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Andělská
Dnes volám tě, můj anděli
Bože líto je mi času, co mi utekl
Volám tě, můj anděli
Přijď mně obejmout
Dřív než bude pozdě a bude noc
R. Bim bam bim bam
Zpívám, že včera jsi tu byl
Bim bam bim bam
na tvář mě políbil, náhle jsem sama
Vážně jsem se začala bát
Že se může něco zlýho stát
Vážně jsem se začala bát
chvilka všechno otočí
Zamíchá s osudem a tvý milý ti může vzít
R.
Volám tě, můj anděli
Díky za tebe a díky ti za všechny
Volám tě, můj anděli
Pryč je bolení
Jsem ve zlatých perutích

Černobílá
Text Andrey Mukameev a Klára Veselá
Já spím a vidím černobílé sny
V noci a ve dne hodiny počítají dny, bezedné
Múzy ponocují závislé na kofeinu
Pouliční světla tancují v černobílém stínu
A všechno je jak v černobílém filmu
A všichni jsou jak v černobílém filmu
Černá jako noc a bílá jako den
Nepřestávám snít svůj černobílý sen
Procházím myšlenkou a listy šeptaj tmou
Jak černobílý film snídám dvě barvy
Bílá káva, černý čaj
Nutí mě brečet i smát se
Múzy jsou hvězdou
V černobílém filmu
Černá jako noc a bílá jako den
Nepřestávám snít svůj černobílý sen

Červenej mariáš
Je t'aime
Doma řeknu, že jdu s kámoškou do kina
A přitom se chci s tebou tajně líbat
Doma řeknu, že nemám co na sebe
Jsem pěkná svině, tak starej se sám o sebe
Je t'aime
Hrajem tu spolu nebezpečnou hru na city
Není to opravdový, jen útěk z reality
Hrajeme spolu červenej mariáš,
Fejkový štěstí, tak co s tím uděláš?
Je t'aime
R. Říkáme si hlásky lásky falešný
Říkáme si Mio Amor, Ich liebe dich
Říkáme si hlásky lásky nevěrný
I love you, Je t'aime
Je t'aime
Tak máš pro mě nějaký hmotný komodity?
Třeba velkej barák, káru a trochu intimity
Co po mě chceš, něha není v přístavišti
Jsem prázdná skořápka a ty už čekáš na tu příští
Je t'aime

Čokoláda
Miluju tě, miluju tě,
Tak jako lžička medu taju v horkým čaji
Miluju tě, miluju tě,
vklouzla jsem do novejch šatů, z negližé
Miluju tě, miluju tě,
krásná milenka tvých tajných představ
Miluju tě, miluju tě,
mám holou kůži a vůbec mi není zima
R. Jak to bude dál, jak to bude dál,
čeká nás happy end, nebo další premiéra
Jak to bude dál
Jsem rudá jak malinovej jam
Červenám se, když říkáš mi ano
Teď říkám si nefňukej, vem to to čert
Realita je jiná
Pár let smazal čas,
Láska je v tahu, vášeň se vytratila
Hledám ji v sobě, hledám v nás
Chci být zas nahá
R. Na snídani rohlík, čaj a marmeláda
Jsem sladká jak čokoláda

Teď seš starej a já trapná
Mladá holka ti dělá garde
Může se cpát čoko dortem,
ale tělo má jak balerína
Je mladá, blbá a uhihňaná
nohy má jak párátka,
kam se na ni hrabu, já kráva
Mám jen děcka a kruhy pod očima
A má svíčková tě vůbec nezajímá
R. Na snídani rohlík, čaj a marmeláda
Jsem sladká jak čokoláda

