Radůza

Cestou do Jenkovic
Hudba: Radůza
Text: Radůza, Zuzana Navarová d. T.
c#mi H A H…
E c#mi D G D
Můj děda z kola seskočil
před prázdnou kašnou na náměstí
Na lavičce chleba posvačil
seřídil hodinky na zápěstí

Dnes v noci nad světy
Hudba, text: Radůza
ami dmi E
Dnes v noci nad světy
troubějí trumpety
" tradá, tradá, tradá…"
Padají konfety, dámy i komety
" tradá, tradá, tradá…"

EHDA
A čápi
z komína od cihelny
zobákem klapou
asi jsou nesmrtelný

Kamenní andělé
zdravěj mě vesele
" tradá, tradá, tradá…"
Nejmenší vyjekl
Fajn fin de siécle
" tradá, tradá, tradá…"

Tři kluci v bílejch košilích
dělili se o poslední spartu
ze zídky do záhonu skočili
přeběhli ulici a zmizeli v parku

Toč se, holka, hopsa, hejsa
proti noční obloze
Pojedeme do Brandejsa
když nás někdo odveze

A čápi
z komína od cihelny…

Orchestr zaduje
každej se raduje
" tradá, tradá, tradá…"
i ten, co vzadu je
valčíček tancuje
"tradá, tradá, tradá…"

V oknech svítěj peřiny
na bílý kafe mlíko se vaří
teď právě začaly prázdniny
venku je teplo a všechno se daří
A čápi
z komína od cihelny…

Šup tam rum do čaje
každej z nás vyhraje
hej, všem je tu hej
Z konečný tramvaje
pojedem do ráje
každej druhej tuhej…

Sedím tiše
Hudba, text: Radůza
intro:
ami F7maj dmiadd2 emi7
sloka:
ami F7maj dmiadd2 F7maj

Sedím tiše, nerozsvěcím
nemůžu se ani hnout
ještě si dám tak dvě deci
a pak zkusím vypadnout
Začalo to obyčejně
na půjčeným kanapi
zavři oči, objímej mě
zhoupneme se já a ty
Sedím tiše, nerozsvěcím
ruce skládám pod bradu
i když chápu, že nejde o nic
nějak ztrácím náladu
Probíhá to obyčejně
pokecaný ubrusy
Nechoď nikam, objímej mě
žádný další pokusy
Sedím tiše, nerozsvěcím
na stole stydne večeře
na stole stydne něco s něčím
a pes škrábe na dveře
Skončilo to obyčejně
v zastrčený ulici
Ty máš bílej obličej
mě vede frajer v placatý čepici

Co mě to bolí

Svítí slunko
k lesu…

Hudba, text: Radůza
Bílá hlína
Co mě to bolí
přece by nemělo
To někde v polích
srdce mi umřelo
Co mě to pálí
že ani nezaspím
To se mi zdály
takový smutný sny
Autobus

Hudba, text: Radůza
Mlha je přede mnou, bílá hlína
dívám se očima zavřenýma
ať se hnu, kam se hnu, jedno vidím
hlínu a kamení po něm chodím
A já už nechodím, ale běžím
oběma rukama srdce držím
ať dělám, co dělám, silně bije
nikdo ho nechytí, nezabije

Hudba, text: Radůza
Ráno
Veze mě noční autobus
moje šťastný číslo
tak to se mnou ještě zkus
to víš, taky mě to zkříslo
Veze mě noční autobus
prej na sedačce kožený
na nebi visí Malej vůz
už je to ložený
Ručičky na hodinkách
tik , tak a zas je mi kách
sype se na stěnu hrách
Ručičky na hodinkách
tik, tak a zas je mi kách
a noha přes další práh

Hudba, text: Radůza
Lásko má, pojď blíž
lehni si ke mně
Vzbuď se, jestli spíš
stiskni mě pevně
Ráno, ráno
je to dávno…
Vzbuď se, jestli spíš
ještě mě líbej
Miluju tě, víš
svět je tak divnej
Ráno, ráno
je to dávno

Svítí slunko, svítí
Hudba, text: Radůza
Svítí slunko, svítí
od zahrady k lesu
až mě oči bolí
z takového jasu
Já přes ten les musím
jiná cesta není
buďte sbohem, bratři
pěkný pozdravení

Do Afriky
Hudba: Radůza
Text: Radůza, Zuzana Navarová d. T.
C B F G (?)
Čáry, máry , Honzo vsávej
lodě a piráti
čtyři sloní, nezahálej
dřív, než se naši vrátí
pojď, Afriku objedem,
snad to stihnem před obědem

Hoří kámen,hoří
v jetelovém moři
Na kameni kámen
a já stojím při něm
Hoří kámen, hoří
v jetelovém moři
Hoří celá země
Bože, drž mě pevně
Nahoru, dolu
Hudba,text: Radůza

