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Denně čekám 

Hudba: Burt Bacharach 

 

 

Denně zámek odmykám 

tak jako dřív 

a můj byt je prázdný 

Denně domů utíkám 

tak jako dřív 

já už asi blázním 

Můj byt je prázdný kraj 

  

Denně čekám že se vrátíš zpátky 

Kdy už vstoupíš do dveří 

Čekám v šatech z bílé látky 

čekám i když už moc nevěřím 

Stejně čekám dál 

  

Denně s tebou večeřím 

tak jako dřív 

Tvůj talíř je prázdný 

Denně tomu nevěřím 

a není div 

že z toho blázním 

Můj byt je prázdný kraj 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Lampa 

Hudba: Bohuslav Ondráček 

 

 

Byla ve mně lampa plná petroleje 

a tu lampu večer muži rozsvěceli 

nechápali vůbec co se se mnou děje 

lásku totiž vůbec nikdy neviděli 

  

Vodili mě do expresa 

a tam v pološeru 

pili s ginem vůni lesa 

někdy na sekeru 

Nechápali co se děje 

když má lampa bliká 

chtěli holku co se směje 

holku co se svlíká 

  

Pak se jednou stalo když mě stý muž svlékl 

že má petrolejka blikla naposledy 

Ten pán se mi vysmál pak se trochu lekl 

to když cítil místo tepla chladné ledy 

  

Smutně jsem se rozloučila 

s tím posledním pánem 

naposled jsem tehdy pila 

koktejl prázdna s ránem 

Marně chodím do expresa 

bez lampy jsem tmavá 

Z ginu světlo nevykřesám 



z ginu bolí hlava 

  

Ou Ou Ou 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Ten podzimní čas 

Hudba: Pavel Krejča 

 

 

Husy z křídel 

pírka ztrácejí 

cestou bílou oblohou 

Leží kolem 

v bílých závějích 

Dálku cítím u nohou 

  

S jeřabinou 

krvácím 

a je veta 

po ptácích 

S jeřabinou 

já tu pláču zas 

Závan léta 

ve mně zhas’ 

  

Jeřabinám v krůpějích 

slunce vzlíná 

s nadějí 

že já létem 

zmámená 

půjdu světem 

dál bez jména 

Ten podzimní čas 

mé příští dělá 

Husy v přímce 



nebem táhnou zas 

Dálkou křídla zašumí 

Já v té vůni vzduchu 

cítím Čas 

Čas je stav co neumím 

  

V jeřabinách 

zhoustnul mráz 

Já jsem jiná 

jako Čas 

V jeřabinách 

smutek s pálenkou 

kráčí k zimám 

nad sklenkou 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Vši 

(She’s Too Good For Me) 

Hudba: Sting 

 

 

Vši jsou důvod svědění 

Vši se vůbec nemění 

Vši nám karty rozdávaj’ 

Vši jsou dlouhá únava 

Vší se nikdo nezbaví 

Vší jsou přímo záplavy 

Vši se líhnou v dějinách 

Vši jsou kde je hostina 

  

Ó ó Pozor si dej 

Vši jsou troufalý 

  

Vši ty těžko vyčesáš 

Vši jdou na to od lesa 

Vši jdou na to s úsměvem 

Vši maj’ heslo: „Čert tě vem!“ 

Vši jsou v hadrech – kravatách 

Vši ty nikdo nenatáh’ 

Vši boj sváděj’ s noblesou 

Vši kam koukneš všude jsou 

  

Ó ó Pozor si dej 

Vši jsou troufalý 

  

Hýčkáš se nadějí jen 



Jsi sám sebou zralej na ztrátu 

když míváš nádhernej sen 

Sny jsou druhem opiátů 

A vši se chystají 

na tvůj perfekt sen 

Se jmény 

ba i beze jmen 

  

Vši jsou na tom nevinně 

Vši se líhnou ve špíně 

Vším se líbí na světě 

Vši se smějou DDT 

Vši jsou důvod svědění 

Vši se vůbec nemění 

Vši se líhnou v dějinách 

Vši jsou kde je hostina 

  

Ó ó pozor si dej 

Vši jsou troufalý 

Mráz je nespálí 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Bůh ví 

Hudba: Václav Zahradník 

(muzikál Mazlíčkové) 

 

 

Kde smutek vůbec pramení 

Bůh ví 

A proč je slunce studený 

Bůh ví 

Proč touhu marně vzbouzí líh 

Bůh ví 

A proč den hledám po nocích 

Bůh ví 

  

Bludičkám 

ruku dám 

sestrám blízkejm 

Já Lásku znám 

Chutná pískem 

Mám ve vočích 

ryby líný 

Dnům musím prát 

denně plíny 

Jen stíny 

Jen stíny v sobě mám 

a ty mi zbydou 

pro mý stárnutí 

K nudě s bídou 

Já to znám 

Proč sliby bejvaj’ děravý 



Bůh ví 

A proč mě už nic nebaví 

Bůh ví 

Proč sama kabát voblíkám 

Bůh ví 

Proč když chci utýct není kam 

Bůh ví 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Blues o tom, že život je chlap 

Hudba: Pavel Vitoch 

 

 

Život je chlap 

po kterým každá blázní 

pro jeho ramena a úzký boky 

Pro jeho hlas co něco znamená 

když zazní 

a dělá holky jasnooký 

  

Život je chlap 

co může brát i dávat 

má vrásku napsanou okolo oka 

Umí se smát na holku uštvanou 

že toká 

potom ji klidně nechá plavat 

  

A já mu věřím 

i když je prolhanej 

tak jako víno v láhvi opletený 

jinak mu měřím 

je z nebe seslanej 

a nebe bejvá často zamračený 

  

Život je chlap 

co není pro mě cizí 

Von není dobrej host Proč mám ho ráda? 