Děti
Říká se, děti jsou láska a smysl života
Jejich smích, radost, první kroky a slůvka jsou štěstím
Říká se, děti jsou darem od pána Boha
Ale proč se tolik matek hroutí?
R. Tělo na cáry, laktační psychóza útočí na mý holý smysly
V hlavě nekróza, nemám už svědomí, chci se jen vykoupat a chvíli vyspat
Ve dne v noci vzhůru, chytá mě neuróza, denno-denní brečení
A pak prádlo, plíny a vaření
Matky není čemu se divit, že máme dost
Muži nás nechápou, jsou celej den v práci a my máme zlost
Naši miláčci nás ničí
Všude běhaj, dělaj bordel a křičí
Muži buďte k nám trochu milí, jsme choulostivý
Jsme jenom ženy, žádný super hrdinky
Vemte kočár a buďte chvíli silní, vyměňte plíny
Zůstaňte vklidu pro tuto chvíli
R.
Ale když se ráno do postýlky podíváš
Leží tam malej anděl a únava je rázem pryč
Máš srdce na dlani, protože nejkrásnější jsou, když hajají
Jó děti, smysl života a ženský naplnění
Jsou pěkný nadělení

Holky
Dneska se pobavím pohledem v kavárně,
Krásná mladá dievčica, sedí tu velmi pěkně a ladně
Pohodí hlavou, načechrá sukýnku,
Myšlenky jsou stranou, poslouchá pohádku
R. Holky pozor, dejte si na umělce
Holky pozor, než zavadíte o nějakýho strejce
Holky pozor, čtěte mezi řádky
Holky pozor a nečekejte na pohádky
O tom jak je úžasná, mladá a krásná
Jaký má talent, že svět patří jen jí
Pohádka pokračuje a dívka jen plesá,
Chytá se do sítí, sukýnku svléká
R. Holky pozor, dejte si na umělce
A rybička se pomalu, ale jistě chytá
Směje se, až zčervená, tak ta to doma schytá
Ruka ručku pohladí, ještě se trochu cuká
On to má zmáknutý, sukýnku svléká
Jakpak asi dopadl, tenhle páreček?
Holka si dala na hubu, chlap dostal dáreček
Myslím, že se tomu říká životní zkušenost
Bohužel není žádná rada na blbost a oplzlost

Příště už budeš chytřejší
Tak usměj se a nebreč, než půjdeš spát
Ráno bývá moudřejší, tak usměj se a nebreč
Dej bacha kdo tě konejší, ale noc je ještě mladá

Idu dom
Idu dom, po cestičce, idu dom
Idu dom, k mé staré vísce, idu dom
Sama se tu bojím
Mám strach být s mužom svojím
Sama se tu bojím
Že sem byla pryč
Idu dom, před branečku, idu dom
Idu dom, na půl cesty k tobě
Vždyť ty už mě nemáš rád
Ty mě nechceš mít
A jakoby včera
S tebou jsem chtěla být
Po cestičce jít a byl by klid
Idu dom, dvéře od komůrky otvírám
Idu dom a hříchy v sobě mám
Já nejsem ta co s tebú spává
Já nejsem ta pravá, já mám frajíra
Frajárka fešná, falešná
Idu dom, před branečku, odpusť mi

Knoflíky
Tiše bloumá a kolíbá se ve větru
Něco se houpá uvnitř nás
Není to chlouba vyprávět si potichu
Co je touha a letmý dotek nás
Mlčky beze slov, jasně ti rozumím
Ve větách se ztrácím, často nevím
Možná se perly rozkutálí
To, co je k sobě vábí, možná

Černé knoflíky a bílé perly
Navlékám je na provázek z hedvábí
Jsou ještě křehké a kutálí se ze zvyku
Střídají se v barvách, bez sebe nehrají
Střídají se v barvách, bez sebe nehrají
Poslouchej pozorně a šeptej tiše
Korálky se kutálí, skákají do výše
Černé knoflíky a bílé perly
Střídají se v barvách, bez sebe nehrají

Kocour
Tak jako kocour a kotě,
hledíme s úsměvem
A hledám co tě potě, potěší
Hraješ si se mnou,
jak kočka s myší
A vytáhneš mě na dvě deci
a jsem tvá
Dnes válíš se mi na pohovce a zprávy posloucháš
Pět piv dáš si na Stopkovce, doma usínáš
Tak jde to s náma z kopce, už ani nekřičím
A chybí mi ten pohled kočičí
Co bude dál?
Už jako kocour s kočkou,
si dávno nehrajem
A nehledám už co tě potě, potěší
Starám se o děti,
ty nemáš ponětí
A chybí mi ta vášeň, to vzplanutí
Tak jde to s náma z kopce, už ani nekřičím
A chybí mi ten pohled kočičí
Tak co je s tebou, vzmuž se,
pohleď mi do očí

Jak tenkrát s kytkou v ruce,
když jsem byla tvá
Co bude dál?

