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Můžeš lhát 

Hudba: Pavel Krejča 

 

 

Můžeš lhát, že jsi šťastnej 

Můžeš lhát, že svět vlastníš 

Můžeš lhát

Spoustou krásnejch souvětí 

Můžeš lhát, že jsi věčnej 

Můžeš lhát – lží vodopád 

Denně mám, s hořkomléčným 

Stejným objetím 

  

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Že smíš, ty víš, stokrát snad 

Do očí mi lhát 

  

V noci světlo, můžeš lhát, mi tisíckrát 

Smíš mě hřát, dlaní teplou, prokletou 

Mnohokrát, slovní léčkou, můžeš lhát 

Že máš mě rád 

Můžeš lhát, stejně tečkou 

Jsem za větou 

  

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Že smíš, ty víš 

Dál mi lhát 

Já jsem stejně stejně pastí 



Kam jsi dávno spad 

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Ty smíš 

Lhát mi, ty to dobře víš 

 

V sobě sítě pavučin 

Splítám když jsi největší 

Ty ses málo poučil, u jiných 

Zavřít oči v náručí 

To lhářům nesvědčí 

I když jejich lži jsou, jsou, jsou  

Tak nevinný 

  

Jsi tak stejnej a průhlednej 

Světodějnej a bezednej 

Co víš, teď smíš 

Mi snad naposled mi lhát 

Zpět na obsah ukázky 

  



Seňorita Juanita 

Hudba: Peter Nagy 

 

 

Dává tajná znamení 

rolničkou svých tamburín 

Ty jsi z ní jak zmámený 

Z ní a z těch těžkých vín 

Pod vějířem Umění 

míchá jedy snů a vin 

Flamencem ses proměnil 

ve svůj vlastní stín 

  

S Fiestou tvůj oheň vzplál 

Proč jsi mě sem vůbec bral 

Co mám z býků – tanečnic 

(Já) Čekala jsem víc 

  

Do srdce mi proniká 

seňorita Juanita 

Chvěješ se jak osika 

Pojďme domů Vždyť už svítá 

A ty odmítáš 

jít 

  

Pod krajkovou mantilou 

zklamání a slzy mám 

Jsme tu s nocí opilou 

Spolu a každý sám 

Ty jsi stále v duchu s Ní 

V tom Flamencu touha zní 

Snad mě nejvíc ranilo 

jak jen tě málo znám 

  

S Fiestou tvůj oheň vzplál 

Proč jsi mě sem vůbec bral… 

  

Luskáním svých kastanět 

snaží se mě pohanět 

Tvoje Černá květina 

nám Lásku zhasíná 

  



Do srdce ti proniká 

seňorita Juanita… 

Zpět na obsah ukázky 

  



Václavák 

Hudba: Fredy Bittner 

 

 

Václavák 

to je zóna prokletí 

Ty i když držíš tašku v ruce 

zmizí vzápětí Václavák 

to je Brodway pro chudý 

ať kam chceš míříš 

tam se smíříš 

se svým osudím 

A nemáš nárok 

  

Z bufetů 

se přes noc butik stal 

a kapsář z lásky 

bez otázky 

co máš to ti vzal 

Ovzduší 

ti rozepíná zip 

Na penězích 

všechno vězí 

bez nich je ti líp 

  

Jsi jak bezduchá 

když tě někdo obklopí 

Kdosi do ucha ti 

začne řvát 

Svět tě poděsí 

a vezme za klopy 

Pak tě ještě okrást stačí 

líbezně to zaonačí 

  

Baby baby 

to víš 

Život je jenom kříž 

  

Králem kapsářů 

s pletí nahnědlou 

Jen tak krade 

ticho všade 

je to za jedno 

Kapsářů král 



a já zmatená 

Zprávy zmizí v televizi 

nulu znamenáš 

  

Přejdeš náměstí 

celá zmámená 

Svět tě obelstí 

a jdeš spát 

V tichu neštěstí 

najdeš prázdno na stěnách 

Ve tvém novém sladkém bytě 

vybrali tě vykradli tě 

  

Baby baby 

to víš 

Život je na obtíž 

Zpět na obsah ukázky 

  



Pěší pták 

Hudba: Michal David 

 

Tehdy dávno v hořkém létě 

kdy mě pánbůh potrestal 

Tys přešel bájnou řeku Léthé 

a pak sis jinde odestlal 

  

Tys přešel bájnou řeku Léthé 

a cestu zpět jsi zapomněl 

Ptákům se snadno říká: Létej! 