Enyky, benyky
sejdeme se u trafiky
poplujeme, co by ne
ábr, fábr, domine
jukneme se na bizony
Honzo, vstávej, čtyři sloní
Zalepíme v lodi díru
poplujeme do Alžíru
tohleto zná každej správnej
námořník
chopíme se bystře vesla
kdyby nás loď neunesla
že prej voda v moři je slaná!
Tak dík!
Cukr, káva, limonáda
před pikolou, za pikolou
Honzo vstávej, čtyři sloní
čaj, rum, bum zapij kolou
nikdo tady nesmí stát
nebo dál nebudu už hrát!
Stojí kámen stojí
Hudba, text:Radůza
Stojí kámen, stojí
v jetelovém poli
Na kameni kámen
čtyři hvězdy při něm
Stojí kámen, stojí
v jetelovém poli
Já ho držím pevně
Bože můj, stůj při mně

Dva dědci na chodníku
kouřejí ameriku
Nahoru,dolu
tramvaje spolu
Naproti v bufíku
slyším harmoniku
V Bubenči u trati
nevolej: mami, tati…
Nahoru,dolu
tramvaje spolu
a my dva, Čertíku
sami na chodníku
Dva dědci na chodníku
kouřejí ameriku
Nahoru,dolu
tramvaje spolu
A my dva, Čertíku
naproti v bufíku

Leden je leden

Lišák

Hudba: Radůza, Zuzana Navarová d. T.
Text: Radůza

Hudba,text: Radůza

Leden, je leden
a vítr střechy holí
cizí stopy
ve sněhu na terase
ještě jeden
rum do koly hodím
nevolej, nechoď, nepiš
už je to pasé
A tak stojí na konečný
tramvaj číslo pět
na ty tvoje řeči věčný
radši nemyslet
Taková jsem byla hezká
co jsi z toho měl
když na to tak myslím dneska
ani nevím
proč jsi mě tak chtěl
Večer, je večer
a sníh mi za krk padá
Ještě čekám
ještě lístek hledám
Leden, je leden…
A tak stojím na konečný…
Večer, je večer
a sníh mi za krk padá
Ještě čekám
ještě límec zvedám
Leden, je leden
a chodníky jsou bílý
tak se flákám
městem sem a tam
Ještě jeden
citrón hoď si do tequilly
před výkladní skříní zase sám

Ještě sedm pekel
a sedm nebí
nás dělí
Ne, ještě ne
Už andělé
postávaj kolem
vemte si mě, honem
Ne, ještě ne
Ještě sedm pekel
a sedm nebí
Na nic se neptej, nevím
Ne, ještě ne
Tak jen pojď dál
já tě vítám
Projdi tou tmou
přes dvůr
Tak jen pojď dál
vím, že jsi tam
Vien avec moi
mon amour…

Jednou to pomine

tlučou se kosti o kosti

Hudba, text: Radůza

Tělem tvůj a duší ničí
krotitel přitáh obojek
Obejmi mě, ze sna křičím
Zavřeli Tracys' tygra do Tróje…

ami dmi ami E
Jednou to pomine,
dobrý, zlý, jen my ne
jednou to přebolí
ať je to cokoli
Jednou se vyhrabem
z každýho trápení
mezi zemí, nebem
nic na věky není
Am G Am C G C
Nad ránem
domů, do Dejvic
nezapomeň
na věky
sám nejsi nic

Andělové z nebe
Hudba, text: Radůza
O Svatým Matěji
po ulici chodějí
zavěšený do sebe
andělové z nebe…

JEDEM
Hudba a text: Radůza

Jednou se zbavíme
všeho, co vlečeme
nějak to přežijme
těžko a přece ne

Jedem, ještě jedem
druhej, jako jeden
svedem, co svedem
veselej život vedem

Jednou nás opustí
co jsme si nalhali
křídlama zašustí
kéž je to za námi

Rata,rata, rata, rata, ratata
jen ať táhne, kdo má plný kaťata
ratatata, sekera je zaťatá
zubatá nás nechytí, je paťatá

Tracyho tygr
Hudba: Radůza
Text: Radůza, Zuzana Navarová d. T.

Z věže od svatýho Víta
mio ben, che dolce vita
slunce rozpaluje kámen
dnes všechno, zejtra amen

Duší svůj a tělem ničí
krotitel přitáh obojek
Obejmi mě, ze sna křičím
Vyměním svý tělo za tvoje…

Žijem, jak žijem
když můžem, tak pijem
kdo nemůže, tak hyjé
vesele s vlky vyjem

Udělej krok, a ještě jeden
přece tu postávat nebudem
Poslední sousto zapijem jedem
Teď, a pak rána na buben

Z věže od svatýho Víta…
Jedem, ještě jedem…
Z věže od svatýho Víta…

Někde jinde zatvrzele
dvě děti cizí nutnosti
dva obnažení nepřátelé

ŽLUTÝ GLADIOLY

je tu jen kvůli vám železný muž
a mořská panna ploutví mrská už
od rána vrhač brousí si svůj nůž

