménu lásky své 

Přijde-li čas 

Ať  modlitbám 

Odpovíš 

Žádám Tebe dál teď ve jménu lásky své 

Mým přeludem jsi byl 

Ale žít 

Bez Tebe 

Neumím 

 

 

----------- 

B O N U S Y 

----------- 

 

 

ŽEŽULIČKA 

--------- 

Proč kukáš  

Proč kukáš 

Proč kukáš, žežuličko? 

 



Že mám žít dlouhý čas ne kratičko 

Ty nevíš co je to život celičký 

Žít sama jen sama bez matičky 

 

I břízka neroste bez sluníčka 

Nikdy mne nelíbá má matička 

Život můj má milá žežuličko 

Skončí se, skončí se zakratičko 

 

 

 

PUNČOŠKY 

-------- 

Matka má nevlastní poroučí mi plést 

Sice mne zajisté stihne krutý trest 

Sestřičce Marfušce pletu punčošky 

Aby jí nebyla zima na nožky  

 

Smiluj se nade mnou jitřenko jasná 

Času mám málo jen, jsem tak nešťastná 

Prosím tě, smiluj se sluníčko jasné 

S úsvitem naděj nám, ať nezhasne 

 

Proč je zlá, tolik zlá moje macecha 

Proč mě spát spočinout chvíli nenechá 

Úděl  můj těžký je milý Ťapičko 

Kéž by byl vlídnější aspoň maličko 



 

 

 

UNIKÁM INTRIKÁM 

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

Uvězněná za vysokou zdí 

Před mocí Tvé lásky 

Prý ke spáse blíž 

Modlitba má 

Ať ozáří cíl 

V tom bludišti zášti 

Je láska víc než kříž 

 

Prozrazená svým zpovědníkem 

Já ztratila víru 

Svou v obětí Tvém 

Ortel už pad 

A zbývá jen trest 

Já duši svou Ti navždy dám 

 

Unikám intrikám záludných gardedám 

Před zradou chrání dál mě Tvá láska  

V odlehlých komnatách 

Dopis Tvůj kam jen dát 

Slídivý komorník je můj stín 

 

To vím 



 

Připravená vše nechat si vzít 

Jen pro Tebe lásko 

Bůh při Tobě stůj 

Stráž se blíží 

Jdi bez loučení 

Máš před nimi náskok 

Už jsi navždy můj 

 

Prozrazená svým zpovědníkem 

Já ztratila víru 

Svou v obětí Tvém 

Ortel už pad 

A zbývá jen trest 

Já duši svou Ti navždy dám 

 

Unikám intrikám záludných gardedám 

Před zradou chrání dál mě Tvá láska  

V odlehlých komnatách 

Dopis Tvůj kam jen dát 

Slídivý komorník je můj stín 

Unikám intrikám záludných gardedám 

Před zradou chrání dál mě Tvá láska  

V odlehlých komnatách 

Dopis Tvůj kam jen dát 

Slídivý komorník je můj stín 

 



 

 

BUĎ CHVÁLA ŘÁDKŮM 

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

Noc je pouze se mnou v komnatách 

Měsíc loučí chladnou na mě sáh 

Dopis Tvůj si rozkládám 

Dopis ten co nazpaměť už znám 

 

Rukopis je místy rozpitý 

Vidím, když ho svíčka osvítí 

Přede mnou tu leží list 

Ten, co můžu znovu stále číst 

 

Buď chvála řádkům, tvých dopisů 

Buď chvála řádkům, mám v očích sůl 

Buď chvála řádkům, lásko má 

Buď chvála řádkům 

 

Každou noc od léta čekávám 

Otevřené okno nechávám 

Jedno já Ti musím říct 

Nám snad zítřek chystá mnohem víc 

 

Buď chvála řádkům tvých dopisů 

Buď chvála řádkům mám v očích sůl 

Buď chvála řádkům, lásko má 



Buď chvála řádkům 

 

Dopisů čtených potají 

Listů, co píše láska 

Dopisů, co dýchají 

Dopisů, co sálají 

Dopisů, který jen Ty umíš psát 

 

Buď chvála řádkům, tvých dopisů 

Buď chvála řádkům, mám v očích sůl 

Buď chvála řádkům, lásko má 

Buď chvála řádkům 

 

"Buď chvála řádkům" 


