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Jedeme dál 

Hudba: Petr Janda 

Duet s Petrem Jandou 

 

 

On: Ty všechno zasklíš 

Víš co to dá práce 

když ty tvoje fóry 

vyžehlit mám 

  

Ona: Nervy ti praskly 

Teď se začneš kácet 

Já tuhletu story 

už sto let znám 

Já znám 

  

Oba: Tak teď to mám 

  

On: Ty se jen chválíš 

neposloucháš Stouny 

Tak se sotva můžeš 

mou ženou stát 

  

Ona: Něco se pálí 

Jó volaly Louny 

prej že máš tam zejtra 

s kapelou hrát 

Máš hrát 

  

Oba: S kapelou hrát 



Ona: Tejden pryč 

hned zas šňůra 

Tak jen křič 

nahlas hurá 

svý 

  

On: Rokenrol 

to je víra 

Že mě znaj’ 

to tě sžírá 

vím 

  

Ona: Co teď já 

s tímhle fantem 

Proč jen mám 

s muzikantem 

žít 

  

On: Chtělas dřív 

míň než málo 

Malej byt 

moji stálost 

mít 

mít… 

  

Ona: Hádky nám 

lásku kořeněj’ 

noce nás 

potom odměněj’ 



víc 

  

On: Kde zas mám 

čistý džíny 

Dobře víš 

moh’ bych k jiný 

jít 

  

Ona: S lucernou 

kdybys hledal 

to co já 

druhá nedá 

víš 

  

On: Hádky nám 

lásku větraj’ 

Tak pojď sem 

Už se netrap 

víc 

víc 

 Oba: Je to soda 

tyhle hádky 

líp než krásná hudba nám zněj’ 

Žádná voda 

bouchaj’ zátky 

Jedem dál a láska má děj 

děj 

Jedeme dál…       Zpět na obsah ukázky 



Harmoniko, hraj... 

Hudba: Karel Svoboda 

 

 

Smutek na mě sáh’ 

Zní v bíločerných klávesách 

Dryák harmonik 

mé Lásce právě odzvonil 

Jsem jak vdovin šál 

co průvod plaček proplakal 

Plísní dýchá zem 

Já ptám se Nejsem nebo jsem 

  

Smutek na mě sáh’ 

zní v bíločerných klávesách 

Známý prstoklad 

co hrál jsi na mém těle rád 

zmizel z klávesnic 

Co zbývá? Téměř vůbec nic 

Smutná neděle 

a příští noci probdělé 

  

Harmoniko hraj 

dál jen 

Rozkrájej můj ráj 

a sen 

Harmoniko dál 

jen kvílej 

Chvíle 

zlé spal 



  

Smutek na mě sáh’ 

zní v bíločerných klávesách 

Dryák harmonik 

mým pláčem stejně nepronik’ 

Voní vermutem 

mé prázdno zvané zármutek 

  

Smutná neděle 

a příští noci probdělé 

  

Harmoniko hraj… 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Jámy 

Hudba: Ota Petřina 

 

 

Jámy 

v sobě máme 

Někdo míň 

někdo víc 

Černé díry zřítelnic 

jsou jámy 

  

Jámy 

v sobě máme 

Hloubené 

prožitím 

mám je já i on i ty 

Své jámy 

  

Kde se vzal 

tu se vzal 

Byl tu kráter zrozením 

Šlo to dál 

šlo to dál 

na dvou stál jsi na Zemi 

Každé „Nedej“ 

každé „Dej“ 

hloubí jámu 

v paměti 

Jednu z jam 

na sny mám 



a zas jinou 

na smetí 

  

Jámy 

s náma stárnou 

Sopky spí 

v některých 

v jiných zhaslé záměry 

Jsou s námi 

  

Jámy 

dnešní – příští 

Jako děr 

ementál 

máme jich a žijem dál 

I jámy 

  

V jedné z nich 

cítím chuť 

praštit o zem s dospěním 

Jiná zas 

láká nás 

jet na káře umění 

Jáma Tabu 

bezedná 

ta co dává Velký Třesk 

Jediná 

objedná 

pravý pláč a pravý stesk 



  

Jámy 

v sobě máme… 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Říkej mi... 