Letní tráva
V temnotě bloudí,
často se souží samotou
V jeskyni temné strach si ji vezme
s ozvěnou
Lesem se toulá,
do větví kouká s nadšením
Studánka bystrá průzračně
tryská vodou ledovou
Už se nebojí
Má ho ráda,
jako letní tráva ráno vstává
Kouká z okna a když vítr fouká
srdcem propadá
Jaké to překvapení,
jarní náznak stmívání/ všichni ptáci zpívají
Touží blízko být mu, odchází
Její ruce, její vlasy
tiše splývají
Voda je hladí
a ve tvých dlaních zmírají
Jaké tajemství

Lidová
Já ťa ráda nemám, já ťa nelúbím
Co bylo v mém srdci, to si zahubil
Aj bola tam láska, bola, něbola
Čo si mi urobil, vše si zahubil
Kdyby jsem věděla, co si zač dřív
Kdyby jsem věděla, že mě čeká jen hřích
Kdyby jsem věděla, že máš ešče jinou
To by si šel domů, rychle za ňou
Proč si mi povídal, že máš mě rád
Kvítek si ochutnal, lúbil si ma
Proč si mi povídal, že taková je láska
Co mi teď zůstane, jsem sama, jediná
Já ťa ráda nemám, já ťa nelúbím
Co bylo v mém srdci, to si zahubil
A já nejsem sama, čo budu teď robiť
Aj je mi hanba, hanba, dobře mi tak,
můžu jen slzy ronit
Narodil sa chlapec, zdravý, malučký
A já ho mám ráda, aj, i když jsem sama
Je čistý jako duha, ten cos mi ho dal
Je to můj dar od Boha, jiskru v očích má

Neodcházej
Milenců pár, srdce na dlaních
Neskonalý žár těch dvou duší
Chtějí žít dál, pro sebe šeptají
Ty jsi můj grál se srdcem rozpjatým
Příběhy všední, někdy nevšední
Posíláš rychlou poštou
Možná je ten den pro tebe poslední
Jako první z tvých vět,
jestli najdem lepší svět
Ne to není láska, není láska
V koutku být zavřený
Někdo rád tě laská,
v duši jsi udřený
Na hlavě černá páska, černá páska
Snažíš se nevidět
Polibek tě laská,
nevidíš svět
Ještě neusínej, neodcházej,
lampa ještě svítí/ mám přání pochopit
Ještě neusínej, neodcházej,
vrať se na tento svět/ je těžké být
a teď máš klid

Noto
Text: KV a Miloslava Mija Peterková
Každý dotek v jižním větru vrací se zpět
Jak melodie z dávných časů
Čas pravdy říct, anebo pohladit
Krásný pocit s vůní minulosti
Je pořád na mně
Je pořád ve mně
R.
V zemi oheň co spálí srdce, která vyhořela
Ve vzduchu plamen tě nezahalí, tak co bys tělo, co bys ještě chtělo?
Tenký led mně vábí a líbá holé tělo
Ostří nože krájí, srdce právě zahořelo
Je a přitom není
Vzpomínka na dny, když kráčel pomalejší čas
Dál, s vůní minulosti ochutnávám ze stromu poznání
Rajská zahrada a pokušení, vábí mě dál
On a ona, jejich ústa splynuly v jedno
Energie proudí skrz mě, zrození čisté
Hřích, chvění a zvolnění
Životní příběh a zrození

Nová
Je ráno, podlaha praská
A v zrcadle první vráska
Koukám se ven a slyším cizí slova
Ptačí zpěv a kroky vzdálené
Něco mne volá
Je ráno a taky svítá
Dveře dokořán, konvice píská
Vaří jako já
Bublá si do rytmu
Když nevím, co hledám
A houpám se klidně dál
Dívám se ještě dál
Jaký význam má, že píšu básně?
A kytka usychá, chce trochu přízně
Jak zamilovaná se trápím
Cesta vzdálená, nevím si rady
A houpám se klidně dál
Dívám se ještě dál
Procitám

