All Right Now
There she stood in the street
Smiling from my head to her feet,
I said 'Hey, what is this?' Now baby, meybe
maybe she's in need of a kiss.
I said 'Hey, what's your name, baby,
maybe we can see things the same.
Now don't you wait or hesitate,
Let's move before they raise the parking rate.' ..Au
Chorus
All right now Baby, it's all right now
All right now Baby, it's all right now
I took A home to my place
Watching ev'ry move on her face,
She said ''Look, what's your game baby
are you tryin' to put in shame?''
I said 'slow, don't go so fast,
don't you think that love can last?'
She said 'Love, Lord above,
now you're tryin' to trick me - in love.'

ANI NÁHODOU
1) NO JEN AŤ JDOU, KAM AŽ CHTĚJ DOJÍT, BUDOU
TAM, KDE JÁ UŽ DÁVNO BYL
VŠECHNO JSEM JIM ODPUSTIL VE SVÝ PÍSNI
YESTERDAY
JAK TO VYSVĚTLIT MÁM, NA TO KAŽDEJ PŘIJDE SÁM
2) TAK JSEM KÝV SKROMĚ NA TVŮJ NÁVRH A BYLO
BY TO FAJN, NEBEJT TO ŠPATNEJ FÓR
Ó PANE MŮJ DÍK, ŽE TO NEBYL PRÁVĚ ON
JAK TO VYSVĚTLIT MÁM, NA TO KAŽDEJ PŘIJDE SÁM
REF:
ANI NÁHODOU TĚ NECHCI ODMÍTNOUT, JE TO
HROZNĚ FAJN, KDYŽ DRŽÍM RUKU TVOU
JAKO STAREJ LORD CHCI SMOKING OBLÍKNOUT,
JAK TO VYSVĚTLIT MÁM, NA TO KAŽDEJ PŘIJDE SÁM
3) JEN SE KLIDNĚ HÁDEJ - ŘÍKÁM RISKUJ, JE TO
NÁDHERNÉ – CÍTÍM TVÉ SLADKÉ RTY
VZDÁVÁM TI HOLD A MÁM REST NA DALŠÍ DEN,
JAK TO VYSVĚTLIT MÁM, NA TO KAŽDEJ PŘIJDE SÁM
REF:
ANI NÁHODOU TĚ NECHCI ODMÍTNOUT, JE TO
HROZNĚ FAJN, KDYŽ DRŽÍM RUKU TVOU
JAKO STAREJ LORD CHCI SMOKING OBLÍKNOUT,
JAK TO VYSVĚTLIT MÁM, NA TO KAŽDEJ PŘIJDE SÁM

BEZ TEBE:
DLOUHÁ JE NOC,
VŠUDE KOLEM JÁ VIDÍM TVŮJ STÍN,
CÍTÍM TVŮJ DECH
BLÍZKO TĚ MÁM
KDYŽ NA POLŠTÁŘ TVOJE JMÉNO, ZKOUŠÍM, SI PSÁT
R: ÓÓÓ, BEZ TEBE LÁSKA ŽÁDNÁ
A JAK SNADNO ZAPOMENOUT
NA TEBE MÁM. HMMM
Ó PŘIJDE ČAS A BUDEME SE MILOVAT TAK JAK TĚ
ZNÁM
Ó KRÁSNEJ SEN, KDY TĚ PŘÁNÍ MÉ PŘIVEDE K NÁM A
PŘEJDEŠ MŮJ PRÁH
R: ÓÓÓ, JÁ NEJSEM TEN, KDO SE VZDÁVÁ
A JAK ŘÍCT - TI VYZNÁMÍ MÁM
KDYŽ JSEM TU SÁM
MÁM PRO TEBE TISÍCE SLOV
V TOBĚ JÁ CHTĚL BYCH BÝT
A POKAŽDÉ BYLA SI SKVĚLÁ, JÁ VÍM
PLÁČ A SLZY SLANÝ, BEZ TEBE LÁSKA ŽÁDNÁ
JÁ NEVÍM KAM, SNAD SE ZAS LÁSKA VRÁTÍ - K MÁM

Blázen sen

Provází mě hrozná představa,
že je ze mě myší potrava.
Sežrán myší, to je votrava,
nejím, nespím, bolí mě z toho hlava
Proud myší táhne hlavou mou,
chtěl by jsem být, ocelovou krabičkou.
Na ní si snad myši vylámou,
je to bezva, už nemám náladu zlou
Psychiatr do křesla si ke mně sed‘,
kladívečkem vyléčí že prej mě hned.
S první ranou, zatočil se se mnou svět,
doktore, mám pocit, že mě potkan sněd.
Proud myší táhne hlavou mou,
chtěl by jsem být, ocelovou krabičkou.
Na ní si snad myši vylámou,
je to bezva, už nemám náladu zlou

BRZY VYJDE SLUNCE
1. V TÉHLE NOCI ČERNÉ,
JÁ NEMŮŽU UŽ SPÁT,
NEMÁM KOUSEK KLIDU,
STÁLE CHTĚL BYCH SE TĚ PTÁT,
TAK MÁLO TĚ ZNÁM,
ŽE TROCHU STRACHU Z TOHO MÁM, Ó MÁM
2. KDYŽ TAK KRÁSNĚ SPÍŠ,
COPAK SE TI ASI ZDÁ,
NA TVŮJ SEN JEN ŽÁRLÍM,
TEĎ TĚ JEN ON ZAJÍMÁ,
TAK MÁLO TĚ ZNÁM,
ŽE TROCHU STRACHU Z TOHO MÁM, Ó MÁM
REF:
/:BRZY VYJDE SLUNCE NA OBZOR, LÁSKO NESMÍŠ UŽ SPÁT
BRZY VYJDE SLUNCE NO TAK POJĎ, PŮJDEM DEN UVÍTAT:/
3. NEMÁM RÁD TVŮJ SPÁNEK,
ASI NA MĚ NEMYSLÍŠ,
NEVÍM JAKÝ MÁŠ SEN,
PO KOM VE SNU ZATOUŽÍŠ,
TAK MÁLO TĚ ZNÁM,
ŽE TROCHU STRACHU Z TOHO MÁM, Ó MÁM
4. KDYŽ TAK KRÁSNĚ SPÍŠ,
CELOU NOC JSEM VLASTNĚ SÁM
NA RÁNO SE TĚŠÍM,
TVÉ SNY JENOM PROKLÍNÁM,
TAK MÁLO TĚ ZNÁM,
ŽE TROCHU STRACHU Z TOHO MÁM, Ó MÁM

