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1.láska má je zákon 

2.scházíš mi čím dál víc 

3.jako sen 

4.když láska schází 

5.nad jezerem 

6.juanita 

7.ve jemnu lasky 

8.nekonečná 

9.málo mě zná 

10.hej pane diskžokej 

11.tři oříšky 

 

 

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 

 

 

 

Scházíš mi čím dál víc  
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 

 

 

Když láska schází  
S náležitým přehledem, víš co právě letí 

Kdy jsou v módě Alphaville a kdy Depeche Mode 

Víš s kým chodí Elton John co kdy řekl Princ 

V tomhletom jsi perfektní, bohužel jen v tom 

 

Čemu Ty říkáš fór světový, to mě teď příliš moc nezajímá 

Já totiž stále víc postrádám, jen tvoje pouhé pohlazení 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená když láska schází 

 

Pro tebe jen význam má, se vším přijít první 



Módním trendům podléháš, v tom jsi důsledný 

Přede mnou si nemusíš, vůbec na nic hrát 

Vždy Tě budu ráda mít, nemusíš se bát 

 

Čemu Ty říkáš fór světový, to mě teď příliš moc nezajímá 

Nevím jak nejlíp mám Ti už říct, že dlouho toužím po Sněženkách 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená když láska schází 

Nevím jak nejlíp mám Ti už říct, že dlouho toužím po Sněženkách 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená když láska schází když láska schází, schází 

 

 

 

Nad jezerem - text 

Nad jezerem, když je noc 

Od úplňku zářivá 

V mlze kdesi nad vodou 

Tiše rozpouští se tma 

Přízrak s mojí podobou 

Zjeví se mi náhodou 

 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Já směrem tím se mlčky dívám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Vím, že je tam, na smrt svou já přísahám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

Snad je to jen souhra čar 

Fantazií ztvárněná 

Na povrchu klubka par 

Hvězdná světla zbloudilá 

Otisk duše vzdálené 

Do podoby tváře mé 

 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Já směrem tím se mlčky dívám 



Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Vím, že je tam, na smrt svou já přísahám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

Navždy takhle bloudit má 

Odsouzená dál jen bdít 

Nedočká se míru snad 

Obraz, co měl zůstat skryt 

Do úsvitu být chci s ní, 

Třeba ke mně promluví 

 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Já směrem tím se mlčky dívám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

Vím, že je tam, na smrt svou já přísahám 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

Nad jezerem se přízrak vznáší dál 

 

 

 

 

Juanita  
Dává tajná znamení, 

rolničkou svých tamburín. 

Ty jsi z ní jak zmámený, 

z ní a z těch těžkých vín 

 

Pod vějířem umění, 

míchá jedy snů a vin. 

Flaménkem ses proměnil, 

ha ve svůj vlastní stín. 

 

S Fiestou tvůj oheň vzplál 

Proč jsi mě sem vůbec bral 



Co mám z býků - tanečnic 

Já čekala jsem víc. 

 

Do srdce ti proniká 

seňorita Juanita. 

Chvěješ se jak osika, 

pojďme domů, vždyť už svítá. 

A ty odmítáš žít. 

 

Pod krajkovou mantilou 

zklamání a slzy mám. 

Jsme tu s nocí opilou 

spolu a každý sám. 

 

Ty jsi stále v duchu s ní, 

v tom flaménku touha zní. 

Snad mě nejvíc ranilo 

to, jak tě málo znám. 

 

S Fiestou tvůj oheň vzplál 

Proč jsi mě sem vůbec bral 

Co mám z býků - tanečnic 

Já čekala jsem víc. 

 

Do srdce ti proniká 

seňorita Juanita. 

Chvěješ se jak osika, 

pojďme domů, vždyť už svítá. 

 

Do srdce ti proniká 

seňorita Juanita. 

Chvěješ se jak osika, 

pojďme domů, vždyť už svítá. 

A ty odmítáš žít. 

 

Do srdce ti proniká 



seňorita Juanita. 

Chvěješ se jak osika, 

pojďme domů, vždyť už svítá. 

A ty odmítáš žít. 

 

Do srdce ti proniká 

seňorita Juanita. 

Chvěješ se jak osika, 

pojďme domů, vždyť už svítá. 

A ty odmítáš žít. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

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? 

 

 

 

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 

 


