vánoce s ivetou

1.rozvíjej se poupátko
2.už záhy přijde vzácná noc
3.o vánocích
4.vánoční dar
5.dřív než svíčka dohoří
6.bud chvála řádkům
7.noc je království
8.at i tvůj hlas zní
9.písen vandráka
10.princova písen
11.ave-ave
12.děkuji vám andělové
13. I'll Be Home For Christmas
14.bílé vánoce
15.vím,že jsi se mnou
16.tři oříšky

Rozvíjej se poupátko
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

Už záhy přijde vzácná noc
Už záhy přijde vzácná noc, kdy v dáli shlédnem zář.
A zvláštní kouzlo, zvláštní noc všem smíchem zkrášlí tvář.

Tvůj dům pak prozáří svíček pár a přítel dá ti z lásky dar.

Už záhy přijde ten vzácný čas, buď chválen mír,
koho nás i v nás.

O Vánocích
Z dálky zní mi nápěv písně
Zastudí na tváři sníh
Čas na chvíli zastaví se
Okamžik před půlnocí
Zazáří ty střípky snů
Co v duších tajně spí
A v mozaikách všech úsměvů
Svět ožívá o Vánocích

Svět je zázrak bez přestání
Láska v nás ho působí
Pokoje všem, kdo lásku chrání
Věčný sen ať můžou žít
Zázáří ty střípky snů
Co v duších tajně spí
A v mozaikách všech úsměvů
Svět ožívá o Vánocích

Zázáří ty střípky snů
Co v duších tajně spí
A v mozaikách všech úsměvů
Svět ožívá o Vánocích

Rozdáváme náruč svou
Je smutné stát je snít
Co přát si víc
Než dá-li Bůh
Tak za rok zas o Vánocích
Zas o Vánocích
Tak za rok zas o Vánocích

Vánoční dar
Má láska byl vánoční dar
Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál
Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku?

Má láska byl vánoční dar
Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál
Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku?

Zas vidím tu tvou tvář
Mám se ti vyhnout
Jsi ale krásnej lhář
Řekni lásko, jestli poznáváš mě
Znals mě před rokem
A zas nijak zlvláštně
Hezký svátky!

Má láska byl vánoční dar
Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál
Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku?

Mně scházel´s i ten tvůj hlas
Tvůj úsměv jak nůž
Duše tvá jak mráz
Proč s tebou měla jsem tak veliký plány
Vím teď, že sis u mě léčil jen rány.
Hezký svátky!

Má láska byl vánoční dar
Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál
Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku?

Má láska byl vánoční dar
Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál
Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku?

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

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

Noc je království
Krásné je
potichu sténat v objetí
Tajně brát
Bolesti jména
Krásné je
Tvář do tmy skrýt

Noc je království
Lék touhy mí
Noc je království
Chci z číše pít
Zapomnění, za setmění
V noc zahalená, ochráněná

Právě dnes
Moci tu zůstat chvilku dýl
Já a ty
Jediná svíce
Zářící

Nad propastí

Noc je království
Lék touhy mí
Noc je království
Chci z číše pít
Zapomnění, za setmění
V noc zahalená, ochráněná

Noc je království
Ve stínu dní
Noc je království
Pouť má je cíl
K odpuštění v zatracení
Noc milost je má, noc tvá jsem já

Ať tvůj hlas zní
1. (Iveta) Ten dnešní den mám ráda,
chci jen pro Vás písně skládat,
tak pojďte blíž, já s láskou píseň svou Vám dávám.

R: Ať tvůj hlas zní. Kdo nezlobí,
smí si něco přát, je Štědrý den,
tak si půjdem s Ježíškem hrát,
ať má úsměv na tváři,
ať mu oči zazáří,
ať vidí, že má ho každý rád.

2. Máš vrásek pár ve tvářích,
si tu sám jen se svým stářím,
buď dítě dál, dál zpívej, sem to já, mám tě ráda.

R: Ať tvůj hlas zní. Kdo nezlobí,
smí si něco přát, je Štědrý den,

tak si půjdem s Ježíškem hrát,
ať má úsměv na tváři,
ať mu oči zazáří,
ať vidí, že má ho každý rád.

R: Ať tvůj hlas zní. (Artur) Kdo nezlobí,
smí si něco přát, je Štědrý den,
tak si půjdem s Ježíškem hrát,
ať má úsměv na tváři,
ať mu oči zazáří,
ať vidí, že má ho každý rád.