Bylas‘ mi světlem
Chtěl bych ti vyprávět pár příběhů
Na bílém koni dát se do běhu
U sochy svaté paní, v dešti tiše stát
Při tichém rozjímání pochopit, co dál chceš se mnou hrát
Spanilá kráčíš v bílých střevíčkách
Čas zůstal stát na věžních hodinách
V rachotu velkoměsta, oči zavíráš
Stromy vroubená cesta, tam na konci zázrak uhlídáš
Obyčejnou bílou křídou psát co dál a dál
Jiní snad na nápad přijdou, který by za to stál
S otevřenou hlavou jít, teď dál a dál a dál
Lhostejnosti tvé se vyhýbám
Bylas‘ mi světlem v mých temnotách
Teď slzy z vosku stékaj po svíčkách
Každý jdem svojí cestou, jak si osud přál
Na stole mám dvě sklenky, do obou však sobě nalévám

BÍLÁ RŮŽE
Dal jsem ti bílou růži na polštář
Až se ráno probudíš, políbí ti tvář
Víš milá, já tě měl tolik rád
Teď slyším jen zvony z dáli hrát
Ty zvony jsou tvý svatební
Je pozdě na lásky vyznání
Dal jsem ti bílou růži na polštář
Až se ráno probudíš, políbí ti tvář
Vůní naplní tvůj pokojíček podkrovní
Vůní vdechne do tvých snů
A probudíš se do nových dnů

DEMON‘S

EYE

1) I don’t mind – Just what you say
I never heard you baby – never heard you anyway
I don’t care – what you do
Just so long as it - ain’t me and you
sly sly like a deamon’s eye.
2) Everything’s good – I said everything’s fine
You don’t know, don’t know –It’s the end of your time
How does it feel – to be turned away?
I’ve known it baby – Almost every day
sly sly like a deamon’s eye.
3) I don’t need - you enymore
I don’t want you baby – hanging round my door
You slip and slide – round my brain
You think you’re so clever, yeah – but you know you’re
insane
sly sly like a deamon’s eye.
4) I d-d-don’t mind – Just what you say
I never heard you, baby – I never heard you anyway
Everything’s good, a everything’s fine
You don’t know it’s – The end of your time
sly sly like a deamod’s eye.

Hejbej se než odejdu
Bídou života neprojdu
pomalu klopýtám ke dnu dolů
a zvolna vylejvám ten žejdlík snů
Zejtřek na sebe sukni vzal
už je tu zpět vůně deštivejch rán
a nabil mi čelist ruka osudu je znát
Takhle to dál asi nepůjde
co by ses bál, že ti nevyjde tvůj den
Tak hejbej se než odejdu
dál se hni, trochu prožeň kostru
já jsem tvý štěstí chvíli za tebou jdu
a tak makej dál, když už jsem tu
Tejden utíká pomalu
bolavý sny, mám taky zlou náladu
a moudrý moc nejsi zase kouříš trávu
Mává přede mnou kravatou,
co ses to naučil, to dřív jsi neznal
tak na co máš hlavu, co všechno už jsi vzal

HRAD MÝCH SNŮ:
SEDM LÁNŮ A SEDM LESŮ, SEDM ŘEK AŽ PŘEBRODÍŠ
TAJEMNÝ HRAD NA VYSOKÉ SKÁLE PŘED SEBOU HNED
UVIDÍŠ
LIDÉ SI O NĚM POVÍDAJÍ, ŽE JE TO HRAD ZÁZRAČNÝ
KDO UVIDÍ JEHO BÍLOU PANÍ, TEN POZNÁ VÍC NEC
OSTATNÍ
JE TO HRAD MÝCH SNŮ KDE PTÁCI HNÍZDÍ VE VĚŽÍCH
JE TO HRAD MÝCH SNŮ, KDE TICHO NIKDO NERUŠÍ
JE TO HRAD MÝCH SNŮ, KDE V DÁLCE STÁLE HUDBA
ZNÍ
JE TO PRAVÝ RÁJ A JÁ SE MŮŽU ODDAT SVÝM
MYŠLENKÁM
SEDM DNÍ A SEDM TÝDNŮ SEDM LET HLEDÁM DÁL
LIDÉ ŘÍKAJ, ŽE JSEM SNÍLEK, ŽE NEUMÍM VŮBEC ŽÍT
ŽE STÁLE ČEKÁM, CO NIKDY NEPŘIJDE, ŽE HLEDÁM JEN
NEMOŽNÉ
PŘES VŠECHNO VĚŘÍM, ŽE JEDNOU NAJDU TU SVOU
BÍLOU PANÍ POZNÁNÍ
JE TO HRAD MÝCH SNŮ KDE PTÁCI HNÍZDÍ VE VĚŽÍCH
JE TO HRAD MÝCH SNŮ, KDE TICHO NIKDO NERUŠÍ
JE TO HRAD MÝCH SNŮ, KDE V DÁLCE STÁLE HUDBA
ZNÍ
JE TO PRAVÝ RÁJ A JÁ SE MŮŽU ODDAT SVÝM
MYŠLENKÁM

