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Je tu doba dešťů 

Hudba: Karel Vágner 

 

 

Tóny bouřily 

spinetem 

Tys byl můj milý 

nad světem 

Právě tónů příval 

náhle lásku smýval 

mou 

Z desky hrál pro mě 

sám pan Bach 

Řek’ mi skromně 

co je strach 

Hudba bytem vlála 

silná – nenadálá 

tmou 

  

Je tu doba dešťů 

láskových 

Dlouhým žárem srdce popuká 

Je tu doba dešťů 

Já to vím 

Slunce nejde koupit za dukát 

Tóny lítají 

ovzduším 

Ti co neznají 

netuší 

kdy jsou z lásky věčné 



tóny závěrečné 

v nás 

Věčná hudba všech 

Bachiád 

ztrácí dech 

když teď ty i já 

máme při vší smůle 

víc než blízko nule 

krás 

  

Je tu doba dešťů… 

  

Tóny bouřily 

spinetem 

tys byl můj milý 

dítětem 

Právě při finále 

byl jsi nenadále 

sám 

K lásce hudba je 

stvořená 

A když dohraje 

znamená 

dlouhé velké Ticho 

co teď právě v sobě 

mám 

  

Je tu doba dešťů…       Zpět na obsah ukázky 

 



Blahovolně 

Hudba: Karel Vágner 

 

 

Blahovolně spánku unikám 

Přijdou dámy které snad jsi měl 

Chybí možná krásný muzikant 

co se na mě díval – Bohužel 

Čas tak zpátky 

nevratný 

Kde se vzal? 

V chůzi vratký 

někde v nás vrávoral 

  

Je to dál 

než se zdá 

kdys mi vůni vzal 

Když můj sen 

jsi lehce odepsal 

Když můj sen zešílel 

v nitkách košile 

Co mi dal tak hned si taky vzal 

  

Blahovolně paměť obracím 

Saxofon je stále medu plást 

Pod balkonem hráls mi kasací 

Já se dala jako malá zmást 

Všechny dámy 

toužící 

zmizelé 



Chtěly lásku dosíci 

s Andělem 

  

Blahovolně párkrát provdaná 

nosím v sobě tajemství a řád 

Bezeslovnou píseň o pannách 

zpívám dál vždyť měls ji tolik rád 

Všechny dámy propluly 

stoletím 

My dva jsme čas minulý 

To je tím 

Je to dál 

než se zdá 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Večírek 

Hudba: Jan Rotter 

 

 

Svých třicet má dnes Hostitel 

Tvář známá všem 

Hloučky krásných lidí 

V čelech úspěšný šém 

V koutě dárky se kupí 

Dneska míň není víc 

A zpěvák návod úpí 

jak jít svým láskám vstříc 

Ať se ví kdo má svátek 

Každý rád připíjí 

Slyším střelbu zátek 

Děj se dál odvíjí 

Krásní jsou 

Nad věcí 

Chránění 

etují 

Nežijí 

Parkují 

A co já? 

  

Líbá se básník s hysterkou 

Svíjí se čas 

Diák stíhá diák 

Padá původní hráz 

Krásky ztrácejí růže 

Disco duní místností 



Proč mívají ženy úžeh 

z úsvitů svých známostí? 

Na rtech růž je jen zdání 

Velký plán Diora 

V kabelkách je pomoc k mání 

když jim růž okorá 

  

Pár lásek možná začlo tu 

Pár sfoukne den 

Já se schválně štípám 

Nemám to zas náhodou sen 

Svítání dlouho mešká 

Ráno míň bývá víc 

Cítím se dávná – těžká 

Kam mám jít? Těžko říct 

Svátku Pán tajně zívá 

Odcházím – Pomíjím 

V parcích už ptáci zpívaj’ 

děj se dál odvíjí 

  

Krásní jsou 

Nad věcí 

Chránění 

v etujích 

v korunách 

trylkují 

Trylkují 

A co já?        Zpět na obsah ukázky 



Modrá čajovna 

Hudba: Karel Vágner 

 

 

Čajovnou 

modrou čajovnou 

běží Čas – můj Anděl zkázy 

Nerovnou 

bitvu nerovnou 

svádím s léty her a ztrát 

Čajovnou 

modrou čajovnou 

voní věky z čínské vázy 

Královnou 

dávnou královnou 

na chvíli se můžu stát 

  

Já jen kvůli snům 

jen kvůli snům 

se nezdvíhám 

A Čas mi letí 

Jen kvůli snům 

jen kvůli snům 

nic nestíhám 

  

Čajovnou 

Modrou čajovnou 

namodralé světlo vzlíná 

Čajovnou 

modrou čajovnou 



prochází má Čínská zeď 

Čarovnou 

vůni čarovnou 

dýchám z šálku a jsem jiná 

Záhodno 

prý je záhodno 

nesnít a žít právě teď 

Zpět na obsah ukázky 