Hudba a text: Radůza
La,la, la…
Ten vítr mě bere
pěkně pod krkem
životem žene
a jenom úprkem
cestou mi zpívá
kde už všude byl
já napůl živá
hledám jeho cíl
Žlutý, žlutý gladioly
s nebem si tančí
tančí s nebem barkaroly
s nebem si tančí
žlutý gladioly
Ten vítr mi zpívá
sukně z boků bere
jaká láska divá
do srdce se dere
jaká láska divá
mi to v srdci roste
nevyjdu z ní živá
pálí mě až v kostech
Žlutý, žlutý gladioly…
Ten vítr, co hojí mě
i všechno kolem
třese mnou jak chvojím
nad vánočním stolem
to vítr, jen vítr
jen vítr se mnou zbyl
s sebou mě nese
a v dálce vidím cíl…
OH, MADAME
Hudba a text: Radůza
Já jsem ten principál
a se mnou dneska k vám pouť přijela
fousatá žena prach už utřela
a "Škoda lásky" zvesela
Oh madame, bon soir

Jakej jste krásnej pár
kartářka řekne vám, ta v korzetu
pro pány zase máme fernet tu
a tanečnici až z orientu
Až za La Manche, kanál
dostřelí hravě náš Buffalo Bill
jo a že ten jen těžko mine cíl
rád řekne vám snad každej, kdo tam byl
La,la,la…
Já jsem ten principál…
MIKULÁŠ
Hudba a text: Radůza
Je pozdě odpoledne
už se tetky scházejí
každá za stůl sedne
a dech svůj zatají
horký kafe na plotýnce
pojď dál, co si dáš,
je pátýho prosince
čert, anděl, Mikuláš
Každá s hrstkou peří
dnes sešly se jen tři
a já tomu věřím
že lítaj v povětří
saze, hvězdy, andělé
a jejich dědečci
do ponožky nadělej mi
všecko, co já chci
Takhle jedou páni
a takhle sedláci
na kostelní báni
se kohout obrací
saze, hvězdy, mariáš
už každej zapomněl
kde chodí ten Mikuláš
co boty mýho táty měl

STUDENÝ NOHY

opustit v tu chvíli
pro neznámé to, co znám

Hudba a text: Radůza

Půjdu, kam chci a nikdy mě nedoženou
musím jen přiznat, oplakat, zapomenout
půjdu, kam chci a nikdy mě nedoženou
musím jen zapomenout.

Prší, choulím se do svrchníku
než se otočím na podpatku
zalesknou se světla na chodníku
jak pětka na věčnou oplátku
Slyším kroky zakletejch panen
to je vínem, to je ten pozdní sběr
každá kosa najde svůj kámen
to je vínem, ber mě, ber
Studený nohy schovám doma pod peřinou
a ráno kafe dám si hustý jako tér
přežiju tuhle neděli tak jako každou jinou
na koho slovo padne, ten je solitér
Broukám si píseň o klokočí
prší a dlažba leskne se
je chladno a hlava, ta se točí
jak světla na plese

Ty mý ubrečený křivdy
nestaly se nikdy
to jen sen se mi zdál
to jen moje chtění
cestu kroutí, mění
to jen cíl je mnohem dál
To jen neznám sebe samu
z lenosti se klamu
zbytečně mám někdy strach
často mě i zviklá
to na co jsem zvyklá
pomni, že jsi jenom prach
Půjdu, kam chci…
Pokoj rozvoněl se vínem…

Studený nohy…
Půjdu, kam chci…
Tak mám a nebo nemám kliku
zakletá panna směje se
a moje oči, lesknou se na chodníku
jak světla na plese
Studený nohy…

PŮJDU, KAM CHCI
Hudba a text: Radůza
Pokoj rozvoněl se vínem
minem se, neminem
jako ty mě nemá nikdo rád
Bůh na zem hvězdu shodil
když po nebi chodil
teď si můžeš něco přát
Papírový draky
slunce, hory, mraky
umět chtít to, co mám
poznat, když se mýlím

VĚTŘE MŮJ

KRAHUJCI

Hudba a text: Radůza

Hudba a text: Radůza

Možná, že člověk časem ohne se
to aby blíž k zemi měl
a potom sám zemí stane se
a všecko, co kdy chtěl

Vysoko na kopci
tak nízko pod nebesy
sedí tři krahujci
já slyším jejich hlasy

Větře duj
každý můj
každý krok
a každý vdech
je jen Tvůj
při mně stůj
ještě mě chvíli nech
na ten mech
slunce dech
až kopce rozhrne
Bože můj, Bože můj
ať je vidím
jak poprvé

Když první zazpívá
vysvitnou hvězdy ve dne
když druhý zazpívá
vítr se zvedne

Štěstí hledá každý stvoření
každej chce lásku a klid
a možná, že bolest srdce přemění
jak vždycky chtěls´ ho mít
Větře duj…
Možná, že člověk časem ohne se
to, aby viděl věci líp
vzpomínám lásky, co kdy měla jsem
nebo chtěla mít
Větře duj…

Když třetí zazpívá
vyletí srdce z těla
a tudy chodívá
kudy i já bych chtěla

NA KONÍČKA VYSKOČÍM

OREL

Hudba a text: Radůza

Hudba a text: Radůza

Z kolotoče za dvě voče
na Matějský pouti
volají mě sladkým hlasem
zelený kohouti
Pojeď, holka
pojeď s náma
pojeď s náma
pojeď
nebo sama