Já se vrátím –
Ptám se kam jen jdou,
ptám se kam se nám ztrácí,
déšť je jejich pláč
a jejich oči jsou ptáci.
®: V těch úžinách, kde vládne pláč,
zní prý hlas, ať nepláčou, já se vrátím.
Sebe sám se ptám,
odkud jsem a kam kráčím,
nejsem přeci sám,
tak proč bych měl býti k pláči.
®: V těch úžinách, kde vládne pláč, ……
Čas je příkrá stráň,
čas je horský štít.
K nebi vzpínáš dlaň,
prosíš, nech mě žít - chvíli žít
®: V těch úžinách, kde vládne pláč, ……
Asi vím kam jdou,
asi vím kam se ztrácí,
už to místo znám,
v našem lese se ztrácí

Kamenné srdce
Ach drahá moje, lásko sladká, lásko zrádná, kde
bloudíš, proč utíkáš před mojí náručí.
Nesu ti celou svojí náruč rudých květů snad růží, ty
nechceš se mi dívat do očí.
Proč naposledy nepolíbíš ústa moje má lásko, vždyť
takhle už mou tvář nespatříš.
Já odcházím sám bez polibků, tak strašně smutný a vím,
že mi dnes už vůbec nepatříš.
Tvé srdce je jako kámen, není kouska citu v něm, s naší
láskou už je amen.
Nečekám už slova lásky, při nichž jsem se tenkrát chvěl,
otoč se a spěchej domů, já jsem zapomněl.

K O UZ E L N Í K E L E M O N
1. Je to on, starší pán elegán
Je to on, z dálky ho rozpoznám
Je to on, s kouzelnou buřinkou
Je to on, kouzelník Elemon

Mávne mi jen, splní každý sen
Mávne mi jen, řekne, od toho tu jsem
2. Je to on, černý plášť s hvězdami
Je to on, krásný a tajemný
Je to on, kouzelník vážený
Je to on, kouzelník Elemon

Mávne mi jen, splní každý sen
Mávne mi jen, řekne, od toho tu jsem
Mávne mi jen, splní každý sen
Mávne mi jen, řekne, od toho tu jsem

3. Je to on kouzelník Elemon
Je to on kouzelník Elemon
Je to on kouzelník Elemon
Je to on!

KRYSAŘ

Každej člověk u ostatních, měl by mít svou váhu
Někdo je však populární a druhej je vzadu
1. V temných zákoutích, stará malba odumírá
V mokrých sklepeních, podivnej svět se otvírá
Zase musí jít, odemknout a kanál vyčistit
- [: zas musí jít:].
Bridge: Je to domov potkanů, kdo z vás by si tam trouf‘
Jít do města pod zemí a poklop přibouchnout.
Každej člověk u ostatních měl by mít svou váhu
Někdo je však populární a druhej je vzadu
2. Zůstává tam sám, sám pro sebe písně zpívá
Různem nástrahám, ostrým mečem hlavy stíná.
Je to hodnej pán, bohužel však mnohými neuznán
- [: ten hodnej pán:]
Bridge: S tváří mnohdy strhanou, se za nás chodí prát
S velkou krysí rodinou, to jed když jim dává žrát.

Mejdan
I ta máš chvíle, kdy se cítíš stár
tvá odvaha, kam si ji dal
každým dnem se blížíš k penzi
od dětství jdeš stále dál
Tak pojď mezi nás, uteč předsudkům svým
o dlouhé tyči teď přeskoč svůj stín
po mostě návratů spěchej dál
Pojď dál, pojď s námi na mejdan
bude nám hej a bude nám fajn
pojď dál, pojď s námi na mejdan
jak voda z hor to vrací se on
Rock and Roll
Ten první mejdan za to určitě stál,
byl světovej a každej ho bral
se vzpomínkou se lehce vznášíš
z cigaret dým už vyprchal
Zbyla jen vůně z těch lacinech vín
komu dát vinu a kdo hrál tu prim
v hudebním zajetí tancuj dál

Monika
Já chci jen Moniku, je to holka jako lusk
Já chci jen Moniku, já jí musím mít
Čekám na ní před školou, kamarádům závidím
Doufám, že s ní promluvím, jsem jí ale fuk
Já chci jen Moniku, je ze všech nejlepší
Já chci jen Moniku, já jí musím mít
Čekám na ní před školou, kamarádům závidím
Doufám, že s ní promluvím, jsem jí ale fuk
Moniku, Moniku a žádnou jinou
Moniku, Moniku, já ji chci mít
Ať se snažím sebe víc, stále mě jen přehlíží
Tahle moje Monika, jsem jí prostě fuk
Já vím, že chceš jenom Ríšu, nevím, co však na něm máš
Ať se snažím, jak se snažím, mě si nevšímáš
Moniku, Moniku a žádnou jinou
Moniku, Moniku, já ji chci mít
Když jsi hloupá vem si Ríšu, já vím, že ti nejsem vhod
Koukáš kdo má větší svaly, ten dostane bod
Je to ale zamotaný, já chci tebe, ty zas Ríšu
Ríša zase jinou Míšu, tak se nikdo nedohod‘

MÁVÁM TI
1) Asi jsem se zbláznil
To ty mi říkáš
Nemáš vůbec rozum
Když sny si necháváš
2) Už ti není dvacet
To ty mi říkáš
Měl bys mít už rozum
Vždyť léta na to máš
/: Mávám ti jen, k čemu jsou slova:/
/: Čert si je vem, štěstí zkus znova:/
2 takty motiv před zpěvem
3) Asi jsem se zbláznil
Když chci to jinak mít
Nechci v klidu stárnout
V křesle v papučích
4) Přitom chci jen málo
Zase klukem být
A to by za to stálo
Proč nechceš pochopit
/: Mávám ti jen, k čemu jsou slova:/
/: Čert si je vem, štěstí zkus znova:/

