LuŠtěLa - texty

LuŠtěLa 2006 – 2010

Už jsme tady
Tancuj
Yerazanq
Patnáctiny
Hodinky
Boty
Barbíny
Vyznání
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Už jsme tady
(Stanislav Vrba)

Kluci, kluci,
už jsme tady
AH HA
Kluci, kluci
Pojďte všichni
dohromady
AH HA
Kluci, kluci
My písničku zpíváme vám
Já vás už odněkud znám
Mně do ouška můžete říct:
Sluší ti to móóóc.
A proto jsme tady!

Muži, muži,
co vy víte
AH HA
Muži, muži
Když nás zpívat
neslyšíte
AH HA
Muži, muži
My pro oko tančíme vám
Já nosánek nahoru mám
Mně bez obav můžete říct:
Sluší ti to móóóc.

Holky, holky
stůjte vzadu
AH HA
Holky, holky
To my jsme tu
pro parádu
AH HA
Holky, holky
My do tance zpíváme vám
Já se vás děvčata ptám
zda-li nám můžete říct
zpíváte moc fááájn.

Instrumentál
každému zpíváme písničku
pro radóóóst.
Instrumentál
Vždyť je tak nádherně na světě
říkáme váám.
Dědo, dědo
poseď chvilku
AH HA
Dědo, dědo
Každej chvilku
tahá pilku
AH HA
Dědo, dědo
My písničku zpíváme vám
Já tvoji babičku znám
Můžem ti už dneska říct
život je moc fááájn.
A proto jsme tady!

Jsme trojice dívek živých
jsme LuŠtěLa bláznivá dost
každému zpíváme písničku
pro radóóóst.
Jste publikum hustý, skvělý
Pro vás já úsměvy mám
Vždyť je tak nádherně na světě
říkáme váám.
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Tancuj
(Stanislav Vrba)

Já mám v žílách ekrazit,
chci si někam vyrazit,
dneska půjdem někam spolu,
dáme si tam jenom kolu.
Kam se přesunem po tím,
s tebou se já nebojím,
vem mě radši do Rokáče,
ukážu ti, jak se skáče.

Tancuj, tancuj, tancuj,
když hraje muzika skvělá,
já nevydržím sedět doma sama,
pozoruj mě, jak se to dělá.
Tancuj, tancuj, tancuj,
k tanci se já ráda obleču,
poskakuj též v rytmu tance, tancuj,
jinak ti já s jiným uteču.

Tancuj, tancuj, tancuj,
když hraje muzika skvělá,
já nevydržím sedět doma sama,
pozoruj mě, jak se to dělá.
Tancuj, tancuj, tancuj,
k tanci se já ráda obleču,
poskakuj též v rytmu tance, tancuj,
jinak ti já s jiným uteču.

Sešly jsme se holky tři,
kluk mezi nás nepatří,
zpíváme vám hezky česky,
žádná love či třesky plesky.
Až tu píseň dozpívám,
pokloním se slušně vám,
v rytmu tance zavlním se,
za potlesk vám úsměv dám.

Je mi všechno šumafuk,
ty jsi ale správný kluk,
já zas holka jak se patří,
nedám ti však ani ťuk.
Kdo neskáče není Čech,
já jsem totiž jedna z těch,
co protančí večer celý,
jak zazpívaj halí belí.

Tancuj, tancuj, tancuj,
když hraje muzika skvělá,
já nevydržím sedět doma sama,
pozoruj mě, jak se to dělá.
Tancuj, tancuj, tancuj,
k tanci se já ráda obleču,
poskakuji v rytmu tance, tancuj,
jinak ti já s jiným uteču.
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Yerazanq
(arménsky)
1. Bac yerknqum pajloch astcher
dzez chntrum em indz hima tareq verev.
Vor yerknqic najem nerkev
im pajloch siro lujser@ ajn tech varem.
2. Im lav sirum poqrik lusin
jes chntrumem qez du indz dir qo usin.
Toch jerkusov pajlenq u šochanq vor
bolorin tva te ka jerku lusin.
Ref: Yerazanqnerin bari peri
dzez chntrum enq mer jeraz@ var du katari.
U manuknerin anhog pahi anhamar yerqer
urach orer du parqevir.
Yerazanqnerin bari peri
dzez chntrum enq mer jeraz@ var du katari.
U manuknerin u manuknerin
Du manuk oreeer parqevir.
3. Toch vor tanenq mez het ajsor
vochč astcher@ vor tvumen heru bajc mot. (šat mooot)
Ajt žamanak arden menqel dzez pes
kpajlenq u kšochanq arevi pes
…........Heeeeeeeej sirun lusin var arevavaaar mez hamar( mez hamar)
Garunner bereq u ser nor yerqer u seeeeer.
Ref: Yerazanqnerin bari peri
dzez chntrum enq mer jeraz@ var du katari.
U manuknerin anhog pahi anhamar yerqer
urach orer du parqevir.
Yerazanqnerin bari peri
dzez chntrum enq mer jeraz@ var du katari
U manuknerin u manuknerin
Du manuk oreeer parqevir (parqevir)
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Patnáctiny
(Stanislav Vrba)

