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V loučení je příslib návratů
Žlutá kytka s modrou vázou
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Ráj
(Free Again)
Hudba a původní text: A. F. Canfora / Y. Baselli

Ráj teď mám
pouta žádný
ráj teď mám
Ruce pádný
tvý
ty znám
ať jinde hýřej láskou
tou divnou divnou láskou

Růžovej
každej den mám růžovej
Říkám dál
bůh uchovej
před tou tvou krásnou láskou

Ráj teď mám
nejsem spoutaná
ráj teď mám
Kroky k ránu nehlídám
ráda sama posnídám
v koutě prázdným
fajn prázdným

Mír svůj mám
po dnech z bláta

svůj mír mám
po zlejch ztrátách
odmítám
Jdi dál s tou hloupou láskou
s tou divnou divnou láskou

Ztrátový
směnky tvý jsou
ztrátový
Co dál
já odpovím:
Když mám svůj ráj co s láskou?

Ráj teď mám
vlídnej vlídnej
ráj teď já mám
Neznám hádky bodavý
dlouhej pláč a bezpráví
bezpráví co pálí tak pálí

Ráj svůj mám
nejsem spoutaná
ráj teď mám
Kroky k ránu nehlídám
ráda sama posnídám
sama v koutě ráje

Polykám
je to klam

ne kroky kroky tvý
to znám
já přivykám
dál přivykám
na svůj ráj
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V loučení je příslib návratů
Hudba: Andrew Lloyd Webber
(Píseň vznikla ku příležitosti loučení s Václavem Havlem při odchodu z prezidentské funkce,
které se konalo 30. ledna 2003 v Národním divadle v Praze.)

I cesty dlouho rovné
se znenadání kroutí
Čas loučení
Čas svítání
je blízký

Z věty dříve nevýslovné
náhle jehla slova bodne
Je to stejná závrať

Ty stále nedospělý
dny násobíš a dělíš
Dny ztrátové
Dny růžové
Jak přijdou

Zůstat nahoře i na dně
To je stejnostejně snadné
Když v loučení je jen
ten příslib návratů

Pak nikdy není nikdy
A každý jednou zjistí
že s listím den

tu padá jen
pouze míjením

A jak listí opadává
žloutne jako slávy zával
Nová známá zpráva

I cesty dlouho rovné
se znenadání kroutí
Čas loučení
Čas vítání
je tak blízký

Zůstat nahoře i na dně…
Vím
dál platí Zmýlená
Tím dáš se i zmást
Čas půjčí své chvíle nám
zkoušíš chvíle krást

Být nahoře i na dně
jsou jen dvě misky Vah
Čas našich loučení
a vítání
se míjí
Ty lehkým zamáváním
máš své misky Vah teď z dlaní
Zkoušíš zvážit zdání

I cesty dlouho rovné
se znenadání kroutí
Čas loučení
Čas vítání
je blízký

Žít nahoře i na dně
bývá stejnostejně snadné
To v loučení je jen
ten příslib návratů

Jen v tom
v tom
co navždy
navždy
zůstává v nás dál
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Žlutá kytka s modrou vázou
(Temma Harbour)
Hudba: P. Lincoln

Klidně snáším žár i chlad
sníh co nechce tát
jen když očím hladovým
najíst můžu dát
Kytku krásnou krásnou krásnou
já jíst jim dám
ať jen večeří
zítra čerstvou vyhledám

Žlutou kytku s modrou vázou
denně dám očím svým
jsou jak poutník před oázou
dík že já to vím
Když ráno oči snídaj’
žluť kytek z váz
netrápí mě žádnej výdaj
žiju líp a snáz

S krásou

Klidně snáším prázdný byt
pláč co nejde skrýt
když pro oči hladový
jídlo můžu mít
Kytku krásnou krásnou krásnou

já jíst jim dám
ať jen večeří
zítra čerstvou vyhledám
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Mám ráda cestu lesní
Hudba: Pavel Vitoch

Mám ráda cestu lesní
po ní bosa jdu a nevím kam
můj táta doma běsní že zas pryč utíkám

A já sukni vykasanou
cítím les a ten mi dovolí
být chvíli lesní pannou a nejít do školy

Kousek dál támhle na pasece
sen budu mít
jak laň bílá nocí k řece chodí
a hvězdy jí chce pít

Dál velkých jahod vůni
pusa dostala
i když jsem ji dlouho myla v tůni
rudá zůstala

Dál láká cesta lesní
bosá noha zpátky pospíchá
můj táta doma běsní a mě to nepíchá

A já sukni vykasanou
prosím les ať zas mi dovolí
být sem tam lesní pannou a nejít do školy
Kousek dál támhle na pasece

zůstanu stát
snad laň bílá půjde k řece musím
jí říct že jdu spát

Víc velkých jahod žádá
pusa dotčená
proto za trest že je má tak ráda
bude červená
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Valerie 78
Hudba: Martin Kratochvíl

Nosí ve dvou
náušnicích
týden zázraků
Mívá strach
tak spěchá
nahá jde spát
do těch svých bílých
povlaků

Nosí ve dvou
náušnicích
krůpěj z rubínů
Je v nich moc
a velká
Umějí tkát
přadénka snů všech
odstínů

Cítí na svých
náušnicích
žádost všech zlodějů
kůže z léta
bílá pásma má vzdát
Dívka spící
neodkvétá
smí se krásně bát

Sedmý div
ji leká
tak zlodějův hmat
předejde tím
že půjde spát

Nosí ve dvou
náušnicích
krůpěj krvavou
spí a bdí
je loutkou
malý svět má
v duhové kouli
pod hlavou

Nosí ve dvou
náušnicích
průvod pouťový
Každá tvář
je z šarád
Nemá k nim kód
tím o těch tvářích
málo ví
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