Natur
1. Scházíš mi čím dál víc (Pavel Větrovec ml. / Miroslav Černý)
2. Jak se máš (Jiří Pertl / Jan Kruta)
3. Nejsem to já (Michal Tesař, Tomáš Hařejš / Jana Rolincová)
4. Svítá (Michal David / Šárka Schmidtová)
5. Smutné chvíle (Michal Tesař, Tomáš Hařejš)
6. Klubíčko štěstí (Vítězslav Hádl / Boris Janíček)
7. Na tom záleží (Michal David / Miroslav Černý)
8. Bělásek (Ladislav Štaidl / Miroslav Černý)
9. Telefon (Jiří Pertl / Boris Janíček)
10. Píseň pod oknem (Stanislav Jelínek / Lukáš Fischer)
11. O lásce (Ondřej Soukup / Gabriela Oswaldová)
12. Dál už nic (Michal Tesář / Jana Rolincová)
13. Tisíce svící (Ondřej Soukup / Boris Janíček)

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 na z paměť znám

Jen dál mám strach 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 …

JAK SE MÁŠ
----------

Co dům dá
Obědvám
A tu nejhezčí blůzu co mám
Si oblíkám
A rychle ven
Tam už čeká nádherný den
Kapesní vydání
Věčných příběhů milování
Si otvírám
Na nároží
Ten svůj hledám, hledám, hledám

A říkám
Jak se máš, má lásko
Jak se máš, mé trápení
Jak se máš, má lásko
Jak se máš, mé trápení
Jak se máš, má lásečko
Jak se máš

V pondělí
V půl třetí
Jdeš a z dálky mě vzduch objímá
Tady mě máš
Nedočkavou
Sny o snech nám táhnou hlavou

Podívej
Jeden z nás
Nemá stín
Řekni čím, je to čím
Proud vody sem
Ty v něm kámen
Něžný amen, amen, amen

Já říkám
Jak se máš, má lásko
Jak se máš, mé trápení
Jak se máš, má lásko
Jak se máš, mé trápení
Jak se máš, má lásečko
Jak se máš

NEJSEM TO JÁ
-----------V přítmí
Stíny svíček a byt, který znám
Sebe se ptám
Když osamělost touhu střídá
Proč v tom proudu dní
Se ti stýská už mnohem míň

Vím
Přijels krátce
A zas musíš dál
Chybíš mi víc
Než může chybět zámku král
Čekám s knížkou tvou
Až se dveře mé otevřou

Nejsem to já
Když jsem sama a ty sám
Nejsem to já
Jen se ptám
Nejsem to já
Kéž bys vedle mě teď stál
Nechám si zdát
Jak otvírám
Všechny dveře před tebou
Všechny dveře před tebou
Pojď blíž

Svítá
Když jsi pryč
Tak se zastaví čas
Dělící nás
Jak propast nebo skály bílé
Chci teď s tebou být
Z jedné sklínky víno pít

Nejsem to já
Když jsem sama a ty sám
Nejsem to já
Jen se ptám
Nejsem to já
Kéž bys vedle mě teď stál
Nechám si zdát
Nejsem to já
Když jsem sama a ty sám
Nejsem to já
Jen se ptám
Nejsem to já
Kéž bys vedle mě teď stál
Nechám si zdát

SVÍTÁ
----Jen kousek mít tě smím
Víc ne
A co s tím
Tvý ráno jiný je
Než mý
To já vím

Tam, kde jsi ty
Tam jsou tvý rána
City
Rozmělníš zas
Křičím na hlas
Nemáme čas
Proč spíš?

Svítá
Noc se hroutí za obzor
Stíny mizí
Světlo dává jim tvar
Svítá
Slunce tančí na střechách
Konec vizí, přání, snů
Máme strach
Že svítá

Jen zlomek tvého já
Je můj
Já to vím
Tvý krédo znamená
Svítím
Neznám stín
Tam kde jsi ty
Prý slunce zmírá
Jdi ty

Přiznej si teď
Jsem na dohled
Tak si mě hleď
Pojď blíž

Svítá
Noc se hroutí za obzor
Stíny mizí
Světlo dává jim tvar
Svítá
Slunce tančí na střechách
Konec vizí, přání, snů
Máme strach
Že svítá

