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Já v pochybách 

Hudba: Gustav Mahler a Pavel Vaculík 

 

 

Jen já 

ztrácím Ráje 

otázkou 

dám se krájet: 

„Jak žít 

v pochybách!?“ 

Jen já 

prsty splítám 

k modlitbám 

A když den svítá 

já sebou sytá 

Láskou se zmítám 

a uhýbám 

před svou otázkou 

Já v pochybách 

  

Já 

Ráje kácím 

otázkou: 

„Proč se ztrácí 

ten Ráj 

zmoudřením!?“ 

Jen já z pochyb strádám 

závislá 

já mám je ráda 

Vzlétám i padám 



V hádkách i vádách 

dál uhýbám 

před svou otázkou 

já v pochybách 

Zpět na obsah ukázky 

  



Tůň 

Hudba: Jose Maria Cano 

(Tu) 

 

 

Tůň tají zdání 

Tůň tají kámen 

Tůň tvář moji zrcadlí 

tak bíle nehybnou 

Tůň žabích klání 

Tůň v sobě máme 

Tůň kam Lásky zapadly 

a nejdou vyzvednout 

  

Tůň nehybnou 

Tůň ošidnou bezednou 

Tam sen hážem 

s ním křídla vážek 

Tůň nám křídla nevrací 

když schází najednou 

Tůň tají zdání 

Tůň tají kámen 

Tůň ta skryje hladinou 

naše sny co pominou 

Tůň nehybná 

Tůň nevlídná 

k modlitbám 

Zpět na obsah ukázky 

  



Tak raděj´splývám 

Hudba: Pavel Vaculík 

 

 

Když tak z lidí Štěstí sálá 

o Smutek jsem zase dál 

Ne že bych já o to stála 

To mě kdosi zaprodal 

  

Smuténkou slavností 

já na plných ulicích 

bývám 

Jak mám před davem 

hlučícím stát 

To raděj’ splývám 

  

Když tak z lidí Štěstí sálá 

o Smutek jsem zase dál 

Zjevit pravdu bych se bála 

Se Štěstím boj Rozum vzdal 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Psí dny 

Hudba: Pavel Vaculík 

 

 

Psí dny létem 

horkem dýchaj’ 

Psí hvězdy jsou na nebi 

Červenec svůj koktejl míchá 

Prázdniny tu jsou 

  

Psí dny když hárají 

Touhou se netajím 

Když hvězdy padají 

já 

svá přání mám 

  

Psí dny létem 

horkem dýchaj’ 

Psí hvězdy jsou na nebi 

Červenec svůj koktejl míchá 

Budu opilá 

  

Já hořím po nocích 

není mi pomoci 

Láskoví proroci 

spí 

ve hvězdách Psích 

  

Psí dny létem 

horkem dýchaj’ 



Psí hvězdy jsou na nebi 

Červenec svůj koktejl míchá 

Lásce na pár dnů 

  

Ke hvězdám padacím 

s vírou se obracím 

že než sny poztrácím 

plát 

smím těch pár dnů 

Zpět na obsah ukázky 

 