Každé ráno musím denně vstávati,
ve škole pak pozor stále dávati,
víte přeci učení je mučení,
kdopak to z vás ocení?

Vyrazím si večer na diskotéku,
chodívá tam spousta primových
kluků,
probudím je jistě z jejich mlčení,
kdopak to z vás ocení?

Není to zas pro mě velká námaha,
ve škole mi občas štěstí pomáhá,
tak to přece chodí denně, vážení,
kdopak to z vás ocení?

Udělám si možná taky maturu,
vypravím se sama někam na túru,
nemusí to být zas velké pocení,
kdopak to z vás ocení?

Patnáctiny,
už se blíží konečně,
oslavím je společně
se svou partou ze školy.
Patnáctiny,
jak občanku dostanu,
holčičkou být přestanu,
nebudu mít úkoly.

Patnáctiny,
už se blíží konečně,
oslavím je společně
se svou partou ze školy.
Patnáctiny,
jak občanku dostanu,
holčičkou být přestanu,
kluků zblázním několik.

Nejsem šprtka, nejsem ani Ámoska,
jsem jen prima holka, dobrá
kámoška,
jsem třeštidlo, snílek, milí vážení,
kdopak to z vás ocení?

Patnáctiny,
už se blíží konečně,
oslavím je společně
se svou partou ze školy.
Patnáctiny,
jak občanku dostanu,
holčičkou být přestanu,
holčičkou být přestanu.

Neměla jsem zatím žádného kluka,
občas mi mé srdce proto popuká,
víte přece, láska, to je mučení,
kdopak to z vás ocení?
Patnáctiny,
už se blíží konečně,
oslavím je společně
se svou partou ze školy.
patnáctiny,
Jak občanku dostanu,
holčičkou být přestanu,
na slečnu se přeškolím.
-5-

LuŠtěLa - texty

Hodinky
(Stanislav Vrba)

JÁ snila o tvém polibku
MÁM dost času na kolíbku
V MÉM srdci je však zmatek
KDYŽ na rande mě zveš v pátek

Každý den si s jinou dívkou
pohráváš, hochu
Děvčátkem svojím ty mě nazýváš
A potom Vanu
A potom Larry
A malinký hodinky v mém srdci
Tak divně tikají
Lásku postrádám

Každý den si s jinou dívkou
pohráváš, hochu
Děvčátkem svojím ty mě nazýváš
A potom Štěpu
A potom Larry
A malinký hodinky v mém srdci
Tak divně tikají
Lásku postrádám

Děvčátkem svojím ty mě nazýváš
A potom Vanu
A potom Larry
A malinký hodinky v mém srdci
tak divně tikají
Lásku postrádám

Děvčátkem svojím ty mě nazýváš
A potom Štěpu
A potom Larry
A malinký hodinky v mém srdci
Tak divně tikají
Lásku postrádám

Děvčátkem svojím ty mě nazýváš
A potom Štěpu
A potom Vanu
A malinký hodinky v mém srdci
tak divně tikají
Lásku postrádám

Instrumentál
A potom Larry
A potom Štěpu
ZA oknem už deštík pláče
MĚ srdíčko divně skáče
A nechci tě nikdy vidět
Měl by ses ty, hajzle, stydět
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Boty
(Stanislav Vrba)