Ještě dál a vejš
nes mě, orlí peruti
až nahoře mi zašeptej
Srdce beru ti

Na koníčka vyskočím
ještě si výsknu
dokola se zatočím
uzdečku stisknu
všichni moji přátelé
i všechno kolem
je tak veselé
hé…
Mně se brada třese
Říkala mi moje máma
Jseš toulavá kočka
kdo by si vzal tebe
holka, jó, ten by se dočkal
Kde jsi byla, kam zas jdeš
prohlížej si zeď
a doma seď
Mně se brada třese
Ať jsem byla, co jsem byla
teď to není lepší
než když jsem žila
co jsem žila
když jsem byla mladší
pro pět ran do čepic
a ric pic, buď Ritz
a nebo nic
Na koníčka vyskočím…
Mně se brada třese

Silněji a víc
drž mě, orlí pařáte,
zakřič z plných plic
hnízdo zahřáté
opouštím
Silněji a výš
zpívej, orlí zobane
řekni mi,co víš
všechno, co já ne
Ještě dál a vejš
leť, můj druhu v prudkosti
svou odvahu mi dej
a sílu radosti

BREMEN

je za mnou, je pryč
co jsem kdy zpackala

Hudba a text. Radůza
Čaj do kelímku, pot a milenci
a automaty telefonní
taky jsme takhle stáli v červenci
v uších mi pořád ještě zvoní
Taxíky, chlapec s míčem, děti
za upatlaným sklem
a na okna se nosy lepí
ve vlaku z Brém
Holka v kožený bundě s hejskem
nohu přes nohu si hodila
podívej, vždyť já sama taky nejsem
co jsem myslela
Holubi na peróně seděj
jako vločky na lucerně
a hodiny, ty vlakům odjezd měřej
každýmu stejně, čestně a věrně

Znám tu, znám
každý stromu zachvění
v zubech prach mám
a paty odřený
ale teď, když mrazivej vzduch
do plic nabírám
co bylo, už není
a zem se otvírá
Kdy jindy mám na cestu se vypravit
kdy jindy než to dnešní ráno sychravý
Ta cesta a píseň
ty mě spojují
se světem a se vším
co tolik miluji
a teď, když do tváře mi buší zmrzlej déšť
můj Bože na mou duši
co bylo, vem to nešť
Kdy jindy mám na cestu se vypravit…

Hvězdy na mezi počítá Evě Adam
asi usnu až zejtra navečír
jablko z ruky mi do klína padá
nebe přikryl tmavomodrej krepdešín

Bůh ví kudy jedem, usnuli už všichni
i princezna z leporela
ozvi se lásko, vzkaz mi na sklo dýchni
poletím jako střela

Znám tu, znám
i pár bludnejch balvanů
a příkopů a křovin
a kroků na stranu
ale teď, když do tváře mně šlehá první sníh
můj Bože, na mou duši
uslyšíš můj šťastnej smích
teď, když do tváře mně šlehá první sníh
můj Bože, na mou duši
teď uslyšíš můj smích

Hvězdy na mezi počítá Evě Adam…

Kdy jindy mám na cestu se vypravit…

Čaj do kelímku…

TAM, POD JEŠTĚDEM

Hudba a text: Radůza
V nohách mám
mám už kopec nejeden
i prudkou tu stráň
tam, pod Ještědem,
v uších zní mi píseň
co dřív jsem neznala

V nohách mám, mám
už kopec nejeden
i prudkou tu stráň
tam, pod Ještědem
s vichrem křičím tu píseň
co dřív jsem neznala
je za mnou, je pryč
co jsem kdy zpackala

AŽ KOČKA ZAPŘEDE

POLOŽ MĚ

Hudba a text: Radůza

Hudba a text: Radůza

Až kočka tiše zapřede
až divá zvěř neuhne pohledem
pak zlatá rybka pod ledem
počká na mou síť

Polož mě na sebe
kudy jsem chodila
Od jihu na sever
tebe jsem prosila

Kůň jenom křísne kopytem
jak voda rozletím se korytem
čarovnej prsten mám, i ten
no, tak si mě chyť

Polož mě na sebe…

Střed na konci všech cest
kam jinam mohli bychom plout
a všechno stejně klidně nést
a touhy nechat vyvanout
Střed na konci cest všech
a přímá odvaha vše opustit
a dlouhý klid a dlouhý dech
a všem, i sobě odpustit
Až zvítězím i nad obrem
ne po zlém, ale po dobrém
pak malí muzikanti z Brém
začnou s kasací
Když bude pevná moje dlaň
padne i sedmihlavá saň
co má se, to se staň
ze světa dřív se nevrací.
Střed na konci všech cest…
Střed na konci cest všech…
Střed na konci všech cest…

A já si zavolám
ústy z křemene
Vysoko ke hvězdám
hlas můj dolehne.
Polož mě na sebe…

ZVONY

AŤ NENÍ MI LÍTO

Hudba a text: Radůza
Hudba a text: Radůza
Smrtka hlavou pokyvuje
kupec chřestí měšcem
Svatej Petr šel už domů
ale mě se nechce
Dlouhý pejzy kočí má
jak za rabiho Löwa
Golem koulí očima
a mámí na mně šém, á, jó
Zvony zněj a já od Vltavy
cejtím divnej čmuch
cha,cha,cha
Smrtka hlavou pokyvuje
vyplašila vrány
Svatej Petr klíče leští, jó
od Prašný brány, hej