NÁVRAT Z HORORU
1. PRÁZDNÁ CESTA, SUCHÝ PRACH,
DO OČÍ TI VÍTR VÁL
STARÝ HAVRAN KŘÍDLY MÁCH‘
STŘÍBRO MĚSÍC PAPRSKŮM VZAL
BRIDGE:
ČERNÉ STÍNY STROMŮ, SVOJÍ MÍZU NA ZEM PRÝŠTÍ
SLEPÁ OKNA DOMŮ, ODRÁŽEJÍ CHVÍLE PŘÍŠTÍ
JEN TVÉ KROKY ZNÍ TICHEM PŮLNOČNÍM DÁL
JEN TVÉ KROKY ZNÍ TICHEM PŮLNOČNÍM DÁL
2. CÁREM MLHY, SKRYTÝ SVĚT
SLZA DEŠTĚ, NA ŘASÁCH
V PAVUČINÁCH, MRTVÝ KVĚT
NOČNÍ TÍSEŇ STRACH
BRIDGE: DÁLKOU ZTICHLÉ ZVONY, ODBIJÍ OZVĚNY ROKŮ
BUŠENÍ SRDCE, PŘEHLUŠÍ ZVUK TVÝCH KROKŮ
A TY NIKDY NEPŘITNÁŠ, ŽE SI SE TÉ NOCI BÁL
A TVÉ KROKY ZNÍ, TICHEM PŮLNOČNÍM DÁL
A TY NIKDY NEPŘIZNÁŠ, ŽE SI SE TÉ NOCI BÁL
A TVÉ KROKY ZNÍ, TICHEM PŮLNOČNÍM DÁL

Návrat.
1.

Tak jsem se vrátil, trvalo to spoustu let
Tak jsem se vrátil mezi Vás
Tak jsem se vrátil, tuším, že snad naposled
To snad chápe jeden každý z Vás

2.

Tak jsem se vrátil, trvalo to jen pár dní
Tak jsem se vrátil mezi Vás
Na stole láhev whisky, není poslední
Každý jednou připije si rád

Ref: Kdybych věděl, kolik zbývá těch dnů posledních
Kdybych věděl, cos mi chtěla dát
Zazpíval bych jenom půlku sloky poslední
Teď už se mě nemusíte na nic ptát
Ref: Kdybych věděl, kolik zbývá těch dnů posledních
Kdybych věděl, cos mi chtěla dát
Zazpíval bych jenom půlku sloky poslední
Teď už se mě nemusíte na nic ptát
3. Tak jsem se vrátil, trvalo to jen pár dní
Tak jsem se vrátil mezi Vás
Na stole láhev whisky, není poslední
Každý jednou připije si rád
Každý jednou připije si rád
Každý jednou připije si rád

Něco tu schází
1. Zas něco tu schází, jó něco tu schází
A ty si děláš klidně, co chceš
Já se snad zblázním, no já se snad zblázním
Votrávenej jsem jako veš
Ref.: Vykládáš mi deset tisíc důvodů, já pořád nevím, co po mě
chceš
Dotáhneš to maximálně k rozchodu, tak za uši si zapiš!
Lepšího kluka nenajdeš
2. Něco tu slábne a je to tak zrádné
Zas pouštíš se na moc tenkej led
Tvé pohyby ladné, ta blůzka ti padne
A rty máš sladké jak letošní med.
Ref.: Nečekaně se jich svými dotýkám a ochutnávám čím dál tím
víc
Respektuji, blůzku zatím nesvlíkám, nádherně stoupám
vzhůru,
příští rok bude nás víc.

PLÁŽOVÁ POHODA
1.

Slunce pálí celej den, na pláži vedle rybníka
Kolem kupa hezkejch žen, očmama se jich dotýkám.

Ref. Jó plážová pohoda, zase mě to láká ven, ááá, aa
Mě se líbí boky žen, rybářova udice, plavčíkova pramice, hej
hej
2.

3.

4.

Ve vodě kapr vyšplouchne, z rákosí žába zakuňká
Najednou koza vykoukne, taková pěkná bělavá
®
A tak mě padla do oka, náhle podléhám představám
Chytím jí místo žraloka a řízek si z ní udělám
®
Slunce pálí celej den, na pláži vedle rybníka
Kolem kupa hezkejch žen, rukama se jich dotýkám
®2x
…plavčíkova manželka
Hej, hej, áá
Hej, hej, áá
Hej, hej, áá
Hej, hej,

Podnájem v panelovém domě věžového typu č. 914
Poznáváš svět, myslíš, že jsi dospělá
Neraďte mi, to se přece nedělá to znám
V partě kluků nejsi vůbec nesmělá
Vyhrává, kdo nabídku dřív udělá to znám
Vejdi, podnájem jen pro nás mám
Do rána tak mít tě sám
Podnájem jen pro nás mám
Pak můžeš jít zas dál
V slzách zklamání láska odplouvá, sama nevíš, co dál dělat máš
Myšlenkám svým se teď schováváš – pozdě svoji chybu uznáváš,
v zákulisí zůstáváš
V přeplněném světě s mračnem možností
Sedáváš s ním v jednom rohu náměstí to znám
Sundáš kabát s poskvrněnou pověstí
Uzavíráš sňatek s novou známostí to znám
Vejdi, podnájem jen pro nás mám
Do rána tak mít tě sám
Podnájem jen pro nás mám
Pak můžeš jít, pak můžeš jít zas dál
Podnájem jen pro nás mám
Vejdi, podnájem jen pro nás mám
Do rána tak mít tě sám
Podnájem jen pro nás mám
Tam chci tě mít, ou mít chci mít a sám jen sám
Vejdi, vejdi, vejdi podnájem jen nás mám
Růžový podnájem v podkroví jen pro nás mám
Podnájem jen pro nás mám