Svítá
Noc se hroutí za obzor
Stíny mizí
Světlo dává jim tvar
Svítá
Slunce tančí na střechách
Konec vizí, přání, snů
Máme strach
Že svítá
Svítá
Noc se hroutí za obzor
Stíny mizí

Světlo dává jim tvar
Svítá
Slunce tančí na střechách
Konec vizí, přání, snů
Máme strach
Že svítá
Svítá
Noc se hroutí za obzor
Stíny mizí
Světlo dává jim tvar…

SMUTNÉ CHVÍLE
------------Cítím
Tvůj dech a puls
Slyším tvůj hlas
Vidím tvou tvář
Tu tvář co jednu vrásku má
Snad vinou
Vinou mou

Byl jsi mým světlem
V temnotách
Andělem strážným
Co při mně stál

Já nezmohla se dát ti víc
Než dík
A sbohem říct

Smutné chvíle mám
Když tak sama usínám
Opuštěná
Mám blíž ke hvězdám
Než-li k lidem
Které znám
Proto chci ještě jen pár dnů
Věřit těm svým snům

Mít křišťálovou studánku
Počkat na prince ze zámku
Ať řekne mi pár krásných vět
Co změní celý svět

Smutné chvíle mám
Když tak sama usínám
Opuštěná
Mám blíž ke hvězdám
Než-li k lidem
Které znám
Proto chci ještě jen pár dnů
Věřit těm svým snům

Cítím
Tvůj dech a puls
Slyším tvůj hlas
Vidím tvou tvář
Vím, že jednu vrásku má
Vrásku
Vinou mou

Smutné chvíle mám
Když tak sama usínám
Opuštěná
Mám blíž ke hvězdám
Než-li k lidem
Které znám
Proto chci ještě jen pár dnů
Věřit těm svým snům

Cítím
Tvůj dech a puls
Slyším tvůj hlas
Vidím tvou tvář
Tu tvář co jednu vrásku má
Snad vinou
Vinou mou
Tu tvář co jednu vrásku má
Snad vinou
Vinou mou

Jen vinou, vinou mou
Jen vinou, vinou mou

KLUBÍČKO ŠTĚSTÍ
--------------Tam, podívej
Kachňátko kráčí
Po pěší zóně jde k nám
Dav s úžasem dělá mu špalír
A v očích otázku má
Kam tenhle kvítek
Ten křehoučký tvor
To klubíčko štěstí chce jít?

Pozor dávej
Je to dávný tvůj sen
Tvůj sen z dětství
Jenž se zatoulal sem
Pozor dávej
Už jsi skála a chlap
Abys své kachňátko nezašláp

Dál všichni jdem
Jdem za kachňátkem
Jak jeho osobní stráž
Jdem k nábřeží

K vodě s ním táhnem
Teď se mé kachňátko snaž
Kdo řekou napříč
Se odvážně dá
To se nám snad jenom zdá

Pozor dávej
Je to dávný tvůj sen
Tvůj sen z dětství
Jenž se zatoulal sem
Pozor dávej
Už jsi skála a chlap
Abys své kachňátko nezašláp

Pozor dávej
Je to dávný tvůj sen
Tvůj sen z dětství
Jenž se zatoulal sem
Pozor dávej
Už jsi skála a chlap
Abys své kachňátko nezašláp

NA TOM ZÁLEŽÍ
------------Mám úctu k těm, co ví kam jít

A vždycky říct si troufají
Na čem záleží
Na čem záleží

Je možné, že jim závidím
Už proto, jak se trápím tím
Na čem záleží
Na čem záleží

Znám spoust různých názorů
Těm co mají jedni znalci
Nedávají druzí šanci
Znám spoust různých autorů
Co než zůstat bez almužny
Zůstanou svým slibům dlužni
Já Bůh ví, proč jsem váhavá
A ráda mám, co zůstává
Na tom záleží
Na tom záleží

Mít víru v to, že žít se má
Jen tak, aby v každé době
Důstojnost měl každý člověk
Ať kdo chce
Kdy chce
Ptá se nás
Neslyší jen co jme chtěli

Abychom se nestyděli

Na tom záleží
Na tom záleží
Na tom záleží
Na tom záleží

BĚLÁSEK
------Hlavu mám jak úl
Zas do auta usedám
Vůbec netuším
Jak to všechno zvládnout mám
Když tu náhle podivný
Šelest do mých úvah vstoupil
Jsou to křídla motýlí
Běláska co sem
Zřejmě na večer
Vlét a pak tu zůstal spát