Padám
V myšlenkách chladných
mi něco schází
V samotě ledu ztrácím svůj zrak
Proč Slunce teď nepřichází
Chci paprskem roztát ten černý mrak
Dny a noci mne míjí
Čekám, až den se rozední
Počkej tu se mnou ještě chvíli
Kávu nám uvařím snad ne poslední
Padám a vzlétám zas a znova
Odpoutávám se od svých stínů
Padám a vzlétám jak tvá slova
Čekám, až se přiblížíš k mému stínu
Slunce už roztáhlo svá křídla
Křídla paprsků, jež září k nám
Tančíš tu se mnou v jeho perutích
Vedeš mé kroky jen v náznacích
Padám …
Na stole káva už je chladná
Tanec tvých kroků je dávno pryč
Ledový splín už mne nenapadá
A já tu čekám

A čekám na tebe, věřím
Čekám tu na tebe a věřím,
stále věřím
Padám, vzlétám zas a znova
Odpoutávám se od svých stínů
Čekám na tebe, věřím
Čekám

Piková dáma
Jsem kavárenský povaleč a mám to tak ráda
U stolku v křesle vítám další rána
Vůně kávy útočí rychle na mé smysly
Kříží se s kouřem pomalým, ještě tu jsi
Na dně chladná
Na dně chladná
Piková dáma
Snad sejdem se a řeknem si zas nové zprávy
Sčítáme rok s rokem, co já vím
A máme tajemství, schovaný
To stejný nemění se, zůstává v nás
Na dně chladná
Na dně chladná
Piková dáma
Karty si zahrajem, cigáro za uchem
Na stole nová hra
Karty si zahrajem, trochu se opijem,
zmizíme v černé tmě
A hlava bolavá
Na dně chladná

Na dně chladná
Piková dáma
Vlastně už nic neposlouchám
V koutě sedím, do blba se koukám
Všichni zahrajem si ty svý role
A rozdáváme piky
Na dně chladná
Na dně chladná
Piková dáma

Píseň ticha
Oblaka plují
A cesty nemají řád
Píseň ticha
Prostupuje mnou
Květy zpívají
Větru a dešti
Písně zpívají
Je rozbouřená
Okamžik provází blízkost
Květy modré zpívají si větru, dešti
Píseň ticha je rozbouřená
Ty krásné chvíle milování
Vzdálené jen na dotek
Provází jen na okamžik
Svou blízkost
Písně beze slov
A slova bez významu
Nevidím
Chci přežít
Motýlí křídla
Barvou tě oslní
Ty květy v dešti

A píseň zpívá
Okamžik provází blízkost
Květy modré zpívají si větru, dešti
Píseň ticha je rozbouřená
Ty krásné chvíle milování
Vzdálené jen na dotek
Provází jen na okamžik
Svou blízkost

Polibek múzy
Roky plynou a čas se nezastaví
Nevím, kdy přijdeš za mnou
Cítím tě, někde asi v dáli
Hledám tě má múzo dál
Létám v oblacích
Plachtím na mracích
Kde jen můžeš být, létám
Letím v oblacích
Plachtím na mracích
Kde jen můžeš být, hledám tě dál
Přiletěla ke mně na křídlo mi sedla
Chvíli se bála pak přistoupila blíž
V polibku múzy hudba vzkvétá
Topím se v dešti souznění
Létám v oblacích…
Roky čekání mizí rychle v dáli
Našla jsem cestu ke zpívání
To pouto, múza je mezi námi
Našla jsem lásku

Slunečnice
V kouři šedém hledím si do nebe
Pod modrým pláštěm odpočívá zem
Na své otázky chtěla bych odpověď
Ale nikdo mi neodpovídá
Pak přiletěl anděl
a pohladil mne po tváři
Vzal mou dlaň, otevřel srdce mé
Koupu se v moři lásky,
zhluboka dýchám
Proplouvám vlnami,
otvírám srdce tvé
Zdravím své ochránce
a děkuji za ten dar
Život je přeci krásný,
nezapomeň snít
Věci se nedají vždycky jenom pochopit
Chvěji se napětím a chci si to vše prožít
Listy stromů, kreslí podzim
Záře jasná barví svou tvář
Uschnul javor, zlať padá na zem
Pocit prázdna ten znám i já
Kreslím si obrázky a jaro vítám
V paprsku slunečnic,

směješ se na mě víc
Svítíš jak žárovka vyhozená z nebe
Jak za starých časů
foukám na tvá peříčka
Poletují nad zemí,
tak neztrácej naději
Taková jsou přátelství,
nemusíme lhát
Křídly si mne obejmul,
v duši klid uhostil
Letíme vysoko,
snad až ke hvězdám

