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Mouchy v hlavě 

Hudba: Camilla Brecka 

 

 

Já tak trochu jasná 

tak trochu pod mraky 

Málokdy šťastná 

Já mám 

svý mouchy a lecjaký 

Dál bez chuti vůně 

jak bezčasí 

S hejnem svejch much jen zápasím 

 

Ách 

tyhle mouchy 

lásky mý značkujou 

ách 

tyhle mouchy 

v hlavě mý zevlujou 

Ach jak se jich mám zbavit? 

Křídla maj’ tak poletujou 

 

Já já 

často toužím 

mucholapku v hlavě mít 

já já 

marně toužím 

mucholapku mít a klid 

Ženskejm co maj’ mouchy zbývá 

bez lásky se obejít 



(a jít) 

Zpět na obsah ukázky 

  



Má Píseň písní 

Hudba: F. Mendelssohn-Bartholdy / Camilla Brecka 

 

 

Z úst 

písně jdou 

a často barvy duhy mají 

A z písní dívky zkrásnějí 

Tvář zrůžoví 

 

Z úst 

písně jdou 

a chvíli Lásku předstírají 

Než skončí v bílých  

sad višňový    

 

Já nejraděj’ 

slyším dávnou píseň bezeslovnou 

Tu píseň znám 

co dřímá v nás 

My máme ji dál 

 

Snů habaděj 

plní tón touhou skrovnou 

Já Píseň písní v hloubce mám 

Zní kde Život zrál 

Z úst 

písně jdou 

a jsou v nich dál stíny s krásou 

Zní v nich i Bůh 



Já někdy ptám se 

k čemu nám jsou 

 

V nás písně pramení 

Zním touhou k zbláznění 

Mám závrať z trápení 

Kéž tichem zkamením 

 

Z úst písně jdou 

a často barvu krve mají 

Jsme pouty krásy svázaní 

vítaní i nezvaní 

 

A Bezeslovná píseň 

zní v nás dál 

v nás dál píseň zní 

do konce dní 

 

Má Píseň písní 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Rozlitý blues 

Hudba: Peter Lipa 

 

 

Blues 

to je kůň zpěněnej 

Blues 

to je noc bezedná 

Blues 

to je doutník zapálenej 

Blues není taxík 

co si objednáš 

 

Mám doma v pianě blues 

Vím jsme si dost podobný 

Rozlilo se mý blues na ubrus 

To vod něj bylo dost nevhodný 

 

Prosím to blues 

ať nateče mi zpátky 

Dokud je v pianě 

tak je na mě krátký 

Vzpomínky mě berou 

když se na mě dívá 

Nikde nevyperou 

ubrus kterej zpívá 

 

Blues – piano – tmavá noc 

Mý podivný příbuzný 

A nikdo nejde nejde mi na pomoc 



Rozlitý blues 

z ubrusu dál tu zní 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Mám všechno mám 

(Cry Baby Cry) 

Hudba a původní text: Camilla Brecka, Rudolf Geri 

 

 

Spoutaná 

Láskou a Náhodností 

Příběh stejný staletí 

Nečekaná 

Láska hýčká Hosty 

dřív než je změní na Smetí    

  

Mám všechno mám 

Je čas půjčku vrátit  

S úrokem 

Láska nepočká 

Sám každý sám 

Za svou závrať platí 

Láskám svým 

Teď Já 

 

Zmámená 

V Lásce utrácivá  

Kdo by se díval o Noc dál? 

V ozvěnách 

když Láska v koňských hřívách 

vlaje tmou opodál 

    

Mám všechno mám 

Je čas půjčku vrátit 



Splátkou 

tou splátkou svých vin 

Mám všechno mám 

Krásnou chvíli krátkou 

Splácím 

a zůstává 

jen Stín 

Krátký 

Příběh z pláten kin 

 

Mám všechno mám 

Je čas půjčku vrátit 

Svým Já 

já splácím ji dál… 

Zpět na obsah ukázky 

 