Děsí mě hlas co jednou řekne dost 

a zmizí 



Bojím se vidět jeho záda 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Jsi má láska poslední 

Hudba a původní text: Andrew Lloyd Webber / Don Black 

(muzikál Líp se loučí v neděli) 

 

 

Touhou vláčním 

když mě svíráš 

Ubývám 

však neumírám 

Jsem jen Ženou 

  

Když se kůže dotýkáš 

mě máš 

  

Tys mi zjevil 

pravěk citů 

Tvá jsem – víš 

Jen víc se přitul 

Ztrácí jméno 

růže náhle rozvitá 

Svítá 

  

Já létám – Křídla mám 

teď z dlaní 

a výškou plujem 

Máš v očích svých ten telegram 

co znám 

  

Déšť je tympán 

pro nás hraje 



já jsem Nymfa 

z dávné báje 

Ty jsi snový 

poslední snad koho mám 

  

Já jsem Nymfa 

z dávné báje 

  

Odevzdaná 

Vděčná lásce že tě mám 

Teď mám 

  

Jsi mou duhou 

Já jdu za ní 

Celá zním 

jen díkůvzdáním 

  

Nějak tuším 

Jsi má láska poslední 

Jsi ten snový 

Poslední co lásko mám 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Sheldon Bloom 

Hudba a původní text: Andrew Lloyd. Webber / Don Black 

(muzikál Líp se loučí v neděli) 

 

 

Uklidím vůz 

Pak si svlíknu všechno na to tata 

Touhou jsme vrchovatá 

Mám tělo z gumy 

Vyvenčím psa 

Můžem dělat to i pod tvou sprchou 

Světicí taky mrchou 

já být i umím 

  

Moc neváhej 

a proveď mě svou vilou 

Co chceš to si přej 

Já zůstanu tvou milou 

Není co bych z lásky neznala 

Ty jsi nóbl – já uznalá 

Sheldon Bloom 

veď mě k snům 

  

Znamení dáš 

budu tichá víc než pěna 

zář tvýho jména 

na tvejch rautech 

Minulost smaž 

Vždyť pro obchod jsem správná žena 

Tvář vždycky upravená 



Úsměv na rtech 

  

Jen si medituj 

Já tě pofoukám líp než vánek 

A když budeš můj 

tak nebudu lhát Víš Já ne 

Není co bych z lásky nedala 

Ty jsi nóbl já zas uznalá 

Sheldon Bloom 

Otevř dům! 

  

Rabínům vzkaž 

že ti vždycky budu vařit košer 

Nevím kam bys došel 

bez mý péče 

  

Vepřový ne! 

Začnu číst hned Knihu Žalmů 

a přidám taky Talmud 

Kvůli řečem 

  

Sbírku Picassů 

pochopím ráda rázem 

Z ceny v úžasu upadnu asi na zem 

Není co bych z lásky nedala 

Ty jsi nóbl á jsem uznalá 

Sheldon Bloom 

Náš je dům       Zpět na obsah ukázky 



Líp se loučí v neděli 

(Tell Me On A Sunday) 

Hudba a původní text: Andrew Lloyd Webber / Don Black 

(muzikál Líp se loučí v neděli) 

 

 

Nepiš mi zprávy 

když mě odháníš 

Zruš půlnoční návyk 

svých volání 

Já jsem způsobná 

Jinak neumím 

Stromy zašumí 

Chci jít parkem jen 

Mlč! Je krásný všední den 

  

S pírkem mě sfoukni 

až nadejde čas 

Pak mě ponech bez řečí 

sobě napospas Já 

líp se znám 

Čas to zacelí 

To co máš mi říct 

nech na neděli 

Líp se loučí v neděli 

  

Jsme nevinní 

Žádný soud 

pro nás dva není 

Vždyť z eskapád 



bývá pád 

Život dál si pění 

Nám účet Láska 

dává bez řečí 

Líp je dveřmi nepráskat 

To nic neléčí 

  

Já už 

líp se znám 

Vím čas to zacelí 

To co máš mi říct 

nech na neděli 

Líp se loučí v neděli 

  

Žádný soud 

tu pro nás dva není 

Nám účet Láska 

dává bez řečí 

Líp je dveřmi nepráskat 

To nic neléčí 

  

Cítím jak bys rád 

už chtěl mi sbohem dát 

  

Až půjdeš nebuď deštivý 

Jsou přílivy i odlivy 

Kéž můj smutek je zdánlivý 

  

Pátek v parku 



My jsme zatím celí 

Líp se loučí v neděli 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Jako déšť 

Hudba: Pavel Krejča 

 

 

Někdo v sobě má 

denně stálý trápení 

Někdo jiný sluncem sálá 

Já jsem z deště 

co se promění 

Někdy Láskou 

jindy Uměním 

  

Jako déšť 

déšť 

co zpívá 

Někdy duhu zanechám 

Jindy louže 

Jako déšť 

déšť 

co klouže 

po střechách 

  

Někdo někde v hloubce má 

křídel mocný rozpětí 

Někdo jiný hlavu skloní 

Já jsem z dešťů 

Časem proletím 

Někdy s výhrou 

Častěj’ s obětí 

Jako déšť 



déšť 

co zpívá 

Někdy duhu zanechám 

Jindy příval 

Jako déšť 

déšť 

já bývám 

bezdechá 

(V útěchách) 

Zpět na obsah ukázky 