Hudba: Karel Svoboda 

 

 

Říkej mi 

co toužím slyšet 

říkej mi 

nahlas a tiše 

říkej mi 

to jak máš mě rád 

  

Říkej mi 

svou kůží – tepem 

říkej mi 

věty slepé 

říkej mi: „Lásko“ tisíckrát 

  

Má hlava 

zní včelím úlem 

v lůžku náš důlek 

chráním a zahřívám 

Tvá slova voní 

zní spoustou tónin 

Láskou 

  

Říkej mi 

jmény všech květin 

říkej mi 

krásněj’ než předtím 

říkej mi: 



„Lásko mám tě rád“ 

  

Říkej 

říkej mi 

slovy i vzlyky 

říkej mi 

že nikdy s nikým 

říkej mi 

už se nechceš znát 

  

Toužím po tvých větách 

říkej co chceš 

Já je nerozplétám 

můžeš i lež 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Původní muzikály 

Hudba: Ota Petřina 

 

 

Tři noci se mi zdály 

původní muzikály 

ty jsi v nich roli hlavní 

hrál 

Cylindr místo hára 

Frak se ti mírně páral 

Tys tam jak dřevo slavný 

stál 

  

Včera v půlce díla 

já vám vypla proud 

a lidi začli hvízdat 

Ty ses nemoh’ hnout 

Dav se rval a spílal 

k východům se hnal 

Kdo se v tobě vyzná 

Smál ses nebo bál? 

  

Potom sál začal svítit 

Vy jste dál mohli hrát 

Děj se coural i jel 

Však pro mě bohužel 

  

Původní muzikály 

U tebe holky stály 

Nahoře všechny byly 



bez 

Potom jste pokra hráli 

a všichni se ti smáli 

Měls jako vždycky málo 

Es 

  

Idea mi svitla 

a tak jsem na plac vlítla 

bila hlava nehlava 

Chór holek ječel 

No jó to byl večer 

Zkrátka nóbl zábava 

  

Původní muzikály 

asi já začnu psát 

Hodím tam co mě pálí 

Když je to ve mně 

jako v koze 

tak čeho se bát 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Jdu zutá 

Hudba: Ota Petřina 

 

 

Chátrat 

jak dávný poutač 

Stát se 

tou moudrou z kouta 

co krájí z lásky o svátcích 

mám se stát 

Shánět 

jen módní fámy 

chválit 

svůj dlouhý zánik 

pak snít o dávných začátcích 

zas tisíckrát 

  

Lžou a to mě míchá 

vstoupí do mě pýcha 

jdu zutá 

jdu zutá 

Brázdím kolonádu 

zní tam z houfu vzadu: 

„Je zutá 

a hnutá!“ 

A má se dít 

Jak mám jít 

kvůli vám 

  

Já jdu 



a cítím v týle 

závist 

a vím jak šílej’ 

Proč délka schází minutám 

Šok je můj 

Dívky 

co s náma stárly 

koukaj’ 

a vím jak žárlí 

Že sílu mám jít vyzutá 

tak volaj’: „Fuj!“ 

  

Lžou a to mě míchá 

Krásně se mi dýchá 

  

Jdu zutá… 

Jdu schválně 

zutá 

a hnutá 

Dámy 

Já se mám 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Pasáže 

Hudba: Petr Janda 

 

 

Pasáže 

časně ráno 

nocí uhnané 

Snad možná že 

jim je dáno 

co zůstane 

Z mé Lásky 

bude sólo 

Co je závěr a co prolog? 

Ráno krátí sen 

Jsem tu Tak si mě vem’ 

Lásku náhodnou 

Náš svět změní 

ráno jen 

  

Na pasážích 

já si vážím 

Lásky bez mříží 

Je to stejné 

světodějné 

v Praze v Paříži 

Neony s námi stárnou 

Chvíli teď buď můj 

  

Z mých Lásek 

bývá sólo 



Co je závěr? V moři molo 

Ráno krátí sen 

Jsem Tak si mě vem’ 

Tmou jdem bez oken 

Náš sen změní ráno jen 

Nám 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Jsou dál jsou 

(No – One But You) 

Only The Good Die Young 

(z muzikálu We Will Rock You) 

hudba a originální text: Brian May 

Duet s Petrem Kolářem 

 

 

Svou dlaň zdvíhám vzhůru 

jak andělé se vznáší výš 

a v andělském kůru 

za padlé zdvíhám číš 

  

Zlámaným se stává stéblem 

koho bůh moc miloval 

Umírá mladý 

a svět jde dál 

  

Jsou dál jsou 

v písních tu zůstávaj´ 

V paměti v hloubkách jsou 

všech dní 

bezední 

a věční 

  

A tak se náhle někdy stává 

že mi mý písně modraj´ v blues 

To když vzpomínky mívám 

mám za nima skluz 

  



Jó život je operací 

Splácet daň bůh by měl 

Jó mladí se kácí 

Ti nejlepší – Žel 

  

Jsou dál jsou 

v písních tu zůstávaj´ 

v paměti v hloubkách jsou 

dál jsou s námi 

a věční 

  

Proto párty ať dál trvá 

Ať dnů zástup nekončí 

Když umíraj´ mladí 

svit maj´ na očích 

  

Už z nich mám celý táblo 

První pátý desátý 

Bůh ten smí si hrábnout 

A nikdy nám nezaplatí 

Jsou dál jsou 

V písních tu zůstávaj´ 

V paměti v hloubkách jsou 

všech dní 

dál jsou s námi 

věčně věční 

jsou bezední 

Zpět na obsah ukázky 