POLOPRÁZDNÉ MĚSTO!
Poloprázdným městem, sem a tam se toulám,
aspoň chvíli chtěl bych zůstat sám.
Myšlenky svý černý, jak kuželky bourám,
zvuk auťáků vůbec nevnímám.
V duchu už tvou dobrou zprávu vítám,
jako bych kouzelným proutkem máv‘
jako blázen v oblacích až lítám,
chtěl bych skončit pod lavinou dobrejch zpráv
Na konci tý cesty a nebyla tak dlouhá
To se může každýmu snad stát
Vracet se už nechci, žene mě jiná touha
Pak se tomu můžu v klidu smát
V duchu už tvou dobrou zprávu vítám,
jako bych kouzelným proutkem máv‘
jako blázen v oblacích až lítám,
chtěl bych skončit pod lavinou dobrejch zpráv

POZNÁNÍ
NEVÍM CO JE VZDÁLENOST, KDYŽ TVOJÍ RUKU
HLADÍM
NEVÍM CO JE SAMOTA, KDYŽ TĚ VIDÍM SMÁT
VÍM CO JE TO TROUFALOST, KDYŽ NĚKDO
NĚKOHO ZRADÍ
VÍM CO JE TO BEZNADĚJ, KDYŽ TĚ NESMÍM ZNÁT
VÍM CO JE TO POZNÁNÍ I JÁ JSEM NA TO PŘIŠEL
TO TAK JEDNOU ČLOVĚKU SE ROZUM ZAKALÍ
CHOVÁ SE A NEVÍ PROČ A NEVÍ ODKUD VYŠEL
PŘICHÁZÍ DEN POZNÁNÍ A TEN NEZASTAVÍŠ
REF:
ODPOUŠTÍM TI LÁSKO MÁ, HNED NASTOTISÍCKRÁT
ODPOUŠTÍM TI LÁSKO MÁ VŽDYŤ VÍŠ
ZAŽILI JSME KRÁSNÝ CHVÍLE JÁ ŽIL JSEM JE TAK
RÁD
ODPOUŠTÍM TI LÁSKO DALŠÍ PÁD
3) ŠEL BYCH S TEBOU ZÁVĚJÍ, KRAJINOU KDE
MRAZÍ
KRAJINOU KDE PADÁ DÉŠŤ A VONÍ MOŘSKÁ PLÁŽ
ŠEL BYCH S TEBOU BŮHVÍKAM, VŠAK NA MALÉM
NÁDRAŽÍ
NASTUPUJI DO VLAKU A SOTVA SKRÝVÁM PLÁČ

PRACHY NEBO LÁSKA
1. Holka mladá, nezkušená životem se proplétá
Kolem spousta štramáků, bohatejch a chudáků
Neví jak se rozhodnout, koho vlastně obejmout
Bohatého staříka nebo super mladíka
Ref: Hej hej prachy nebo láska
Hej hej sama nevíš kam
Hej hej prachy nebo láska
Hej hej tohle musíš znát
2.Holka mladá nezkušená jé je, jé je
Životem se proplétá jé je, jé je
Neví vlastně co má chtít jé je, jé je
Lásku nebo blahobyt, jé je, jé je
Sólo: kytara
Ref: Hej hej prachy nebo láska
Hej hej sama nevíš kam
Hej hej prachy nebo láska
Hej hej tohle musíš znát

PTAJÍ SE LIDÉ
Ptají se lidé zda-li vím, že potají se scházíš s ním
ptají se lidé kolem co na to já, zda-li to vím co
udělám.
Ptají se lidé zda-li znám, že na tvou lásku nejsem
sám
ptají se lidé kolem co na to já, zda-li to vím co
udělám.
Mám klít a vyčítat ti stále po celý rok
mám bdít a hlídat neustále každý tvůj krok.
Nikdo z mých přátel netuší, že trpím víc než přísluší
krutá je pravda celá věc háček má, láska je silnější
než já.
Já vím, že trápení a stesky pominou
já vím ty zpátky se mi vrátíš zas budeš mou.
ptají se lidé, zda-li vím
jak na zábavách tančíš s ním
//:já vím co chlap udělá věc háček má
láska je silnější než já://

Pyšný král
Odcházíš tmou, neprůhlednou, já cítím jak moc tě
ztrácím.
Byl jsem snad zlý, tak bezohledný, na to se často
doplácí.
Vonný dech, křivku rtů, to všechno postrádám.
Hraju si s otázkou, proč jsem sám?
To přišel on, hlas měl jak zvon, prvně tě pozval na disko.
Já jsem tam stál a byl jsem sám, chtěl jsem být s tebou
má lásko.
Úsměv tvůj, na tváři, trochu mě dojímá.
Závidím, že on tě objímá a ne já.
Hrál, divnou hru hrál a ty je jeho si všímáš.
Jen pouze s ním se objímáš.
Stojím tu sám tajně doufám.
Král, jak pyšnej král, všude se před tebou kroutí.
Vždyť jeho láska je z proutí, já ho znám.
Jak pyšnej král, hraj si jen dál, štěstí ti ukáže záda.
Poznáš to sám, pak sbalíš krám, tvá holka nemá tě
ráda.
Životem půjdeš dál a jenom vzpomínáš.
Jak s láskou údolím chodíváš, chodíváš.

Přirozená
1

Vidět jednou Memphis,
To jsem si jako kluk přál.
V zemi Rock and rollů,
Ve snu já tisíckrát hrál.