Snídaně
Zapomínám, mám tě
Položíš se na struně
a začneš hrát
Chvěješ se po křivkách
Protáčíš se a skáčeš
Ve vlně, poprvé
Tlustou linkou najdi svět
R: Pousmání krátké, jako poprvé
Zase začínám v mezerách
Tak tanči ještě dál a prozpívej tu píseň
Nahlédni až tam, kde duše snídá
Prociťuji tep a sílí, jak tě vnímám
Duní v orgánech, rezonuje, ty kříže
Tenhle svět staví tečky mlčky
Klíče bez ptaní odmykají dál
R: Pousmání…

S. O. S.
Nasedám na novej vlak,
cílová stanice neznámá
Toliko smýšlení o věcech šílených,
když brouk mi v hlavě vrtá
Vnější svět mě sved
a že to bylo hned
Jenže ty nejsi sám
Já volám S. O. S.,
na postel uléhám
Nevyřeším to dnes,
ale zítra už budeš sám
Od bodu zrychlení
v propasti všedních dní
Divadlo se hraje dál
Příběh nekončí
a s každým potleskem
žije vlastním světem dál
Je to svět iluzí,
budících emocí,
tyjátr velmocí
Já ti kašlu
na kostým princezen

Je to tvá žena,
je to tvá růže,
je to tvá píseň i kost
Tvoje bolest a zlost,
mé trápení
Já volám S. O. S.,
na postel uléhám…
Rozmlácená do kuličky
a zašlapaná v zemi
Udusaný kroky
všedních dní
Nepohladí tě a nevezme tě za ruku
Žaludek jak na horský dráze
Tak si něco dáš
a pokusíš se střelit
Já volám S. O. S.,
na postel uléhám…

Tango
Brno krásné, město mé, jak mám tě ráda
Brno krásné, město mé, vždycky tu potkám kamaráda
Brno krásné, město mé, ukaž svoje krásy
Brno krásné, město mé, až na věčné časy
Jsem to já, Klarita i Klá
Žena se jménem světla, co mnohokrát se spletla
Klarita, Klá a nikdo jiný
Když kreslím stíny v hořkosladkým snění,
píšu o zrcadlení
Každý den, píšu černou čarou, nad bílým papírem
Píšu vlastní osud, svůj jas i stín, já vím
Ve hře černobílých stínů, protloukám se dál
Brečím se svým splýnu, jasně svítím k vám
Když očaruju stíny, přidám špetku koření
Co tě bolí tě dej, a pak zapomeň
Vždyť je to jako sen, když život dá, tak ber
Jsem to já a nikdo jiný
Když kreslím stíny, v aktuálním bdění
Píšu o hořkosladkým snění
Každý den, píšu černou čarou, nad bílým papírem
Píšu vlastní osud, svůj jas i stín, já vím

Ty do mě nevidíš
Náš první večer,
byla jsem ubrečená
Tys dělal dojem
a že to víš
Tvý oči černý
rozehrály svůj song
Mám ho tak ráda
a teď jsem plonk
Ty do mě nevidíš
Líbáš mě za krkem
a dýcháš
Svlékáš mne pohledem,
já zpívám
Ty do mě nevidíš
Květy planý,
jsem brala vážně
Jen další omyl
v duši mám
Ty trny z růže,
sypu k těm prvním
Bodám se do nich,
když vzpomínám

Ty do mě nevidíš …
Kde je to krásný,
cos mi sliboval?
Lístečky z růže,
měsíční svit, sluneční bál?
Je ti to jasný,
nehraju dál
Beru vše zpátky,
nech mě už být
Tak už mi věř,
sbal se a běž
a zmiz mi ze života
Ty do mě nevidíš