Teď se probudil
A hned odlétnout by chtěl
Lítá sem a tam
Vráží jen do zrádných skel
Žádný strach můj bělásku

Chci tě cítit na své dlani
Jenom chvíli maličkou
Pak tě propustím
Ať si koukám svým
I když ti to závidím

Odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
Já stejnou touhu jak on mám
Když mu okno v autě otvírám
Teď odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
A nestát pevně na nohou
Za nablýskanou výlohou
Chci odlétnout s ním

Všechna nádhera
Kolem málo znamená
Když v ní okna jsou stále těsně zavřená
Můj bělásek štěstí má
Za chvíli ho k nebi pustím
A já sama zůstávám
Snad tu někdo je
Kdo se slituje
Jako nad běláskem já

Odlétnout s ním

Chci odlétnout s ním
Já stejnou touhu jak on mám
Když mu okno v autě otvírám
Teď odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
A nestát pevně na nohou
Za nablýskanou výlohou
Chci odlétnout s ním

Odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
Já stejnou touhu jak on mám
Když mu okno v autě otvírám
Teď odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
A nestát pevně na nohou
Za nablýskanou výlohou
Chci odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
Odlétnout s ním

TELEFON
------"Prosím?"
"Haló?

To jsem já. Ono je asi pozdě. Ale…
Tak se prosím tě nezlob, jestli jsem tě probudil…"

Možná to vůbec nebyl žádný telefon
Kdo spánek můj mi zpřetrhal
Kdo ví, komu patřil ten zvláštní hlas
Co si pro mě této noci zavolal
Možná, že mě volá lásky pán
Jak z nebe slyším ten hlas znít
Možná se někdo cítí sám
Strašně sám

Já musím, musím za ním jít

Pojď půjdem
K lidem s láskou
Pojď půjdem
Co můžem dát
Nic si neoblékej
Rychle vstávej
Je hloupé
Hloupé spát
Hloupé spát

Až u vás jednou zadrnčí telefon
A ve sluchátku uslyšíš jen dech
Začne tě něco z domu hnát po schodech

A ty půjdeš blízkým sebe dát

Pojď půjdem
K lidem s láskou
Pojď půjdem
Co můžem dát
Nic si neoblékej
Rychle vstávej
Je hloupé
Hloupé spát
Hloupé spát
Pojď půjdem
K lidem s láskou
Pojď půjdem
Co můžem dát
Nic si neoblékej
Rychle vstávej
Je hloupé
Hloupé spát
Hloupé spát
Pojď sebe dát

PÍSEŇ POD OKNEM
--------------Krajem králů bloudil s loutnou

Aby křísil víru, smích
Trochu blázen, rváč a snílek
Panoš lásek bláznivých

Do snů dívkám ten kluk vcházel
V ruce růži, na rtech píseň
Z jeho loutnou slábla tíseň
V noci zpíval lásko má

Biřic s ránem kráčel přísně
A dal příkaz zůstaň stát
Když je láska míň než závist
Struny nechtěj krásně hrát

Kluk co písní lámal mříži
Tolikrát se vrátil zpátky
Vždycky míval různá jména
Třeba vejde tvými vrátky

Lásko, má
Tak mi zpívej
Buď tu se mnou
Lásko má
Pojď mě hřát
Lásko má
Oči tvý se ke mě zvednou
Lásko má

Měj mě rád
Měj mě rád

Krajem králů bloudil s loutnou
Aby zpíval bláhovým
Přešly chvíle, týdny, léta
Že se vrátí zpátky vím
Kdo to kráčí k nám tak zvláštně
Okno svítí, zůstaň blázne
Světlo zháším
A v tom píseň
Není dlouhá
Zní však krásně

Lásko, má
Tak mi zpívej
Buď tu se mnou
Lásko má
Pojď mě hřát
Lásko má
Oči tvý se ke mě zvednou
Lásko má
Měj mě rád
Měj mě rád
Lásko, má
Tak mi zpívej
Buď tu se mnou

Lásko má
Pojď mě hřát
Lásko má
Oči tvý se ke mě zvednou
Lásko má
Měj mě rád
Měj mě rád
Lásko, má
Tak mi zpívej
Buď tu se mnou
Lásko má
Pojď mě hřát
Lásko má
Oči tvý se ke mě zvednou…

O LÁSCE
------Láska má je zákon
Zákon je láskou
Láska má je zákon
Zákon je láskou
Mám to právo říct

Tak říkám
Já sílím jen tvou láskou

Když rána únavná jsou
Když člověk ztrácí víru v svítání
Já vůbec nenaříkám
Já svoje smutky svlíkám
Dáváš mi lásko sílu vstát a jít.

