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Nekonečná
Léto
Tři oříšky
Scházíš mi čím dál víc
Rozvíjej se poupátko
Láska má je zákon
Ve jménu lásky

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.

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
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

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

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

Scházíš mi čím dál víc (2003)
Dávno vůbec nevím
To proč jsem byla tak zlá
Ty stáls tam stále němý

A pak jsi prostě šel dál

A já jsem za tvým stínem
Když v tmách se ponořil
Tím náhlým prázdnem mávla
Svět můj neshoří

Čas všechny bouře zháší
Však léčit nás neumí
Z těch výčitek co straší
Bolavé svědomí

I nejvřelejší lítost
Zháší chladný proud
Vzpomínek a přání
Co v nás hned procitnou

Scházíš mi čím dál víc
Z těch všech důvodů
Co sotva zvládnu říct
Scházíš mi kam se podívám
Prostě scházíš mi čím dál víc

Už tolikrát jsem byla
Tak blízko, že zavolám
Já jsem se nezměnila
Tvé číslo nazpaměť znám

Jen dál strach mám jak malá
Kdo mě uslyší
Pozná jak láska sálá
Z těch slov nejtišších

Scházíš mi čím dál víc
Z těch všech důvodů
Co sotva zvládnu říct
Scházíš mi kam se podívám
Prostě scházíš mi čím dál víc

Scházíš mi čím dál víc
Z těch všech důvodů
Co sotva zvládnu říct
Scházíš mi kam se podívám
Prostě scházíš mi čím dál

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

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

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