2

Jó byl to nádherný svět, já nebyl jsem stár
Známý songy jsem, vám hrál
Jó je to nádherný svět, i když jsem stár
Jen se toč, my jedem dál

3

Jen nám hraj, všechno bude all right
Je slyšet z jejich rtů
Dáme drink, pak pojedem dál
Ať tančí celej dům

4

Jen někdo při Rock and rollu porozumí
Kolik let může vrátit
Jen někdo při Rock and rollu porozumí
Že se může klidně schvátit

PŘÍBĚHY
1. JÁ CHODÍM SEM A TAM, RÁD VÁM VŠEM ZAZPÍVÁM
PROČ TO JSEM JÁ
MÁM PLNO NÁPADŮ, BÝT NECHCI POZADU
PROČ TO JSEM JÁ
PŘITOM DOUFÁM STÁLE DÁL, ŽE MĚ CHÁPOU TAM I TAM.
PROTO ZPÍVÁM PŘÍBĚH, KTERÝ MOŽNÁ STAL SE VÁM
REF:
PŘÍBĚH KRÁSNÝ PŘÍBĚH TEN, KOMU SE STAL.
PŘÍBĚH KRÁSNÝ PŘÍBĚH TEN, KDO MI JEJ ŘÍKAL
PŘÍBĚH KAŽDÝ MÁ SVOU TVÁŘ A MNĚ SI ZÍSKÁ
JÁ HO JÁ HO ZNÁM.
2. JAK RYCHLE PÁDÍ ČAS, JAK BĚŽÍ KOLEM NÁS
PROČ JE TO TAK
SNAD TISÍC OSUDŮ SNAD TISÍC PŘÍBĚHŮ
MÁ TEN ČAS
KAŽDÝ PŘÍBĚH CO SE STAL TEN SE STANEZAS A ZAS
PROTO ZPÍVÁM PŘÍBĚH, KTERÝ MOŽNÁ STAL SE VÁM
REF:
PŘÍBĚH KRÁSNÝ PŘÍBĚH TEN, KOMU SE STAL.
PŘÍBĚH KRÁSNÝ PŘÍBĚH TEN, KDO MI JEJ ŘÍKAL
PŘÍBĚH KAŽDÝ MÁ SVOU TVÁŘ A MNĚ SI ZÍSKÁ
JÁ HO JÁ HO ZNÁM.

ROMEO A JULIE
1. Už pátej den postávám pod balkónem,
Když vyjde ven, hned za roh odbíhám
Řekne, „Tak hej Romeo, kam večer půjdem
Čekám dlouho, čas uzrál, jak se zdá“.
2. Prý věříš strunám, čekáním je naladíš
Ta něžná píseň takhle uzraje
Že budu tady věčně, věřit nesmím
Jen chvíli make up, tuhle chybu překryje
REF: Že láska hoří věčně, poslouchá se hezky
Z naší svíce zbývá sotva polovic
Jen básníci jdou bosi, jen blázni chodí pěšky
Tak Romeo už nelži a nenabízej víc.
REF: Že láska hoří věčně…….
3. Řekni jen, jsem tu a chci tě,
tak jako bys mě odjakživa znal
ostatní budou jen slova, co zní krásně
to kolem nebude víc než karneval
REF: Že láska hoří věčně …… 2x

ROZMAZLENÁ HOLKA
1. Já nepochopím to tvoje vyčítání,
Překvapeně se tě ptám
Proč musíš mít lásku na počkání,
Auto, bazén a tak dál
2. Rozmazlená holka k pohledání,
S dokonalou figurou,
Svoje IQ nemáš na rozdávání
To nedoženeš krásou svou
REF: Krásou svou nesmírnou,
Tvoříš kariéru svou
Jednou ten pak zase on
Kdy už tě ksakru prokouknou?.
V Tuzexu všechno sháním, to není možný utáhnout,
hvězdný prach není k mání, jak tě to mohlo napadnout,
Z mlhovin kombinézu tak nebezpečně průhlednou,
tančit s ďáblem polonézu, vrať se na zem svou!
3. Tohle to je jenom pro náročné,
do čeho jsem to jen spad,
deset tisíc bonů jednou ročně,
s takovouhle abych kraď.
4. Tahle hezká holka výjimečně,
Ta se ke mně nehodí
Myslí, že dám další bony kvočně
Prej mi nový vysedí
REF: krásou svou nesmírnou…… 2x

SLIBY CHYBY:
DÁVNO UŽ ZNÁM TYHLE SLIBY STEJNĚ JE NESPLNÍŠ
PŘESTO DOUFÁM PŘESTO VĚŘÍM, ŽE MNĚ ZACHRÁNÍŠ
MYSLÍŠ SI SNAD, ŽE JENOM TY JSI TEN VŠEMOCNÝ
MOŽNÁ JE TO PRAVDA ALE TY MÁŠ RÁD SVÉ POHODLÍ
CO NEMUSÍŠ NEUDĚLÁŠ PROČ BYS STAROST MĚL
O TVOU KŮŽI PŘECE NEJDA TO BY SES ROZKRÁJEL
RADŠI V KLIDU VE SVÉM HRADU DÁL SI BUDEŠ HNÍT
A JÁ HLUPÁK STÁLE MARNĚ DOUFAL, ŽE NECHCEŠ JEN
SNÍT
SLIBY CHYBY RÁD JIM VĚŘÍM MŮRU ZAHÁNÍ
SLIBY CHYBY PROČ JIM VĚŘÍM STRACH MI NAHÁNÍ
SLIBY CHYBY RÁD JIM VĚŘÍM MŮRU ZAHÁNÍ
SLIBY CHYBY PROČ JIM VĚŘÍM STRACH MI NAHÁNÍ
PROČ NABÍZÍŠ PROČ SLIBUJEŠ CO NEMŮŽEŠ DÁT
PROČ SE KOLEM NEJDŘÍV TOČÍŠ PAK MNĚ NECHCEŠ
ZNÁT
KDYBYCH, KDYBYCH JENOM JÁ TO VĚDĚL JAKÝ
VLASTNĚ JSI
TVOJE SLOVA BERE VÍTR NEMAJ VÁHU TAK CO CHCI
SLIBY CHYBY RÁD JIM VĚŘÍM MŮRU ZAHÁNÍ
SLIBY CHYBY PROČ JIM VĚŘÍM STRACH MI NAHÁNÍ
SLIBY CHYBY RÁD JIM VĚŘÍM MŮRU ZAHÁNÍ
SLIBY CHYBY PROČ JIM VĚŘÍM STRACH MI NAHÁNÍ