(A) dmi gmi C A
Ať není mi líto
tak jako teď
ať srdce, můj přítel
vede mě vpřed
Ať za každou vášní
na vodě kruh
láska, jak znáš ji
hořký je druh
Živote můj
má krásná představo
železo kuj
dřív, než by žhnout přestalo
Ať za každou vášní…

Holky oči maj´ jak Teta
Libuše a Kazi
zaplať rundu, nebuď sketa
rozváže ti jazyk
Tu naučí tě nouze houst
jak od věků se traduje
vyzve-li tě pro pár soust, jó
sestra Bída na duel, hej

Ať všechen můj soucit
se obrátí ven
na bytosti jsoucí
i čekající jen
Ať za každou ránou
na vodě kruh
plachta a ráhno
a čistý je vzduch

Zvony zněj…
Živote můj…
Holky oči maj´ jak Teta
Libuše a Kazi
po všem houby, po všem veta
kapr se furt hází sem a tam

Ať za každou ránou
na vodě kruh
plachta a ráhno
a volný je duch

Smrtka hlavou pokyvuje…
Ať není mi líto…
Dlouhý pejzy…
Ať za každou vášní…
Zvony zněj…
Smrtka hlavou pokyvuje
vyplašila vrány
Svatej Petr klíče leští
od nebeský brány, hej

DĚDEK S CIBULÍ
Hudba a text: Radůza
Na posledním kilometru
medle vedle bedny s cibulí
seděl dědek, osud čet z run
ať se holky taky vybulí
Jak se na mě podíval
popotáh si šle
ve vousech se drbal
jaký div, ale
když tu náhle o zem sebou šleh
Mě nosí chromá kobyla,
jiná na mě, jiná na mě, jiná na mě nezbyla
ať si kulhá do svahu
má vytrvalost, srdce, věrnost, vytrvalost, srdce,
odvahu
Všecky tetky odnaproti
seběhly se trapem v jeden šik
klevetějí, hlavou kroutí
koukají se na ten dědkův trik
Nač se mordovat máme
s cizím osudem
dříve, než ten svůj poznáme
navěky tu přece nebudem
Mě nosí…
Na posledním kilometru
cibulička se tam kutálí
větu větru se rtu setru
dědkovi, ať se tam neválí
Tetky už si zuby brousejí
na ten jeho flek
oklepal se, dědek jeden, řek
ale fuj, to jsem se ňáko lek
Mě nosí…
NEBE–PEKLO–RÁJ
Hudba a text: Radůza
Ty jsi mi říkal, neboj, malá
to víš, že ti budu psát
no, tak jsem to tak brala
a teď už máme listopad
Když jsi mě prosil, ať ti věřím
andělé nebo někdo z nich
mi oči zasypali peřím
a u vás už je asi sníh

Nebe–peklo–ráj
s náma duše hraj
Jak vodka v nedopitý flašce
někde se houpe tvoje loď
zas sedím na sbalený tašce
chceš-li mě, tak si pro mě pojď
Nebe–peklo–ráj…
Z křídovejch plakátů se šklebí
do prázdnejch ulic blondýna
máslem na zem padaj chleby
sama, jak au pair z Londýna
Nebe–peklo–ráj…
Země se točí kolem osy
hlas se mi zadrh jako zip
teď už nebudu tě prosit
s tebou mohlo mi bejt líp
Nebe, peklo ráj…
BYLO NEBYLO
Hudba a text: Radůza
Nebylo a nebo bylo
za sedmero horami
pršelo a jen se lilo
každá rada dobrá mi
Je těžký bát se, kolik zkusíš
uchovat si prostotu
těžší rád mít koho musíš
ale možná protos tu
Dívám se zpět dírou v plotě
na klice zašla už měď
vzdálen jsi v čase i v hmotě
a já tě opouštím teprve teď
Pila jsem víc než jsem měla
nebylo to na zdraví
jako kdybych nevěděla
že se tím nic nespraví
Jako kdybych nevěděla
to že ve mně je ten mír
pro kterej jsem letět chtěla
až za obzor, za vesmír
Dívám se zpět…
Ať to bylo, jak to bylo
jinak už to nebude

ať mi je, či není milo
mám, co je mým osudem
Než vystoupím ze všech svých těl
pochopím, že nepřítel
ať už chtěl, a nebo nechtěl
nejlepší byl učitel

Blondýnko maličká
životem víc neponesem
než to, co unesem
ne víc, než to co snesem
nečekej lepší dobu
nečekej, duši probuď
škrpály máš, no tak je obuj a choď!