Láska má je víra
Vvíra je láskou
Láska má je víra
Víra je láskou
Mám to právo říct

Tak říkám
Já sílím jen tvou láskou
Když rána únavná jsou
Když člověk ztrácí víru v svítání
Já vůbec nenaříkám
Já svoje smutky svlíkám
Dávámš mi lásko sílu vstát a jít.
Jít dál

Mám to právo říct
Lásko, víro má
Smích je pláč
Pláč je smích

Já sílím jen tvou láskou

Když rána únavná jsou
Když člověk ztrácí víru v svítání
Já vůbec nenaříkám
Já svoje smutky svlíkám
Dávámš mi lásko sílu vstát a jít.
Jít dál

DÁL UŽ NIC
---------V pondělí v noci se mi zdálo
Se mi zdálo, že mě máš moc rád
Úterní ráno se mi smálo
Se mi smálo, chceš si pouze hrát

Od středy radši už nic neříkám
Myslím si své
A to mi nezkoušej vzít
Poslední naději ti pak ve čtvrtek dám
A v pátek nechci už víc

Dál už nic
Dál už nic
Nic už neříkej
Dál už nic
Dál už nic

Jseš moc průhlednej

Pět dní nám vydržela známost
Naše známost
Teď si můžeš hrát
Na víkend můj už nemáš nárok
Nemáš nárok
Nechci dýl tě znát

Na první pohled jsem se zbláznila
A chtěla ve dne v noci u tebe být
Myslí, že jsem se v tobě mýlila
A teď už neříkej nic

Vůbec nic
Vůbec nic
Jen se nedívej
Vůbec nic
Vůbec nic
Už jsi přečtenej

V pondělí v noci se mi zdálo
Se mi zdálo, že mě máš moc rád
Úterní ráno se mi smálo
Se mi smálo, chceš si pouze hrát

Od středy radši už nic neříkám

Myslím si své
A to mi nezkoušej vzít
Poslední naději ti pak ve čtvrtek dám
A v pátek nechci už víc

Dál už nic
Dál už nic
Nic už neříkej
Dál už nic
Dál už nic
Jseš moc průhlednej
Vůbec nic
Vůbec nic
Jen se nedívej
Vůbec nic
Vůbec nic
Už jsi přečtenej
Dál už nic
Dál už nic
Nic už neříkej
Dál už nic
Dál už nic
Jseš moc průhlednej
Vůbec nic
Vůbec nic
Jen se nedívej
Vůbec nic

Vůbec nic
Už jsi přečtenej
Dál už nic

TISÍCE SVÍCÍ
-----------Tam někde pod námi v hloubce má prý být
Jeskyně zvláštní
Plná svící
A každému z nás v ní jedna svíce náleží
I nevěřícím
I ty máš tam svou

Zářivou
Smířlivou
Všechny nás ozáří
Ta podzemní zář
Je osudovou lidskou láskou

Tisíce svící
Ve tmě září
Jejich odlesky
Máme na svých tvářích
Jak věčné slunce
Věčné ráno

Hoří plamínek
Lásky člověčí

Když shoří tvá svíce lásky víš kam jít
Je spousta krámků
Kde ji koupíš
Však zapálit ji můžeš tam v té jeskyni
Když na dno vstoupíš
Na dno trápení
Její zář
Zas tvou tvář
Nadějí ozáří
Ta podzemní zář
Je osudovou
Lidskou láskou

Tisíce svící
V hloubce září
Jejich odlesky
Máme na svých tvářích
Jak věčné slunce
Věčné ráno
Hoří plamínek
Lásky člověčí
Tisíce svící
V hloubce září
Jejich odlesky

Máme na svých tvářích
Jak věčné slunce
Věčné ráno
Hoří plamínek
Lásky, lásky člověčí

