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Přímo do duše 

Hudba: Lenka Filipová 

 

 

Vždycky když ztrácím sílu 

já k Stromům se obracím 

Je v nich čas který plynul 

tam nad Nimi v oblacích 

Objímám kmeny 

a síla z Nich vtéká 

přímo do Duše kůží 

Stromy na mě na místě čekaj´ 

Ne jako muži 

co pořád jdou 

  

Stávám svázaná s dubem 

svým tajemným objetím 

a vím 

že stát na místě bude 

dál ještě pár století 

Sílu mi dává 

z jizev blesků 

co v kůře skrývá 

Vlévá do mě kouzelný pocit 

měsíčních nocí 

  

Vnímám 

Vnímám 

Stromy 

Vnímám 



Vnímám 

  

Moudrost všech Stromů 

co vnímám 

je pravěce 

pravá 

k těm kdo cítí 

Když z městských domů 

jde zima 

toužím jít 

k Stromům svým 

hledat klid 

(sólo) 

Proto když sílu ztrácím 

já k Stromům se utíkám 

tak jak do korun pták 

když ulétnout není kam 

Tvář na kmen vložím 

a mé zmatky 

odcházej´ kůrou 

Ze Stromů pak vtéká mi do žil 

ta Moudrost dávná 

  

Vnímám 

Vnímám 

Vnímám 

Vnímám 

  

Moudrost všech Stromů 



co vnímám 

je pravěká 

a pravá 

k těm kdo cítí 

Když z městských domů 

jde zima 

Toužím zas jít 

já ke Stromům svým 

hledat klid 

  

Vnímám, vnímám… 

Zpět na obsah ukázky 

  



Tak 

Hudba: Jiří Vondráček 

 

 

Němí jak dva zlí sněhuláci 

ztrápení 

Každý z nás už o druhém ztrácí 

mínění 

Z toho ticha cítím jen zimu 

šílenou 

Tak koukej přijít mi na jméno 

  

Slyšel bys tu i špendlík padat 

průvan vát 

Pojďme aspoň cvičně se hádat 

líbat prát 

Tohle ticho já čekala, až 

v soužití 

Když pláchnu víc mě nechytíš 

nechytíš 

  

Tak tak tak 

říkej cokoli 

tak tak 

načni děj 

Nic tak jak 

núďo nebolí 

tak tak 

soucit měj 

Tak tak tak 



ptej se na cosi 

tak tak 

začni tát 

Tak tak 

já víckrát neprosím 

Chraň se mít mě jako sestru rád 

  

Včera měl jsi milion řečí 

houpacích 

Jsem teď z ticha co někdy léčí 

v rozpacích 

Tak už začni ať můžu žasnout 

v ozvěnách 

Dřív než svíčky ve svícnu zhasnou 

zkus jak já jsem celá studená 

  

Tak tak… 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Za špetičku let 

Hudba: Štěpán Rak 

 

 

Jaké to bude za špetičku let? 

V dohlednu nedohledna je i není to 

Bude to ticho – výkřik? 

Alt nebo baryton? 

Změní se dotyk času 

v železnou rukavici? 

A nebo bez úžasu 

budem dál nepřející 

Jaké to bude za špetičku let? 

  

Jaké to bude za špetičku let 

Daleko nedaleko je ta neznámá 

Bude v ní touha – krása 

tak jako před náma 

Zkrásníme barevností 

a nebo zšedivíme 

Budeme moudří – prostí 

nebo jen číslem – týmem 

Jaké to bude za špetičku let 

  

Jaké to bude za špetičku let 

V dohlednu nedohledna je co bude tu 

Přežije Louvre – Prado 

a knížka sonetů 

Změní nás dotek vědy 

na přesnost bez úžasu 



A nebo budem bledí 

hledat dál zázrak krásu 

Jaké to bude za špetičku let 

  

Jaké to bude za špetičku let 

k vidění nevidění je to budoucí 

Bude v nás vůně – léto 

i řeka tekoucí 

Zmlknou v nás horké tepy 

a budem nesouměrní 

A nebo budem slepí 

od laseru bez lucerny 

Jaké to bude za špetičku let 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Svět se zbláznil 

Hudba: Lenka Filipová 

 

 

Prévert už dokreslil ptáka 

Dobásnil – sám pak šel spát 

Náš svět ho neláká 

Nemá si na něm s kým hrát 

Jak motýl napích´ se zas Anděl 

na stou věž televizní 

Telefon mobilní 

i v lánech obilních 

zní 

  

Svět se zbláznil 

a valí se dál 

Svět se zbláznil 

a valí se dál 

Svět se zbláznil 

zbláznil a zvítězí 

Svět se zbláznil 

však tráva dál 

Svět se zbláznil 

však tráva dál 

Krásná tráva 

růst bude na mezi 

  

Odešel malíř Miró 

Kde dětské malůvky jsou? 

Záplavy billboardů 



teď krásu k raportu 

zvou 

Ti co jsou o kolo zpátky 

píchnou si na chvíli ráj 

Mě kdy sny opařej´ 

říkám jen kytaře 

hraj 

Svět se zbláznil 

a valí se dál 

… 

Zpět na obsah ukázky 

 


