
Zpět na divadelní tvorbu 

Obsah ukázky 

Pavel Vrba o hře 

Ukázky 

Z žen 

Sny 

Když dáma… 

Seznam hudebních čísel 

  

http://pavelvrba.cz/tvorba/divadlo/


Pavel Vrba o hře 

 

„Na ‚zmuzikálovění‘ známé činohry Woody Allena jsem spolupracoval opět s režisérem 

Petrem Novotným. Podívaná to byla barevná a velkolepá. Vlachova kapela v lesklých sakách 

seděla přímo na jevišti, spousta baletek, a hlavně výborná muzika; klasické kousky od 

Ellingtona, Basieho, Gershwina a dalších, které stylově upravil dirigent Mirko Krebs. 

Představení více méně ‚odšumělo‘, přišlo do doby těsně před listopadem 89, a tím je řečeno 

vše… Snad ještě to, že jsme přecenili ‚karlínské‘ publikum, pro které byl humor Woody Allena 

přece jen z jiného soudku, než na který bylo zvyklé…“ 
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Ukázky 

 

Z žen 

(Sophisticated Lady, hudba: Duke Ellington) 

Chci říct  

jste pro mě míň než bláto 

Proč svlíct  

mám krásku padesátou 

Když tím 

působím zbytku všech žen 

jen žal 

Co dál 

Z vás 

mám pocit přejídání 

Být svůj 

tak pro vás nejsem k mání 

Mít den 

kdy žádná nezavolá 

je pouhý sen 

 

Krásné tváře 

dál klid můj ruší 

Co já jich znám 

nevím sám 

Ptám se snáře 

proč hejna muší 

tu mám stále okolo 

Já nejsem gigolo 

 

Z žen 

a jejich naléhání 

já jsem daun 

a ony dál mě shání 

jsem faun 

kterému nedovolí 

mít klid 

Sám být 

 

Z žen 

já moh´ bych herbář skládat 

a já jen 

pod jejich touhou padám 

Z těch jmen 

a ženských telefónů  

já uvadám         Zpět na začátek ukázky 

  



Sny 

(Love Jumped out , hudba: B. Clayton ) 

Sny se vrátí 

Sny jsou věčné 

Sny jsou plátno 

stříbrné 

Sny ty léčí 

tvé šedé dny chatrné 

 

Sny jsou prášky 

na tvé splíny 

Snů se stejně 

nezbavíš 

Světla – stíny  

Film je sen mihotavý 

 

Dej film zpátky dej 

Děj ať to má děj 

Tím svůj sen  

zpátky vrátíš  

 

Sny se vrátí 

Sny jsou věčné 

Sny jsou plátno 

stříbrné 

Sny ty léčí 

tvé šedé dny chatrné 
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Když dáma…  

(Bill Bailey, hudba: Hughie Cannon) 

Když dáma má to slíznout 

nesmíš se bát 

Každá z nich dá se zvládnout 

Stačí jen správně hvízdnout 

pak ránu dát 

náhlou a přímo pádnou 

 

Ženská je stejně z vosku 

touží jen tát 

když cítí z tebe správnej říz 

Pak brouky má v mozku 

schází jí řád  

Vždyť ženská není žádnej kvíz 

Zpět na začátek ukázky 

  



Seznam hudebních čísel 

Já sním že jednou ( I’ve heard that song before, hudba: Jule styne- S ammy Cahn) 

Z žen ( Sophisticated Lady, hudba: Duke Ellington) 

Sny (Love Jumped out , hudba: B. Clayton) 

Už  ( Sentimental yournay)  

Loudil ( I hear misic, hudba: F.Losser - B. Lane) 

Když dáma… ( Bil Bailey, hudba: Hughie Cannon) 

Soumrak závrať dává týdnům ( Carolina moonlight, hudba: Benny Davis – Joe Burke) 

Z tvých objetí (Mood Indigo, hudba: Duke Ellington) 

Všechno zdá se mnou teď smýká (Estrelita, hudba: M.de Ponce) 

 

Zpět na začátek ukázky 