Smoke on The Water

We all came out to Montreux
On the Lake Geneva shoreline
To make records with a mobile
We didn't have much time
Frank Zappa and the Mothers
Were at the best place around
But some stupid with a flare gun
Burned the place to the ground
Smoke on the water, fire in the sky
They burned down the gambling house
It died with an awful sound
Funky & Claude was running in and out
Pulling kids out the ground
When it all was over
We had to find another place
But Swiss time was running out
It seemed that we would lose the race
Smoke on the water, fire in the sky
We ended up at the Grand Hotel
It was empty cold and bare
But with the Rolling truck Stones thing just outside
Making our music there
With a few red lights and a few old beds
We make a place to sweat
No matter what we get out of this
I know we'll never forget
Smoke on the water, fire in the sky

Sára
Sáro, tvůj dotyk je mi vzdálenej, to nejde.
A připadám si stále sám, když svítá.
Postel prázdná, láska schází nám.

Baby, kdy zazní telefon, kdy se ke mně zpátky vrátíš.
A nebo mám jít spát k jinej, to nejde.
Postel prázdná, láska schází nám.

Tajemný tón.
S tou samou lehkostí, motýlích tanečnic,
Tak tóny tvé na svět vejdou
V hedvábném závoji jak malá víla sněhová
Tichounkým krokem ze strun vyjdou
Nízkou trávou jdou za ní, na obzor vstupuje svítání
Tajemný tón zazněl jak zvon,
Přestože byl tak tenký
Síla je v tom, že tenhle tón není citově mělký
Ooo tajemný tón
Souzvuky lahodné z partitur tiše hraj
Stříbrný tón stoupá ke hvězdám
Než ba zázrak k nohám slét to čekal by si tisíc let
Tak už jde svět to se ti nezdá
Že ještě včera nebyl jsi ten, kdo nepropadl hustým sítem
Tajemný tón zazněl jak zvon,
Přestože byl tak tenký
Síla je v tom, že tenhle tón není citově mělký
Ooo
tajemný tón
Délku svou teď má líbezný tón, ten tajemný tón

UFO – Doktor, Doctor
Doctor doctor, please
Oh, the mess I'm in
Doctor doctor, please oh, the mess I'm in
She walked up to me and really stole my heart
And then she started to take my body apart
Livin' lovin' I'm on the run
So far away from you
Livin' lovin' I'm on the run
So far away from you
Doctor doctor, please
Oh I'm goin' fast
Doctor doctor, please, oh, I'm goin' fast
It's only just a moment
She's turning paranoid
That's not a situation for a nervous boy
Doctor doctor, please
Oh, the mess I'm in
Doctor doctor, please oh, the mess I'm in
But you look so angry as I crawled across your floor
She's got the strength, and I can't take any more

Vánoční přání

Zvolna k nám zas vchází ten krásný vánoční čas,
Tisíce šťastných pohledů, rozzáří kolem nás
Stromek láká září svou, k dárkům co skrývá
Že se příště sejdem zas, největší dárek z těch co znám
Teď oheň svíčky krásně plá, a venku vládne chlad
Všechny dárky čekají, teď na každého z vás
Oknem koukáš dál a dál, sníh se snáší k nám
V celém světě mír a klid nejlepší dárek z těch co znám
Ještě chvíli než jdem spát, kostelní zvony zní
Něžnou píseň zpívají, tu píseň vánoční
Malou tichou motlitbou chceme vám štěstí dát
V celém světě mír a klid nejlepší dárek z těch co znám
V celém světě mír a klid nejlepší dárek z těch co znám

Včerejší den.
Jak zimní soumrak, ledově se díváš.
Jak tráva rosu, slzu v oku skrýváš.
A za ranních červánků, mlčky vítáš rozednění.
Houfek bílých beránků, slibuje - to vše se změní.
Včerejší den ti z dálky mává.
Odešla láska to se stává.
Samota bolí i trochu zmáhá.
Takhle se přece neprohrává.
Večerním městem, smutně se teď loudáš.
Tvůj zrak je prázdný, sama sebe hledáš.
Nekonečným bludištěm, tiše kráčíš k svému cíli
Mramorovým schodištěm, vracíš se pro krásnou chvíli.

ZAS DALŠÍ TEJDEN V PRDELI
1.

Pohledu na svou starou fotku, se neubráním
pohledu ráno do zrcadla, se jen děsím
život ti utek pod rukama, to nesmíš nikdy říct
nejlíp ses měla, když tě máma, bránila v bezpečí

Zas další týden zapadl do měsíce, zas další měsíc do roka
Já stále čekám, že něco přijde, přitom mi vrásek jen přibývá
Zas další týden zapadl do měsíce, zas další měsíc do roka
Já stále čekám, že něco přijde, přitom mi vrásek jen přibývá
2.