SNĚŽÍ

PANDORA

Hudba a text: Radůza

Hudba a text: Radůza

Sněží a vločka našla si můj nos
nevím, jak duše došla za mou zkušenost
a z té dálky
cizokrajné známky
lepí na obálky
a mně je posílá

S každou ztrátou
zapadlo moje srdce hloub
zná to,
koho život v žebra dloub
Snad jen maně
skříňku otevřela Pandora
až na dně
byla moje pokora

Sněží a sníh mi křupe pod nohou
Nevím, jestli ještě jsme pod stejnou oblohou
může být co není
dokud se neproměním
dokud zapomnění
břehy podmílá
Nežít, nemohla bych ani tebe milovat
Slyšíš, to hrká Dorčin zlatej kolovrat
a já v té dálce
svojí lásce
splétám v sítě vlasce
a lovím v hlubinách
BLONDÝNKA
Hudba a text: Radůza
Blondýnko maličká
ulízni lokny
v taxíku na zdraví
moje si lokni
tramvaje z Anděla
plujou za okny
do tmy
kabát dopni
polkni
a skousni ret
Blondýnko maličká
utři si pusu do fiží
přepudruj nos, hoď stíny na víčka
dej vale refýži
nepřijdou, belí halí
nepřijdou do Walhaly
ty co lhali
ty co spali
ty jak by smet!

A tak z pýchy
nechala jsem se často zmást
je tichý
kdo cestu k světlu zná
oči sklopí
to aby plamen skryl
jenž zkropil
zem dřív, než tys tu byl
Stačím-li do kuropění
ze slámy upříst zlatou nit
připoutanost a lpění
za lásku vyměnit?
S každou touhou
kterou nechala jsem jít
dobu dlouhou
chtělo moje srdce bít
A to málo
co dovedla jsem oželet
mě stálo
mnoho sil a mnoho let
Stačím-li do kuropění…

DE NÎMES

V HOŘE (NIGARDSBREEN)

Hudba a text: Radůza

Hudba a text: Radůza

hmi emi7 f#mi7 hmi

Na hoře hora ledová
já na té hoře ledu
dvě malá srdce přikovám
ach, k cípku nebe vpředu

Očima uhla jsem
a nebylo to studem
peřina pohla se
nějak už bude
Lino je studený
ponožky a pak triko
a kabát přes denim
a nic a ticho
Cette chanson n’a jamais été chantée
[Tuhle písničku nikdo nezpíval]
comme il faut, c’est ça
[jak se patří, je to tak]
Mais si tu veux, nous tous les deux
[Ale jestli chceš, tak my dva]
pouvons le faire, comme ça
[to můžeme takhle udělat]
La tranquillité, c’est ce qu’on cherche
[Všichni hledají klid]
on dit: »Puisse-t-elle venir!«
[a říkají: „Kéž by přišel!“]
On dit que tout est dificile
[říkají, že je všechno těžké]
mais, qu’ est-ce que ça veut dire
[ale, co to znamená]
Zouvám si pár těžkejch bot
jsi ve vesmíru můj pevnej bod
a sukně kasám, je blízko brod
a pryč je, co kdo zboď
Jen hlesnu od dveří
víš, nelhala jsem dosud
a jestli nevěříš
zkus špičku nosu
Okna jsou zamžený
nádobí škopek plnej
mám hrdlo stažený
hajej a nynej
Cette chanson…
Očima uhla jsem
a nebylo to studem
poznal jsi po hlase
jak mi teď bude
Lino je studený
pod kafem stůl se kejvá
un souvenir de Nîmes
tak už to bejvá

Snad sama s nimi proletím
kovově čirým vzduchem
snad sama budu dole tím
kdo prošel jehly uchem
Opře se slunce do boků
roztrhne horu ve dví
čekala hora sto roků
než odkryla své ledví
Čekala hora, čekám já
v té hoře malá tečka
než sama sebe překonám
než sama sebe přečkám
Ledová hora na hoře
mezi dva příkré srázy
hryžu do hory v pokoře
do hory hrotem vrazit
Chytlo mě slunce za žebra
a rozervalo v půli
začala voda ledy brát
kry do jezera vpluly
Ledová hora na hoře
ach, povzdychla si temně
jako by led se rozhořel
já v hoře, hora ve mně…

UNA CARTOLINA (POHLEDNICE)

a panty dveřní, ty mnohejm skřípou, zpívaj
Co tady chcete, vás nikdo nezval

Hudba a text: Radůza
V spáru…
Quando ho ricevuto
[Když mi přišel]
la tua ultima cartolina dall Italia
[tvůj poslední pohled z Itálie]
mi sono detta, tesoro mio
[řekla jsem si, můj poklade]
come mai?
[jak to?]
No, non staremo
[Ne, my nebudeme]
su questa bellissima montagnia
[nikdy stát na té překrásné hoře]
perche tu non mi vuoi, io non voglio te
[protože ty mě nechceš, já nechci tebe]
e tu lo sai!
[a ty to víš!]

Až jednou ďábel karty zkusmo si míchne,
to nebudu já, kdo mu s tím píchne
Ať třeba celej svět leží si na dně,
Ať potopa přijde, ale ne po mně.
Многие лета Всем кто поег во сне!
Все части света
Могут лежать на дне,
Все континты
Могут горетъ в огне, Толъко все это Не по мне!
Парус! Порвали парус!
Каюсь! каюсь! аюсь!