Zazpívám vám jednu píseň známou,
je to píseň stará spousty let.
Zpívával ji už můj táta s mámou JÉÉ
Zpívával ji mnohý starý kmet.
Je to píseň hustá,
o botách co jdou.
Ty boty strašný jsou,
vždy všechno hezké pošlapou.
POZOR, LARRY, POCHODEM VCHOD!
Znám tu píseň z jedné staré desky,
černé jak ten hokejový puk.
Líbí se mi, že se zpívá česky JÉÉ
že je drsná jako ten můj kluk
Mám proti klukům boty,
ty chrání paní svou.
Ty boty vždycky jdou
a všechno drsné pošlapou
POZOR, ŠTĚPO, POCHODEM VCHOD!
Zas mi říká, že má něco pro mě,
a to něco, že prý láska je …
Zpívá se v ní drsně česky skromně JÉÉ
na nic se v tý písni nehraje.
Mám proti písním boty,
ty chrání paní svou.
Ty boty vždycky jdou
a všechny písně pošlapou.
POZOR, VANO, POCHODEM VCHOD!
My máme hezké boty,
ty znají píseň svou,
ty boty vždycky jdou
všem lidem tleskat rozkážou.
POZOR, LIDI, POTLESKEM TLESK!
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Barbíny
(Stanislav Vrba)

a Kena milovat se nám hnusí.
Ahoj Štěpo
Čau Larry

Kde máš Vanu

Už přichází

Zazpíváme si?

Každá z nás, má svý nej, tak nám přej,
ať nám to zpívá.

My jsme LuŠtěLa, skupina skvělá,
my zpíváme písně známé.
Třeba písničku pro Barbie holčičku
taky známe, vám ji zazpíváme.

Každá z nás, má svý nej, tak nám přej,
ať nám to zpívá.

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Já já já ne

My jsme LuŠtěLa, skupina skvělá,
my zpíváme písně známé.
Třeba písničku pro Barbie holčičku
taky známe, vám ji zazpíváme.

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Já jsem ta blondýna, Ken na mě vzpomíná
na štíhlé nožičky, krásné vlasy.

Já já já ne

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Úa ú úa ú
Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

A já zas bruneta, utekla do světa
od hory Ararat, to jsou řasy!

Úa ú úa ú

Každá z nás, má svý nej, tak nám přej
ať nám to zpívá.

My jsme LuŠtěLa, skupina skvělá,
my zpíváme písně známé.
Třeba písničku pro Barbie holčičku
taky známe, vám ji zazpíváme.

My jsme LuŠtěLa skupina skvělá,
my zpíváme písně známé.
Třeba písničku pro Barbie holčičku
taky známe, vám ji zazpíváme.
Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

My jsme LuŠtěLa, skupina skvělá,
my zpíváme písně známé.
Třeba písničku pro Barbie holčičku
taky známe, vám ji zazpíváme.

Já já já ne

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Já já já ne

Úa ú úa ú

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Úa ú úa ú

Já já já ne

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

Kdo je Barbie? T jsi Barbie!

Já já já ne

Úa ú úa ú

Kdo je Barbie? Ty jsi Barbie!

My nejsme Barbíny, plastový paneny
na štíhlých nožičkách, hloupé husy.

Úa ú úa ú

My nejsme Barbíny, nafouklé bubliny
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Folkový text

Vyznání
(Štěpánka Vrbová)

V: Ty jsi, mámo, pro mě prostě bůh,
u tebe mám nesplacený dluh,
že se o mě staráš,
že mě ráda máš.
Š: Když jsem byla takhle malinká,
potřebovala jsem tatínka
a tak byl jsi se mnou,
díky, táto můj.
Ref: Má mámo, tak podívej,
pusu na tvář teď mi dej
a pověz, že mě ráda máš.
Můj táto, jistota jsi má
a každý tě tu, tati, zná,
obdivuju tě táto můj.
Š: Ty jsi otec nejspíš nejlepší,
ty jsi táta kámoš největší,
já chci být po tobě,
tati, řekni jak.
L: Tuhle písničku ti zazpívám,
celé srdce do ní, mami, dám,
doufám, že máš radost,
maminko moje.
Ref (3x)
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LuŠtěLa 2010 – 2012