Ty vzals mi křídla Bohužel 

Tím stal se ze mě pěší pták 

  

Že bloudím krajinou 

ti nejde prominout 

Bez křídel jdu jen tak 

  

Co v létě hořícím 

pak s prázdnou ulicí? 

Je ze mě pěší pták 

  

Pálí dál mou kůži hlína 

Jdu v letním slunci poledním 

Namísto křídel ruce vzpínám 

Jsem z pěších ptáků poslední… 

Zpět na obsah ukázky 

  



Rám a plátno 

Hudba: Andrej Šeban 

 

Ty jsi Rám 

a já jsem Plátno 

Láska nás dotváří 

Každý sám 

má barvu matnou 

Ve dvou Láska 

obraz prozáří 

  

S Láskou jsou mé barvy svítivé 

Všechno má smysl – děj 

Rám a Plátno – Zázrak s Údivem 

Můžem být 

Chtěj 

  

Ty jsi Rám 

já jsem Plátno 

Láska nás umocní 

Ve dvou nám 

dny šedé zlátnou 

Kéž jsme Láskou 

věčně nemocní 

  

S Láskou jsou mé barvy svítivé… 

Zpět na obsah ukázky 

  



Malé bílé Cosi 

Hudba: Michal David 

 

Malé bílé „Cosi“ 

Malé bílé „cosi“ 

v ovzduší 

neklid s touhou nosí 

do duší 

Malé „cosi“ skryté 

tajemné 

žije tu v mém bytě 

vedle mě 

Malé bílé „cosi“ 

všemocné 

každý o klid prosí 

Já moc ne 

Já své „cosi“ mívám 

nejraděj 

když mi smývá beznaděj 

ze dne který nemá děj 

  

Malé „Cosi“ 

hučí jak roj 

jde z něj můj nepokoj 

Mírní můj pád 

než mě donutí vstát 

Horko i mráz 

Zdroj mých kouzelných zkáz 

„Cosi“ v ovzduší 

co dá mi netuším 

  

Malé bílé „cosi“ 

nehmatné 

události nosí 

převratné 

S malým bílým „cosi“ 

vzduch se slil 

když tu tehdy průvan 

z tebe zbyl 

„Cosi“ mělo na tom jistě díl 

  

Malé bílé „cosi“ 

Zdroj mých kouzelných zkáz 



„Cosi“ v ovzduší 

co dá mi netuším 

Zpět na obsah ukázky 

  



Můra 

Hudba: Petr Janda 

 

Někdy se cítím trapně 

jako v natáčkách 

Něco se ve mně napne 

a pak pomačká 

Jak by mi šaty praskly 

na slavnostním bále 

já pocit mám 

  

V paměti převíjí se 

páska walkmana 

Pozpátku zní mi píseň 

k tomu zrychlená 

Ten pocit bez výstrahy 

znenadání vchází 

Já už to znám 

  

Můra 

když lítá pamětí 

Můra 

Ten budič trapasů 

Můra 

si kdy chce přiletí 

tak bez víz bez pasů 

Můra 

když lítá vědomím 

Můra 

svých křídel rozpětím 

Můra 

mě schoulí – ochromí 

pak odletí 

  

A já se dál zas cítím 

dámou hitparád 

Zelená všude svítí 

Každý mě má rád 

Naplno denně jiná 

žiju zapomínám 

že můra jen spí 

Zpět na obsah ukázky 



Party 

Hudba: Neil Diamond 

(I’m Beliver) 

 

Na pozvánce píšou: 

„Hotel Atrium“ 

Zlatý písmo 

Papír křídovej 

Parfémy a róby 

Stále stejný lobby 

Život už je zkrátka takovej 

  

Právě začíná 

ta průběžná party 

Právě začíná 

ten průběžnej sen 

S dechem od vína 

na tváře – na rty 

budou se líbat 

Ta i Ten 

  

Kolem svítěj velký oči sponzorů 

V kapsách cinkne sem tam telefon 

Fešák ve smokingu 

co uvádí v Bingu 

všechny vítá hlasem jako zvon 

  

Právě začíná 

ta průběžná party 

Právě začíná 

ten průběžnej sen 

Vůni mýdla maj’ 

kreditní karty 

Co je tu jídla 

A co jmen 

Holek v plný kráse 

jak by někdo nasel 

Škvára lítá bohu do oken 

  

Právě začíná 

ta průběžná party 

Právě začíná 

ten průběžnej sen 



Mám chuť oblíknout 

svý starý džíny 

odfouknout stíny 

a jít ven 

Právě začíná 

průběžná party… 

Zpět na obsah ukázky 