TEĎ KDYŽ SPÍŠ
Hudba a text: Radůza
Přikreju ti záda
a teď když spíš
že tě mám ráda
řeknu spíš
přečtu si jak v snáři
ráno v tvojí tváři
že tě mám ráda
a ty to víš
Ty spíš
a já Bohu děkuju
že mě neslyšíš
už je to venku, jú
ono snáz se to říká
když půlnoc tiká
miluj mě
já tě miluju…
PLACHTA - ПАРУС
Hudba: V. Vysockij
text: V. Vysockij, Radůza
Za vlnou vlna, moře a lodní šroub
projede srdcem, jen kupředu plout
a po všem živém, když obzor se sleh,
chci dostat se rychlejc, tam, kde je břeh
V spáru z plachty pár cárů
kaju, já se kaju
I vprostřed moře setkáš se s nepřáteli,
to není hoře, když tě noha bolí

PAPIEROSY
Hudba a text: Radůza
Zas husí hejna počítám
křičej, jak vracejí se domů
já táhnu zemí, nevím kam
a patřím, sama nevím komu
Letěj tak nízko nad zemí
že musej slyšet, jak mi šeptá
když chtěj tvý nohy za zenit
tak nikoho se na nic neptaj
Poczęstuj papierosem
[Nabídni cigaretu]
już czeka pociąg twoj
[tvůj vlak už čeká]
Mówisz tyle cichym głosem
[mluvíš tak tichým hlasem]
jeszcze mnie pocałuj
[ještě mě polib]
Kde máme ruce pod hlavou
tam je ten večer naše »domů«
nemysli, že snad odplavou
trápení, když utečem z domu
Poczęstuj…
Ať hnu se, kam chci, jako stín
i tebe s sebou všude nosím
a všechny důsledky všech vin
ach, nezapomeň na mě, prosím

VOJÁČEK Z CÍNOVÉ LODI
Hudba a text: Radůza
Baletka v kole se točí
na nožkách z porcelánu
potom si pro retka skočí
jak sirka, tak já vzplanu
cukrátka v kapse mi šustí
ztrácím už pomalu klid
když mě to do rána pustí
přísahám, přestanu klít
Nad ránem z hotelu vyšel
maličkej vojáček z cínu
tichounce hvízdal si Michele, ma belle
do okna nedbale kývnul
kéž je to, jak bylo vždycky
srkám už třetí bitter
stroječek hrá mechanicky
holka, nic není sichr
Baletka nehty si kouše
do lokte tlačí ji pelest
proč myslíš, že tě jen zkoušel
proč myslíš, že šlo jen o lest
láska, ta kdy chce si chodí
nejlíp, když pozdě je už
vojáček z cínový lodi
z tváře si utírá růž
ČUTORA
Hudba a text: Radůza
Podej mi čutoru,
můj starej kámoši
vyplave nahoru
co není pro uši
těch, co nás neznají
jak my dva známe se
jó, někdy potají
i mistr tesař utne se
Podej mi čutoru
jestli zbyl tam ještě lok
a nejen ze vzdoru
my na tea five o’clock
můj starej kámoši
se nenecháme zvát
ten přijde o duši
kdo v půli cesty zvad
Leckdo noc upíjí
tam pod magnólií
jak tobě teskno je-li jí
když ruce zazebou
Skoč rychle na pelech

než spánek přijde
zadrž dech
jestli vzlyk prozradí tě
je to pech
nejhorší máme za sebou
Podej mi čutoru
dneska přihnu si
až půjdem na horu
to mít nemusím
co ve svým ruksaku
jó, nedokážu nýst
tak, hochu, nesakruj
žes v parním stroji píst
Leckdo noc upíjí…
Podej mi čutoru
štěstí se jistí podkovou
když už tu letoru
holt, kámo, máme takovou
kdo kam se zakousne
jó, máme na to čich
a to, jak žili jsme
se pozná na očích

MULHOUSE
Hudba a text: Radůza
On a vu une petite fille dans les rues de Mulhouse
[Na ulicích Mulhouse bylo vidět malou holku]
sans raison d’ etre joyeuse ou d’avoir le blues
[neměla důvod k radosti, ani k tomu, aby měla
blues]
a quoi elle a pensé a n’importe quoi
[na co myslela… to je jedno na co]
au coin de la rue elle a disparu just devant moi
[na rohu ulice zmizela přímo přede mnou]

A stejně jako doma v Praze
nad fjordem Forde
z nebe Bůh volá na zem
Hei! Hvordan gar det?
Ahoj! Jak to jde?
Na mě Thor dup
tak do hor jdu
a tu svou českou mordu
smočím ve fjordu
ZAHRÁLY HOUSLIČKY
Hudba a text: Radůza

Voila, c’qu’on a écrit dans ma main gauche
[Tohle je napsáno v mojí levé ruce]
les gares, les rues les nuits et les cloches
[nádraží, ulice, noci a zvony]
oh, come je me sens mal si loin de ma ville
[ach, jak špatně se cítím tak daleko od svého města]
sans toi, sans mes copains, sans ma langue et sans
ma famille
[bez tebe, bez přátel, bez svého jazyka a bez své
rodiny]
Il reste quelques fleures dans un vase
[Zůstalo tu ve váze pár kytek]
il reste un accent et des chansons pragoises
[zůstal přízvuk a pár pražských písniček]
il rest quelques amants pour cette fille mal habillée
[zůstalo pár milenců pro tu špatně oblečenou
holku]
une place pres de la fenetre, le chemin et le billet
[místo u okénka, cesta a lístek]
NA SEVER (FORDE)
Hudba a text: Radůza
Zas tě to táhne na sever
a netvař se, že ne
bílou nocí kupředu se ber
kterej ďas tě to žene
Do tý dálky
volaj mě alky
lahve od kořalky
čepice a šálky
To nízký světlo za srdce mě tahá
a svoji cestu našlo si
a loňskej sníh, marná snaha
už se mi lepí na šosy
Za polární kruh
máš oči jako vzduch
v nedospání dluh
a moře modrej pruh

