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5.Iveta Bartošová & Petr Sepeši - Knoflíky Lásky
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7. Ve Jménu Lásky
8.Iveta Bartošová & Karel Gott - Mé Přání
9. Podobáš Se Lásce Mý
10. Útoč Láskou
11. Dva Roky Prázdnin
12. Rozvíjej Se Poupátko
13. Iveta Bartošová & Daniel Hůlka - Z Pekla Štěstí
14. Nebe Plné Červánků
15. Já Se Vrátím (Sbor Židů Z Opery Nabucco)

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

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

Hej pane diskžokej
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?

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
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

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

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

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
mám zatím největší práci s tím,
říct něco krásnyho víš to se stáva
Jen co se víc osmělím

Kam, do kterých si dvěří vjít
Je problém můj největší
Strach, jestli vůbec na to mám
Co já vím zda potěším

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Já sem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašne moc očekávam
Já nemám chuť něco lhát

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
mám zatím největší práci s tím,
říct něco krásnyho víš to se stáva
Jen co se víc osmělím

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám
Já sem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašne moc očekávam
Já nemám chuť něco lhát

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

Mé přání (+ K. Gott)
Iveta: Víčka mám dál přivřená
Dálka mým snům mává
Do mých očí padá stín
Už vím, že mám ráda
Vidím tvář tak líbeznou
Na níž úsměv září
Hasnou hvězdy nad hlavou
Svítá jdu k oltáři
Gott: Jsem to já
Má milá poznáváš?
Chci lásku tvoji
Jsem to já má milá
A jen tvůj
Budeš-li chtít, buďme svoji

Oba: Láska dál ať zůstává
Dál ať srdce chrání
Žádná závist, led, zloba, mráz
Mít rád nezabrání

Gott: Mé přání
Iveta: Mé přání
Oba: Svou lásku tobě navždy dát
Gott: Mé přání
Iveta: Mé přání

Oba: Lásku dát - chci dát

Iveta: Mít rád nezabrání
Gott: Láska nám dává sílu snít
Oba: O této chvíli se mi zdálo
Je mnohem krásnější než sen

Podobáš se lásce mý
Podobáš se lásce mý
Co chce zůstat stále jen mou
Podobáš se lásce co je na dosah
Co dopřeje nám i den s tmou

Podobáš se lásce mý
Co se s křídly může hned vznést
I když mám to zkrátka někdy naopak
Už nedovolím se splést

Ve všech náladách i náhodách
Chci mít tě lásko má blíž
A na ústa tvá teď úsměv dát tím spíš

Podobáš se lásce mý
Oči můžou skrývat můj žal
Slzy žádný - prostě žádná beznaděj
I stínem v srdci s námi se smál

Podobáš se lásce mý
Co se zdálo může se stát
Jako já teď máš ten příběh na dlani
Snad nenechám lásku svou už spát
Ve všech náladách i náhodách
Chci mít tě lásko má blíž
A na ústa tvá teď úsměv dát tím spíš

Motýlů rej dá lásce děj

Všichni můžou se ptát
Kde jsem já a kde zase ty
Motýlů dlaň staň se co staň
Aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty

Podobáš se lásce mý
Co chce zůstat stále jen mou
Podobáš se lásce co je na dosah
Co dopřeje nám i den s tmou.

Podobáš se lásce mý
Co se s křídly může hned vznést
I když mám to zkrátka někdy naopak
Už nedovolím se splést
Ve všech náladách i náhodách
Chci mít tě lásko má blíž
A na ústa tvá teď úsměv dát tím spíš

Motýlů rej dá lásce děj
Všichni můžou se ptát
Kde jsem já a kde zase ty
Motýlů dlaň staň se co staň
Aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty

Přijdeš na to sám
Co všechno mám
Přijdeš na to sám
Co všechno v sobě mám

Motýlů rej dá lásce děj
Všichni můžou se ptát
Kde jsem já a kde zase ty
Motýlů dlaň staň se co staň
Aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty

Motýlů rej dá lásce děj

Všichni můžou se ptát
Kde jsem já a kde zase ty
Motýlů dlaň staň se co staň
Aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty

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.

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

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

Z pekla štěstí
Jestli víš,
se tě ptám,
bohatství ne
každého ohromí,
zkus mi říct,
povídám,
neštěstí
komu srdce nezlomí?

Ref. :
Uhodnout jak se zdá,
neumíš kdo může to být,
už to tak vypadá,
ten musí z pekla štěstí mít
a tak já dál,
se ptám,
přemýšlej čas ti dám.

I s čerty je kamarád,
draka se nebojí.
Ten kdo z pekla štěstí má,
ve zkoušce obstojí,

jestli víš se tě ptám,
koho mráz v zimě skoro nemrazí,
zkus mi říct povídám,
koho žádné vojsko neporazí?

Ref. :
Uhodnout jak se zdá,
neumíš kdo může to být,
už to tak vypadá,
ten musí z pekla štěstí mít
a tak já dál,
se ptám,
přemýšlej čas ti dám.

To ti já povídám,
že jen ten
co druhému odpustí,
osud dál bude přát,
že tě láska
nikdy neopustí.

Kdo vidí na druhém,
co je v něm skryto nejlepší,
jestli víš,
tak jen ten
bude své
z pekla štěstí mít,
za štěstím svým se dát,
jen kdo náš
příběh zná !

Jestli víš ...

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.

Já se vrátím
Lásko, svítá
Už půjdu - ty neptej se kam
Jsem jen část tvého nádherného hříchu
Dlouho pátráš a ptáš se proč zhasla má zář
Já ti odcházím z paměti mám jinou už tvář
Kráčím tmou
Mám tisíc let
Jem v zemi soumraků
V krásné říši, kde můžeš se dotknout i zázraků

Lásko svítá
Už půjdu - je nejvyšší čas
Vím, že stmíváním paměti víc touhy je v nás
Já se vrátím zas tam za tebou zpátky
Kde to znám
Ty a já
My dva stálí
Já se vrátím zas tam za tebou zpátky
Sfouknem čas
Ty a já
a láska v nás

V němém údivu ptáš se mě - čí jsi?
Vždycky tvá, když mě svou vírou vzkřísíš

Vzácnou vírou
Co září, jak měsíční svit
Zítra znovu se najdeme jen,
Budeš-li chtít

Proletím staletí
za duší spřízněnou
Mít chci tvá objetí,
Jít jen za láskou tvou za duší spřízněnou

