noc
je království

Noc je království
Není cesty zpátky

Láska má je zákon

Nekonečná
.
Útoč láskou,

Dej mi ruku

Má-lo mě zná

Léto, Víš lásko,

Knoflíky lásky,

Červenám,
Pomněnka,

Ve jménu lásky,

Dva roky prázdnin,

Hej pane diskžokej,

To mě nenapadá,

Heja, heja,

Nebe plné červánků,

bonus: Děti ráje

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

Není cesty zpátky
Oheň spal
zhasni stín
podivná zkouška já to vím
Projdi zdí
v duši mý
jdi mezi skály údolím
Chvíli tam počkej a přijdu
v noblesní samotě dní
dám ti tu zářící bídu
minulý životy svý.

Není cesty zpátky,
není kam se vrátit
Není cesty zpátky
minulost je klam
Není cesty zpátky
nepočítej ztráty
není kam se vrátit
uteč pochybám

Hejna vran
odletí
kloužou po tváři mý jak stín
utichnou paměti
odněkud z dálky stále zní
Do ticha klesnou mi víčka
bez konce dotykem Tvým
do každé vteřiny zítřka
do říše budoucích vin

Není cesty zpátky,
není kam se vrátit
Není cesty zpátky
minulost je klam
Není cesty zpátky
nepočítej ztráty
není kam se vrátit
uteč pochybám

Není cesty zpátky,
není kam se vrátit
Není cesty zpátky
minulost je klam
Není cesty zpátky
nepočítej ztráty
Tvoje touha září
jako drahokam
Není cesty zpátky

Láska má je zákon
Láska má je zákon
Zákon je láskou
Láska má je zákon
Zákon je láskou
Mám to právo říct
Tak říkam:

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:

Ref.: Iveta+sbor
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

Ref.: Iveta+sbor
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

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 mně prozradil

Jaké je tvé jméno, odkud jsi, kam jsi šel
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Zbývá už jen hádat jestli tak to osud chtěl
Nevím kde jsi chci jen abys teď uslyšel
Píseň po větru já tobě posílám.

Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám
Křivým přísahám, nástrahám dál odolávám
Může 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
Křivým přísahám, nástrahám dál odolávám
Může 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
Víra 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

Útoč láskou
Pěst používáš rád
jak jsi silný dáváš kolem znát.
Cit v sobě skrýváš
nehraj si na cynika, když máš rád.

Nestyď se!

Útoč láskou všem blízkým ji dávej
i láskou se vítězit dá.
Útoč láskou i v ní najdeš sílu
i láskou se zvítězit dá.

Pěst dá se otevřít, jako kouzlem
něžnou dlaň z ní máš.
Svět po tom touží
vidíš i pohlazením vyhráváš.

Nestyď se!

Útoč láskou všem blízkým ji dávej
i láskou se vítězit dá.
Útoč láskou i v ní najdeš sílu
i láskou se zvítězit dá.

Dej mi ruku
Rozpačitě tápem v milování
Srdce nám tlučou na poplach
Dobře pak nám u prvního stání
Spadne chrám
A tak mám někdy strach

Že křídla se nám polámou
A na adresu neznámou se půjdem ptát
Co se může stát - i s láskou
Dej mi ruku, dám Ti svou
Ať zůstanou
Ty lásky co nás držej nad vodou
Tenhle refrén jak se zdá

Tu sílu má
A nezpívám to jenom o nás dvou
O nás dvou

Podnikáme krkolomný pády
Ke hvězdám, co jsou na dosah
Pak se k sobě obracíme zády
To už znám
A tak mám někdy strach

Že křídla se nám polámou
A na adresu neznámou se půjdem ptát
Co se může stát - i s láskou
Dej mi ruku, dám Ti svou
Ať zůstanou
Ty lásky co nás držej nad vodou
Tenhle refrén jak se zdá
Tu sílu má
A nezpívám to jenom o nás dvou
Dej mi ruku, dám Ti svou
Ať zůstanou
Ty lásky co nás držej nad vodou
Tenhle refrén jak se zdá
Tu sílu má
A nezpívám to jenom o nás dvou
O nás dvou



Málo mě zná
Dětství jak splašené spřežení zmizelo v dál
Pryč je ten krásný čas kdy táta s námi si hrál
Vzpomínka na první bál
Svět tenkrát krásný se zdál
Pak přišlo loučení
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A první nabitý sál

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou
Snadno si získá
Sláva a úspěchů pár
Mamon a ctitelů žár
Nosánek nahoru, že prý už teď nosívám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou
Každý si získá
To se vám jenom tak zdá
Ten kdo mě trochu víc zná
Jistě mi za pravdu
Jistě mi za pravdu dá

Úplně normální holka jsem obyčejná
Na tom nic nezměním zůstanu stále stejná
Radost i starosti mám
Pár dobrých lidiček znám
S nimi se raduju, když zdraví a štěstí mám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou
Snadno si získá
Sláva a úspěchů pár
Mamon a ctitelů žár
Nosánek nahoru, že prý už teď nosívám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou

Každý si získá
To se vám jenom tak zdá
Ten kdo mě trochu víc zná
Ví že jen jednoho jednoho já ráda mám

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
Pod oknem mým
teď děti jdou
Zpívají si a tancujou

Léto, léto mý
Jenom jednou jsem to léto tančila
Léto nádherný
Strašně ráda bych ty chvíle vrátila
Léto, léto mý
Všechno zdá se mi najednou vzácnější
Léto kouzelný
Letos musíš být tisíckrát krásnější

Melodie těch letních dnů
Na kazetách si poslouchám

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 ty chvíle vrátila
Léto, léto mý
Všechno zdá se mi najednou vzácnější
Léto kouzelný
Letos musíš být tisíckrát krásnější

Víš lásko
Můj svět se skládá z místností
A v každé z nich něco zní
Tam třeba žijou s radostí
V jiné jsou na sebe zlí

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
mám zatím největší práci i s tím
říct něco krásnýho víš to se stává
Jen co se víc osmělím

Kam, do kterých z těch dveří jít
Je problém můj největší
Strach, jestli vůbec na to mám
Co já vím, zda potěším

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Já jsem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašně moc očekávám
Já nemám chuť něco lhát

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
mám zatím největší práci i s tím
říct něco krásnýho víš to se stává
Jen co se víc osmělím

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Já jsem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašně moc očekávám
Já nemám chuť něco lhát

Knoflíky Lásky (+ P. Sepéši)
P. Sepéši:
V parku jsem snídal jedno ráno

Iveta:
Táhnu se zvolna s taškou knížek
Dívám se dívám jak se tváří

P. Sepéši:
Vnímám, je krásná nesmím váhat

Spolu:
Knoflíky lásky
Po celé léto
Ospalý soumrak rozpíná
Knoflíky lásky
Do rukou pálí

Iveta:
Je to tajemství co víme jen my dva

P. Sepéši:
Díky té chvíli, teď tě líbám



Iveta:
Díky té chvíli, mám tě ráda
Díky té chvíli, máme šanci ...

P. Sepéši:
... smát se a žít jak jelimánci

Spolu:
Knoflíky lásky
Po celé léto
Ospalý soumrak rozpíná
Knoflíky lásky
Do rukou pálí

Iveta:
Je to tajemství co víme jen my dva

Spolu:
Knoflíky lásky
Po celé léto
Ospalý soumrak rozpíná
Knoflíky lásky
Do rukou pálí

Iveta:
Je to tajemství co víme jen my dva

Červenám (+ P. Sepéši)
Petr:
Nevěří, že je má jediná
Od A vždycky znova začínám
Zas hvízdám pod oknem, neotvírá

Iveta:
Za záclonou si tě prohlížím
Čekat minut pár neublíží
Tím spíš ti budu víc dneska vzácná

Oba:
Červenám jako máky v obilí
Červenám s tebou vážně je mi líp
Červenám a to právě znamená

Iveta:
Má lásko nezhasínej máme čas

Petr:
Barev máš jak sbírka pohledů
Já tě potmě kreslit dovedu
A blízko kolem nás stromy smíchu

Iveta:
Plátěnky mám mokré od rosy
Netvař se jak bys chtěl odprosit

Oba:
To štěstí z nebe nám poprchává

Oba:
Červenám jako máky v obilí
Červenám s tebou vážně je mi líp
Červenám a to právě znamená
Má lásko nezhasínej máme čas

Pomněnka
Na kraji zahrady právě mně pod okny
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

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
Příjde-li čas, Ať mým
Motlitbám 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
Příjde-li čas ať mým
Motlitbám 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
Příjde-li čas, Ať vím
Motlitbám odpovíš

Žádám
Trochu víc teď ve jménu lásky své

Málo že chtít jen smím
Nevěřím, nevěřím

Žádám
Tebe já teď ve jménu lásky své
Příjde-li čas, Ať mým
Motlitbám odpovíš

Žádám
Tebe dál teď ve jménu lásky své
Mým přeludem jsi byl
Ale žít bez tebe
Neumím

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

Dva roky prázdnin
Říkals já se hned vrátím
Dva roky prázdnin nic víc
Náš song jen z pásku si hraj
Krásně se přehoupne zatím
Říjen, únor, máj

Říkals já se hned vrátím
Dva roky přejdou jak nic

Jak je však zvládnem, kdo ví
Vzpomínej, šeptej si zatím
Jméno, jméno mí

Klukům těm stýská se míň
Proč já mám bloudit jak stín
Toužím se líbit a smát
Tak právě tak mě máš rád
Tak mě máš rád

Dva roky prázdnin nic víc
Jak je však zvládnem, kdo ví
Vzpomínej šeptej si zatím
Jméno, jméno mí
Jméno, jméno mí

Hej pane diskžokej (2002)
Hej, pane diskžokej,
moc na ni nekoukej,
táhne jí na dvacet,
máš desky obracet
Jseš jezdec na deskách
a koukáš po holkách,
nás se to dotýká,
trpí tím muzika

Hej, pane diskžokej,
koukej se na displej,
trochu to usíná,
stejně nás nevnímá
Je tady s támhle tím,
pořád byl nesmělý,
až na ni promluvil
minulou neděli

Tak tady v diskotéce lásky vzplanou
a někdy mají trochu 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 trochu 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?

