
Zpět na písňové texty 

 

Obsah ukázky 

Důvod 

Na kraj paměti jít 

Vůně ženy 

Úraz 

 

 

  

http://pavelvrba.cz/tvorba/pisnove-texty/


Důvod 

Hudba: Michal David 

 

 

Někdy se zvláštně cítím 

jako by flétna hrála 

a světlo krásy svítí 

Na zádech mám 

krásný mráz 

  

A jindy den mě zláme 

že sám se nejmenší zdám 

Sami se málo známe 

(Nálad střídání mám) 

Já pro to důvod nehledám 

  

Důvod 

to je stejně Život sám 

Život který já sám vedu 

To co někde v sobě mám 

Neznámý důvod 

  

Důvod 

to je stejně Život sám 

plný touhy – slunce – ledu 

Jak já ho znám 

  

Život je ten důvod 

  

Někdy se málem vznáším 



a občas mám v hlavě úl 

Zas jindy svůj strach zháším 

Strach z toho 

že bych nedoplul 

  

Důvod 

To je stejně Život sám 

plný touhy – slunce – ledu 

  

Tak jak já ho znám 
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Na kraj paměti jít 

Hudba: Michal David 

 

 

Na kraj paměti jít 

a slítnout z něj 

až k úpatí 

Chtěl bych zpátky tě mít 

a tím i děj 

všech závratí 

  

Do tvých plamínků dout 

a nádech brát 

z tvých váhání 

Cítit kroužky tvých pout 

a mít tě rád 

až k zoufání 

  

Zas chtěl bych Lásko 

Ty máš náskok 

Proč já měl zpoždění 

  

Na kraj paměti jít 

Tam cítit zas 

náš krásný pád 

Pozdě vázat je nit 

A zbláznit čas 

a mít tě rád 

  

Zas chtěl bych Lásko 



Mám zpoždění 

Znovu všechno chtěl bych Lásko 

Ty máš víc než náskok 

  

Ty jsi má ztráta 

Jak mám vstát z bláta 

Já chci tě Lásko 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Vůně ženy 

Hudba: Josef Švehla 

 

 

Kdo mě spálil 

Já se ptám 

Údiv nad proměnou 

od rána mám 

Kdo mě spálil 

Když jen hřál 

Parfém spáleniště 

navždy mi dal 

Od rána 

dech ženy už znám 

  

Vůni ženy už znám 

Ženskou vůni 

cítit mám 

  

Když mě obejmou 

i když budu sám 

Vůni dávnou 

vzácnou kořennou 

stejnou nad Vltavou 

i nad Seinou 

Od rána 

dech ženy už znám 

Vůni ženy už znám 

  



Úraz 

Hudba: Karel Mirošník 

 

 

Proč se nedá cihla rozbít hlavou 

Proč se může jindy zákaz obejít 

Dál tahle věčná záhada 

bzučí v hlavách bzukem ováda 

  

Proč se nejde hned tou cestou pravou 

Proč se všichni víckrát musej’ učit žít 

Dál všechno jinak vypadá 

Když se přestaneme ovládat 

  

Úraz 

Je tu úraz 

když si dovolíme svý věčný otázky mít 

Získáme psí známku bláznů 

  

Úraz 

Je tu úraz 

když si dovolíme dál než kam se má jít 

Dál prý je blíž – vzduchoprázdnu 

  

Strach má každý z cesty do neznáma 

Přesto proměny jsou věčně lákavý 

Dál všechno bude v pohybu 

Znovu zaplatíme za chybu 

  

Úraz 



je tu úraz 

když si dovolíme svý věčný otázky mít 

Úraz 

je tu úraz 

když si dovolíme dál než kam se smí jít 
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