Zahrály housličky
zahrály tence
foukám kouř do svíčky
čekám na milence
ten někde toulá se
nebo šel domů
zahrály housličky tence
Bůh ví komu
Zahrály housličky
v protějším domě
srkám čaj z přesličky
vždyť hrajou pro mě
barokní gavota
přes dvůr se nese
ať tak, a nebo tak
lásky nebojme se
Zahrály housličky
po sté takt třetí
jak pára z konvičky
do nebe letí
Hynku, Viléme,
Jarmilo, Jano
foukám kouř do svíčky
zkus to na piáno

VŠE JE JEDNÍM

ach, co si počít
když prach do oka vlít

Hudba a text: Radůza
Já jsem nebem, nebe je mnou
já jsem stromem a strom je mnou
já jsem vodou, voda je mnou
já jsem zemí, země je mnou
Já jsem vším a všechno je mnou
já jsem tebou a ty jsi mnou
já jsem jedním, ty jsi jedním
vše je jedním, vše je nebem
Já jsem vším a všechno je mnou
já jsem tebou a ty jsi mnou
já jsem jedním, ty jsi jedním
vše je jedním, vše je nebem
Já jsem jedním, ty jsi jedním
vše je jedním, vše je nebem
já jsem jedním, ty jsi jedním
vše je jedním, vše je nebem
Já jsem jedním, ty jsi jedním
vše je jedním, vše je nebem
já jsem jedním, vše je jedním
vše je jedním, vše je Tebou
ZAS OČI MOJE
Hudba a text: Radůza
Zas oči moje
chytly někde divej lesk
těch, co se bojej
že padne na ně stesk
nad kusem loje
čekám na rozbřesk
a tělem projel
cit rychle jako blesk
Jak jest mi trudno
[Jak je mi těžko]
znam tylko kilku słów
[znám jenom pár slov]
być może, że zrozumiem
[možná, že porozumím]
proszę cię mów
[prosím tě, mluv]
Zas moje oči
chytly někde divej svit
tři, dva, teď – skočit
už dávno jsme si kvit
jen nad obočím
vráska tuhá jak tvíd

Ile wina było
[Kolik bylo vína]
ile uśmiechów twych ust
[a jak ses smál]
niestety twoja miłość
[bohužel tvoje láska]
nie była na mój gust
[nebyla podle mého gusta]
Zas oči moje
chytly někde divej třpyt
když spát, tak vstoje
jen ať se jiskří od kopyt
mám ptát se, co je
nebo neptat se a pít
a to, cos projel
hleď slzou pokropit
Kochałam cię bardzo
[Moc jsem tě milovala]
ale już nie mogę znów
[ale už nemohu znovu]
i proszę cię zapomnij
[a prosím tě, zapomeň]
moje imje, pięknych snów
[moje jméno, hezké sny]

TUTI–BOTY–RÉ
Hudba a text: Radůza
Jiná a jinde
chtěla jsem bejt
eso z rukávu vyndej
a pěkně s noblesou
jiná a jinde
chtěla jsem bejt
do lásky srdce
a do jitrnic prejt
Utři si slzičky
jen žádnej tyjátr
a láska ta vždycičky
sedala na játra
trumpeta plechová
jaratjatra, tyratjatra
spustí spatra
neznám bratra
duchna prachová
Jó, když kocour není doma
myši mají pré
líp mě nikdo nevychoval
tuti–boty–ré
Když mi není do smíchu
dušuju se: na mou duši
ouvej a achichú
přísahám žít, jak se sluší
a ráno sliby chyby
jako Jonáš do velryby
jistý to máš, bezpochyby
zase polezu
Jó, když kocour není doma…
Jiná a jinde
chtěla jsem bejt
eso z rukávu vyndej
a pěkně s noblesou
onde a onak
mělo to bejt
na lásku koňak
a do jitrnic prejt
Jó, když kocour není doma…
DAVID
Hudba a text: Radůza
Zasvitlo slunko skrze mrak
Davide, přichystej si prak
dostaneš jasný zrak
a sílu

Rozepne křídla do daleka
kdo se té dálky nepoleká
člověk je na světě pro člověka
miluj
Co všechno je v tvém náručí
o čem moje mysl neví
jednoho dne jí poručím
zatím bolí mě pod žebrem levým
Projdi mořem, pískem Sinaje
kdo kuráž má, ten vyhraje
a cesta vpřed vždy dobrá je
víru
Co všechno…
Svět přece není, co se zdá
nevidím, skrze moje já
možná že rozpustit se dá
v míru