Úplně nahá
Plamen v obloze bliká tmou
Vznáší se vzduchem, nespím
Lampióny nesplněných přání
Zapalují naději
Splní se co není k mání
Světelnou poštou
A třeba se tvá přání vyplní
Seznámí se s větrem
Plamen svíčky je nespálí
Upalují spěchem
Úplně nahá, přání tvá
Úplně nahá, nevinná
Úplně nahá, poskvrnili papír
Úplně nahá si připadám
Nic nevidíš
Splynuly s papírem
V žáru tvých myšlenek
A z kabátu slov
Setkali se
Jedna mysl
Jeden řádek
V sobě

Valčík na tři
Hraju valčík na tři, um ca cá, um ca cá
Proč mi lidé říkali, že láska nedrásá
Ale mě to uvnitř svírá a bolí
Nemůžu dýchat, když chci jít spát
um ca cá, um ca cá
Zpívám valčík na tři, um ca cá, um ca cá
Zas to nějak dopadne, ale nečeká mě spása
Co sis nadrobil, to sněz, ale já se dávím
Cpu se těmi kousíčky, chléb se rozpadá, rozpadá
R: Chci volně dýchat hrát a zpívat, proletět se v oblacích
Zpět neohlížet, jen splývat sama se svým tajemstvím
Volně dýchat a zpívat a být tím kým chci být
Zpět neohlížet, jen splývat a milovat, nic víc, nic míň
Tak hraju valčík na tři, um ca cá, um ca cá
Že prý nic nemusím, ale do všeho se nutím
Že si komplikuju život, jinak to neumím
Věčná optimistka, mou radost drží splín
Tenhle valčík končí, um ca cá, um ca cá
Hudba je má láska, co zůstává
Mám to ale štěstí, tak hraju um ca cá
Když smutek vyzpívám, je to lepší, to si piš,
um ca cá, um ca cá

Výzva k tanci
Myslela jsem, že jsem půlměsíc
Záříc žlutobílým světlem
V mléčné dráze ztrácím jasný svit
Chci letět za andělem
Dívám se jasně ze stráně,
jak hory ukrývají svá tajemství
Déšť zkrápí střechy z předměstí
Lehce šumí, padá s tónem na zem
I vítr vyzval stromy k tanci
Prázdno je v ulicích a zem se třpytí nebem
V odrazu mraků pojď si se mnou zatančit
Už nejsem ten půlměsíc,
já blázen to popletla

Znovuzrozená
Jsem znovuzrozená
A vdechuji vůni jarních květů
Je v nich síla, je v nich vůně
A Krása života
Jsem znovuzrozená
A když je struna napnutá, chce povolit
Jen v klidu dýchat a být
R. Jsem znovuzrozená a bystřím smysly
Dneska přesně vím, co běhá ve tvý mysli
Jsem znovuzrozená, myslím na smíření
Je dobrý vědět, že po bouři přijde zklidnění / smíření
Jsem znovuzrozená
A vdechuji vůni jarních květů
Je v nich síla, je v nich vůně
A krása života
Chceš mě objímat, chceš mě líbat
a mít mě celou jenom pro sebe
A já chci, já chci zase tebe

Zraněná
Dneska jsem dlouho spala
a z noci, z té jsem urousaná
Dneska jsem dlouho spala
V bílé posteli
Dneska jsem blbě spala
A vy jste na mě civěli
Dneska jsem blbě spala
Byla jsem pryč
Bylo to blízko, vidět onen svět
Po zemi se mi stýsklo, není co závidět
Jsem zpátky, tvá jediná, jsem zpátky
Jako když mám zlej sen
a pluju všední šedí
Zkaženej celej den,
jsem zmlácená
V práci celej den a lidi blbě hledí
Dělám, co se dá, jsem zraněná
R. Mám toho dost a nevezmu tě na milost
V duši samou zlost, jsem zraněná
Vždyť to se stíhat nedá,
asi půjdu do kostela

Čas mi utíká
A tohle, to jsem to nikdy neviděla
Úkoly se mi kupí, ale mám nervy ze železa
A tak čekám, co mě zahubí
Mobil v jedné ruce, počítač stále zapnutý
Bolest na hrudi, jsem ztracená
R. Mám toho dost a nevezmu tě na milost
V duši samou zlost, jsem zraněná