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 jen zůstal?
Proč jsi nepřišel včas?
Měls tu už dávno být.
Snad jsi neměl jen chuť,
Mi to jen klidně 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 vím že pro mě není místo!

Lžu si, žes 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!

Heja Heja
Teď svírám štěstí v dlaních svých.
Sílu zas mám, vrátil se smích.
Zažila jsem slávu i pád na zem.
I zuby žraloků.
Pokaždý však našla jsem sílu vstát,
zbavit se nároků.
Otřásla se zem.
A z křehký holky musel být buldozer,
se svým andělem kráčela jsem ve větru dál.

Heja heja, heja heja, heja heja
Mám chuť se zas bláznivě smát.
Heja heja, heja heja, heja heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Tlustou čáru dala jsem za trápením.
Fakt nejsem šílená.
Nejsem šílená.

Nakopal mi osud,
zná to každej sám.
Se lží jsem smířená.
Se lží jsem smířená.
Otřásla se zem.
Já nestydím se za lidské slabosti.
Slabosti.
Otřásla se zem.
Vytryskl gejzír ubitých snů – a chce se mi řvát.

Heja heja, heja heja, heja heja
Mám chuť se zas bláznivě smát.
Heja heja, heja heja, heja heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Mám, mám, mám, mám – mám chuť zas žít
Ou jé
Mám, mám, mám, mám – mám chuť zas snít

Toužím zase snít.

Konečně jsem šťastná!

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Mám chuť se zas bláznivě smát.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Já toužím se zas k oblakům hnát.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja

Konečně jsem šťastná!

Heja Heja, Heja Heja
Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Mám chuť se zžít.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Mám, mám, mám chuť zas snít.

Heja Heja, Heja Heja, Heja Heja
Toužím se zas k oblakům hnát.

Nebe plné červánku
Přiznávám, že čas od času o životě přemítám,
většinou ve chvílích, kdy končí další den.
Jenom tak sedím, se svým vlastním já si povídám,
listuji snářem, hledám význam pro svůj sen.
Jenom tak sedím a zvolna končí další den.

A tak mě napadá, když rozjímání překročím
a pohled očí mých je zmámen oblohou.
Že pátrat po tom proč a jak už vlastně nemusím,
nic v tomto světě přece není náhodou.

Vím jak je vzácné spojit lásku s pokorou,
náhodou nechystá se každý náš den k spánku.
A není náhodou, že štěstí prožívám,
náhodou neodmítám nebe plné červánků.

Jestli znám cestu ke štěstí, když někdo zeptá se,
odpovím, všichni jdem po ní, každý zvlášť,
je celkem jedno jestli svítá a nebo stmívá se,
protože štěstí nosí pouze jeden plášť.
Nestřídá podoby tak jako zášť.

Do světa v tuto chvílí volám, dívej šťastná jsem.
A můžu tiše křičet vůbec nemusím,
ne proto aby někdo říkal, že snad rouhám se,
červánkům zkrátka žádný rámus nesluší.

A tak mě napadá, když rozjímání překročím
a pohled očí mých je zmámen oblohou.
Že pátrat po tom proč a jak už vlastně nemusím,
nic v tomto světě přece není náhodou.

Vím jak je vzácné spojit lásku s pokorou,
náhodou nechystá se každý náš den k spánku.
A není náhodou, že štěstí prožívám,
náhodou neodmítám nebe plné červánků.

A jen tak náhodou vám tohle nezpívám.

Děti ráje
S láskou, kráčíme jak blázni létem
Den je bez problémů náš je čas
Stále se nám nechce stát a stárnout
Víme co říct, když se ptáte nás

Nám to vyjde
Co chcem máme
S větrem v zádech počítáme
Máme vůli
Nám to výjde
Všechno výjde nám

Nám to výjde

Máme zájem
Nejsme z písmen děti ráje
Dětem ráje těm to výjde
Jako vám tak nám

S láskou kráčíme jak blázni létem
Den je bez problémů, náš je čas
Stále se nám nechce stát a stárnout
Víme co říct když se ptáte nás

Nám to výjde
Co chcem máme
S větrem v zádech počítáme
Máme vůli
Nám to výjde
Všechno výjde nám

Nám to výjde
Máme zájem
Nejsme z písmen
Děti ráje dětem ráje
Těm to výjde
Jako Vám tak nám ...

Nám to výjde
Co chcem máme
S větrem v zádech počítáme
Máme vůli
Nám to výjde
Všechno výjde nám

Nám to výjde
Máme zájem
Nejsme z písmen
Děti ráje dětem ráje

Těm to výjde
Jako Vám tak nám ...