R: (Artur+Iveta) Kdo nezlobí,
smí si něco přát, je Štědrý den,
tak si půjdem s Ježíškem hrát,
ať má úsměv na tváři,
ať mu oči zazáří,
ať vidí, že má ho každý rád.

Píseň vandráka
Byl jednou starý zámek
A v zámku starý král
A ten podle všech známek
Dost moudře kraloval

Pod zámkem byla víska
A za tou vískou stráň
A v ní chaloupka nízká
A dvorek jako dlaň

Jen kolovrátku zpívej
Jak lípa plná včel
V tom domku bydlel dřevorubec
A ten tři dcery měl

Kateřina je líná
A Dorka jak by smet
To Popelka je jiná
Jak pozná každý hned

Lá, lá, lá, ...

A tohle to jsou vrata
Holubník pod střechou
A tohle to je táta s protivnou macechou

Jen kolovrátku zpívej
To o čem zpíváš rád
Jak do města jel
Pan táta pár dárků kupovat

Ave - Ave
Už je to dávno v Betlémě
V ten předvánoční čas,
Prý vyšla hvězda tajemně
A měla božský jas.

Trubky troubí
Bubny víří
Dary věnčí tam
Ve stáji právě usíná děťátko v jesličkách

Když tohle slyší pastýři u chundelatých stád
Honem k té hvězdě zamíří hold králi svému vzdát

Flétna píská
Cimbál cinká
Basa brouká svou,

dětátko, co spí na plínkách
Se slámou pod hlavou.

Už je to dávno v Betlémě
V ten předvánoční čas
Prý vyšla hvězda tajemně
A měla božksý jas

Tak to v dávných knihách píší
Tak to znám i já
Jak syna na svět přivedli Josef a Mária.

To bylo dávno v Betlémě
A tak to znám i já

Děkuju Vám
Děkuju Vám, Andělové.
Děkuju Vám za sílu.

Před deštěm,
bouří mě kaple ukryla
klečím a vzpínám ruce svý
a křídla andělů
slyším je blíž a blíž
snáší mi sílu dát
a sejmout mi kříž.

Dávaj mi vzácný dar.
Já cítím sílu
krásnou tíhu.
A stoupám ke hvězdám.
Chci lásku dávat,
ze země vstávat a jít

Děkuju Vám, Andělové.

Byla jsem pírko v blátě zašláplý
modlitbu říkala si den co den
nebe se ukrývá
a bolest doznívá.
Duši dám na oltář
chci ze země vstát.

Dávaj mi vzácný dar.
Já cítím sílu,
krásnou tíhu.
A stoupám ke hvězdám.
Chci lásku dávat,
ze země vstávat a jít.

Chci ze země vstát a jít.

Z nebe snáší se chór.
Blíž.
Zpívá andělský sbor.
Slyš.

Dávaj mi vzácný dar.
Já cítím sílu,
krásnou tíhu.

Sílu ti dáváme,
jen přijímej.

A stoupám ke hvězdám,
chci lásku dávat,
ze země vstávat a jít.

Sílu teď máš.
Sílu teď máš.

Sílu ti dáváme,
jen přijímej.

Dávaj mi vzácný dar.
Já cítím sílu,
krásnou tíhu.
Sílu teď máš.
Sílu teď máš.
Sílu teď máš,
máš, máš, máš
a jít

Děkuju Vám, Andělové.
Děkuju vám za sílu.

I´ll Be Home For Christmas
I´ll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow
And mistletoe
And presents under the tree
Christmas Eve will find me
Where the love-light gleams
I´ll be home for Christmas
If only in my dreams

I´ll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow
And mistletoe
And presents under the tree
Christmas Eve will find me
Where the love-light gleams

I´ll be home for Christmas
If only in my dreams

Bílé Vánoce
Já sním o Vánocích bílých
Vánocích, jaké z dětství znám
Zněly zvonky saní
A každé přání v ten den splnilo se nám

Já sním o Vánocích bílých
Vánočním stromku zářícím
Světla svíček
Jmelí a sníh
Tak byl krásný den o Vánocích

Já sním o Vánocích bílých
Vánočním stromku zářícím
Světla svíček
Jmelí a sníh
Tak byl krásný den o Vánocích

Světla svíček
Jmelí a sníh
Tak byl krásný den o Vánocích

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

ty dýcháš ve mně dál

Jsou v nás
Ty první stisky pout
Jsou v nás
Těm nelze uniknout
Jak dřív stejný pláč
stejný smích

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

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 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
Jednou, dvakrát, třikrát, ná ná ná ná

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...stokrát...stokrát