Sen
Kluk z lavice
Láska na pláži
Ovocná láska
Poslouchej
Nevolej
Don dyn don
Holky ujetý
Vím
Hemzy
Fejsbůkovej pedofil
Drsnej rock
Stíny
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Sen
(Štěpánka a Stanislav Vrbovi)
Š: Co ti mám zazpívat,
co ti mám povídat,
co ti mám můj milý dát?
Tuhle svou písničku,
nebo snad básničku,
sen, co se bude nám zdát.
L: Kolik je slunci let,
kolik máš pro mě vět,
kolik znáš můj milý slov?
To že prý mě máš rád,
měl bys mi dokázat.,
já nejsem ON nebo OFF.
R: Nemohu spát, jen sním,
své oči dokořán mám.
Nemohu spát, jen sním,
svůj sen již nazpaměť znám.
V: Víš, že tě ráda mám,
víš, že se červenám,
víš, že moc bázlivá jsem.
Nespěchej milý můj,
jenom tak při mně stůj,
s tebou chci prožít svůj sen.
R: Cítím tvůj dech, tvůj žár,
své dlaně mám v dlaních tvých,
cítím tvůj dech, tvůj žár,
já shořím snad jako vích.
Š: Proč se mi vyhýbáš,
proč jiné oči máš,
proč nejdeš můj milý dál?
Pro jednu krátkou noc,
spěchal si na mě moc,
sen se snad jenom mně zdál.
R: Nemohu spát, jen sním,
své oči dokořán mám.
Nemohu spát, jen sním,
svůj sen již nazpaměť znám.
Cítím tvůj dech, tvůj žár,
své dlaně mám v dlaních tvých,
cítím tvůj dech, tvůj žár,
já shořím snad jako vích.
Nemohu spát, jen sním,
své oči dokořán mám.
Nemohu spát, jen sním,
jsem sama a ty jsi sám.
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Kluk z lavice
(Stanislav Vrba)
Dej, dej, pusu mi dej,
hezký slůvka mi povídej,
zavři oči, stydlivá jsem,
pusu mi dej, ale jen sem.
Ve škole sedáme v lavicích za sebou,
sledujem po očku, po kom zas kluci jdou,
jsou trochu trhlý, ne však víc nežli my,
dělají posunky pitomý.
Jednoho ale, opravdu ráda mám,
vždy když se podívá, tak já se červenám,
vždy když se usměje, myslím, že je to sen,
chci, aby tu byl pro mě jen.
Dej, dej, pusu mi dej,
hezký slůvka mi povídej,
zavři oči, stydlivá jsem,
pusu mi dej, ale jen sem.
Ve škole sedáme v lavicích za sebou,
občas se ohlédne, na mě jen náhodou,
občas se zašklebí, jak žabák na suchu,
doufám, že nemá poruchu.
Ooo
Pojď, pojď, ruku mi dej,
do mých očí se podívej,
řeknou ti vše, anebo nic,
je mi z toho už teďka hic.
Dej, dej, pusu mi dej,
hezký slůvka mi povídej,
zavři oči, stydlivá jsem,
pusu mi dej, ale jen sem.
Chlapče mů_ůj
Chlapče mů_j
Ooo
Pojď, pojď, ruku mi dej,
do mých očí se podívej,
řeknou ti vše, anebo nic,
je mi z toho už teďka hic.
Dej, dej, pusu mi dej,
hezký slůvka mi povídej,
zavři oči, stydlivá jsem,
pusu mi dej, ale jen sem.
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Láska na pláži
(Stanislav Vrba)
Mé letní vzpomínky O_oo
jsou jako kamínky O_oo
u moře na pláži O_oo
když slunce zazáří O_oo
One, two, tree, four
V: Na pláži jsem si tě hned všimla.
Ve vlnách si se krásně smál.
Na malou chvilku jsem si zdřímla.
A ty si náhle u mne stál.
Mé letní vzpomínky O_oo
jsou jako kamínky O_oo
u moře na pláži O_oo
když slunce zazáří O_oo
One, two, tree, four
Š: Řeks mi, myslím, How do you do?
Já nevěděla vo co gou.
Byla jsem nejdřív plná studu.
Pak běžela jsem za tebou.
Mé letní vzpomínky O_oo
jsou jako kamínky O_oo
u moře na pláži O_oo
když slunce zazáří O_oo
L: Tak začla láska na pláži,
příběh jenom náš.
Povím vám, ještě dnes se rozzářím,
když mi pusu dáš.
Mé letní vzpomínky O_oo
jsou jako kamínky O_oo
