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Žít jen žít 

Hudba: Petr Hapka 

 

 

Já dokud vnímám říční proud 

Já dokud v trávě chci se zout 

Já dokud vím co je výlet do mraků 

Já dokud znám krásu dívčích rozpaků 

rád žiju 

Já dokud smím se v lásce splést 

Já dokud toužím skálu slézt 

Já dokud v hlavě nosím 

zmatek z krásné písně kosí 

vím že svůj život chci dál nést 

  

Žít jen žít jen žít 

já věčně bych si přál 

Žít jen žít jen žít 

a nestárnout už dál 

Žít a oči mít 

Žít a slunce vzít 

a dát ho ptákům za chorál 

  

Já dokud mívám ze snů šál 

Já dokud toužím znát co dál 

Já dokud vím že zas soumrak znachoví 

já dokud vím že jsem stále bláhový 

rád žiju 

Já i když občas mívám pád 

já chtěl bych žít už napořád 



Já o to stále prosím 

dokud svoji hlavu nosím 

Já dobře vím že žiju rád 
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Sirael 

Hudba: Bohuslav Ondráček 

 

 

Já čočkou zázračnou 

lunu jsem svázal 

a stvořil krásnou Sirael 

Měla tvář průzračnou 

když jsem se tázal 

zda mě má ráda Sirael 

Když hlavou kývla 

toužil jsem ji obejmout 

a objal jsem ji bohužel 

Možná že z rozpaků 

zmizela do mraků 

zmizela dívka Sirael 

  

Tak vám odvíjím 

nad šíjí 

příběh svůj z příze zvláštní 

Ten z vás 

kdo to ví 

říct by měl 

kde je má Sirael 

  

Já s další půlnocí 

z okna se díval 

čočkou jsem lákal Sirael 

Nemocný bezmocí 

ďábla jsem vzýval 



za duši chtěl jsem Sirael 

  

A ďábel rozbil 

moji čočku kouzelnou 

já v srdci mám sto malých skel 

Duši mi ďábel vzal 

a čím víc žen mi dal 

tím víc mi schází Sirael 

  

Tak vám odvíjím 

nad šíjí 

příběh svůj z příze zvláštní 

Ten z vás 

kdo to ví 

říct by měl 

kde je má Sirael 

  

Mé srdce trouchniví 

úsměvy řídnou 

mou láskou k dívce Sirael 

Mám oči bláznivý 

však řeč mám vlídnou 

když volám jméno Sirael 

Když večer po nebi se luna prochází 

tak nikdy nespím jak bych měl 

V spánku mi bránívá 

má dívka zdánlivá 

ta dívka jménem Sirael 

  



Tak vám odvíjím 

nad šíjí 

příběh svůj z příze zvláštní 

Ten z vás 

kdo se chvěl (náhle chvěl) dobře zná Sirael 
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