Založ si svojí starou fotku a už se s tím smiř
Vždyť ten čas nám teď ukrajuje každému stejný díl
Nech hodiny, ať dál se běží, vždyť je to jejich cíl
Nezapomeň, že ty teď chráníš někoho v bezpečí

Zas další týden zapadl do měsíce, zas další měsíc do roka
Já stále čekám, že něco přijde, přitom mi vrásek jen přibývá
Zas další týden zapadl do měsíce, zas další měsíc do roka
Já stále čekám, že něco přijde, přitom mi vrásek jen přibývá

ZELENÝ SAMET
DEN SE CHÝLÍ, SLUNCE JDE SPÁT
ZEMĚ JE TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ DIAMANT
V TÉTO CHVÍLI A JÁ SAMET ZELENÝ MÁM
TRÁVA ROSOU, NOHY MI SMÁČÍ
TĚŽKÉ VĚTVE STROMŮ NESOU NOČNÍ STÍN
ALE JÁ SAMET ZELENÝ MÁM
ALE JÁ HLAVU SVOU DO MECHU DÁM
REF:

KRÁSNÝM LESŮM, KRÁSNÝM VODÁM
KRÁSNÝM LOUKÁM, JÁ PÍSEŇ SVOU DÁM
KRÁSNÝM LESŮM, KRÁSNÝM VODÁM
KRÁSNÝM LOUKÁM A JEJICH VŮNÍM JÁ PÍSEŇ SVOU
DÁM

VŠUDE JE TAK TICHO A VŠUDE JE TAK KRÁSNĚ
TAK PROČ JE MI TAK SMUTNO
PROČ ČERNÉ MYŠLENKY MÁM
ŽE SVĚT MŮŽE SKONČIT, JEDNOU SKONČIT
NE NIKDO NEMÁ PRÁVO,
NE NIKDO NEMÁ PRÁVO,
LIDEM TEN JEJICH SVĚT BRÁT,
TEN JEJICH SVĚT PLNÝ KRÁS,
VŽDYŤ I JÁ HLAVU SVOU DO MECHU DÁM
VŽDYŤ I JÁ SAMET ZELENÝ MÁM

Zmatená

Slunce stoupá, ráno v pondělí
Oči protíráš, už jsme dospělí
A do nás vejdou, zvláštní zákony
Láska vkrouží, do naší proměny
Dej mi lásku svou, jenom jednou, aha
Dej mi lásku svou, jenom chvíli budeš mou
Dej mi lásku svou, jenom jednou
Na mě se díváš, v očích otázky
A trochu zmatená, zmatená od lásky
Chvíli ztichnou, všechny zákazy
Roztaješ podemnou, v krásný extázi
Bude to najednou, každou vteřinou
Uvidíš sama, že pěkný rána jsou.

ČERVENCOVÉ RÁNO
Chodím bos červencovým ránem
a nepochopím
Poslouchám, v dálce znějí zvony
Já klaním se jím
Je to ráj, když tu ptáci zpívaj
čekám na lásku svou
Starý stromy tvojí lásku hlídaj
jdu známou cestou za tebou
Ref: Sílu dej, ať nás nic neruší, budu čekat tě dál
Lalala lalala lalala
Jdu bos, hledám dál
i na neznámých místech
mám toho dost, ale nevzdávám
Zkouším to dál, věřím v další příště
Je to jak sen
když tě potkávám
Ref: V srdci mám, v mysli mám, lásku svou
Lalala lalala lalala
Ref: V srdci mám, v mysli mám, lásku svou
Lalala lalala lalala
Toulám se červencovým ránem
a nepochopím
Poslouchám, v dálce znějí zvony
Já klaním se jim
Je to ráj, když tu ptáci zpívaj
čekám na lásku svou
Starý stromy tvojí lásku hlídaj jéé
jdu známou cestou za tebou
Ref: Sílu dej, ať nás nic neruší, budu čekat tě dál
Lalala lalala lalala

Šípková Růženka
Ještě spí a spí a spí zámek šípkový
žádný princ tam v lesích, ptáky neloví
Ještě spí a spí a spí dívka zakletá
u lůžka jí planá růže rozkvétá
To se schválně dětem říká
aby s důvěrou šli spát,
klidně spát,
že se dům probouzí
a ta kráska procitá
Zatím spí tam dál, spí tam v růžích.

2.Kdo jí ústa k ústům dá, kdo ji zachrání
kdo si dívku pobledlou vezme za paní.
Vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám
žádny princ už není, musíš tam jít sám.
To se schválně dětem říká
aby s důvěrou šli spát, klidně spát
že se dům probouzí a ta kráska procitá
Zatím spí tam dál, spí v růžích.
Musíš přijít sám,
nesmíš věřit pohádkám
čeká dívka dál, spí tam v růžích,
čeká dívka dál, spí tam v růžích.

ŽÁDNÁ:
NOC UŽ BLEDNE, DEN SE CHÝLÍ, JAKÝ VÝZNAM TO JEN MÁ
STÁLE SE BÁT STÁLE ČEKAT, ŽE PŘIJDE TA VTEŘINA
O KTERÉ VŠICHNI MLUVÍ, O KTEROU LIDÉ NESTOJÍ
JE TO PRÍMA ZASTAVIT ČAS JENOM NA SVÝCH HODINKÁCH
JENŽE TEN VLAK CO SE ŘÍTÍ ZDÁ SE TAK UŽ NEPOČKÁ
A PAK TU ZŮSTANE JEN ČERNOŠEDÁ PLANETA
ŽÁDNÁ NOC NEBUDE STEJNÁ
ŽÁDNOU CHYBU NESPRAVÍŠ
ŽÁDNÁ VTEŘINA ZRÁDNÁ
ŽÁDNOU NIKDY NEVRÁTÍŠ
ŽÁDNÁ, ŽÁDNÁ, ŽÁDNÁ, ŽÁDNÁ
ŽÁDNÁ NOC NEBUDE STEJNÁ
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SÓLO
VDUCHU SE PTÁM SÁM SEBE ODKUD SE TEN NÁPAD VZAL
SNAŽIT SE MÍT VŽDYCKY NAVRCH KDO BY Z LIDÍ NEPOZNAL
KAM VEDE TAHLE CESTA A KOMU NA NÍ ZÁLEŽÍ
KOLIKRÁT JEN SVĚT SE ZAŘEK ŽE UŽ S TÍM NIC NECHCE MÍT
KOLIKRÁT VŠAK TUTO SMLOUVU MUSEL NĚKDO PORUŠIT
ALE ZEMĚ CHCE TU STÁLE BÝT
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