u moře na pláži O_oo
když slunce zazáří O_oo
Mé letní vzpomínky O_oo
jsou jako kamínky O_oo
u moře na pláži O_oo
když slunce zazáří O_oo
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Ovocná láska
(na hudbu Láska na pláži pro program Ovoce do škol)
O_oo
O_oo
O_oo
O_oo
One, two, tree, four
V: O přestávce mi jabko dával
K obědu zase pomeranč
Na chodbě se mnou dlouho stával
Pusu vždy dostal na revanč
Když ovoce si dáš O_oo
Tak zdravé zoubky máš O_oo
Když ovoce si dáš O_oo
Tak hezký úsměv máš O_oo
One, two, tree, four
Š: Tenhle kluk se mi vždycky líbil
Nosil mi stále ovoce
Chlupatej tak jako kiwi byl
Držel mě jenom za ruce. (smích)
Když ovoce si dáš O_oo
Tak zdravé zoubky máš O_oo
Když ovoce si dáš O_oo
Tak hezký úsměv máš O_oo
L: Tak začla láska ovocná
Jenom ty to víš
Proto už nejsem nikdy nemocná
To si teda piš! (smích)
Když ovoce si dáš O_oo
Tak zdravé zoubky máš O_oo
Když ovoce si dáš O_oo
Tak hezký úsměv máš O_oo
Když ovoce si dáš O_oo
Tak zdravé zoubky máš O_oo
Když ovoce si dáš O_oo
Tak hezký úsměv máš O_oo
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Poslouchej
(Zdeněk Style Hrubý)
Sedím nad šálkem kávy,
tvůj dopis já otvírám.
Co se stalo teď s námi,
skříňku snů právě uzavírám.
Neodcházej, dej mi lásku svou,
neodcházej, otvírám Bibli společnou.
Poslouchej, lásko má,
v myšlenkách já jsem tvá,
poslouchej, lásko má,
srdce mi teď uvadá.
Všechno jednou končí
a něco však začíná.
Proč se zrovna teď loučíš,
pocit viny nevnímám.
Neodcházej, dej mi lásku svou,
Neodcházej, otvírám Bibli společnou.
Poslouchej, lásko má,
v myšlenkách já jsem tvá,
poslouchej, lásko má,
srdce mi teď uvadá.
Je to válka jen stínů,
kterou právě prohrávám,
zkusíme si pár dnů
zkušebně společně dát.
Poslouchej, lásko má,
v myšlenkách já jsem tvá,
poslouchej, lásko má,
srdce mi teď uvadá.
Poslouchej, lásko má,
v myšlenkách já jsem tvá,
poslouchej, lásko má,
srdce mi teď uvadá.
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Nevolej
(na hudbu Poslouchej)
Nechci tě nikdy vidět
V slzičkách usínám
Měl by ses hochu stydět
Svůj mobil já teď vypínám
Marně voláš, marně vyzváníš
Nezvednu to, však to ty dobře víš
Nevolej nikdy víc
Nechci už slyšet nic
Nevolej nikdy víc
Nemáme si co už říct
Zapomeň jméno moje
Vymaž ho z tvý paměti
Já už neznám to tvoje
Smažu ho hned vzápětí
Marně voláš, marně vyzváníš
Nezvednu to, však to ty dobře víš
Nevolej nikdy víc
Nechci už slyšet nic
Nevolej nikdy víc
Nemáme si co už říct
Bolí to hochu bolí
Že si mě chtěl opustit
Slzy líčka solí
To nelze teď odpustit.
Nevolej nikdy víc
Nechci už slyšet nic
Nevolej nikdy víc
Nemáme si co už říct
Nevolej nikdy víc
Nechci už slyšet nic
Nevolej nikdy víc
Nemáme si co už říct
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Don dyn don
(Stanislav Vrba)
Dej mi pusu a jdi spát,
jestli mě máš vskutku rád,
nemůžeš chtít po mě víc,
jsem tvé kotě, tak těpic!
Opravdu tě ráda mám,
ještě se však červenám,
nečekej víc, hochu můj,
ještě chvíli se mnou stůj.
Zvony zvoní don dyn don
Srdce buší don dyn don
Půlnoc lásky přichází
Smutek z nás právě odchází
Zvony zvoní don dyn don
Srdce buší don dyn don
Půlnoc lásky přichází
Smutek z nás právě odchází
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Až se zítra probudíš,
tak mě zase uvidíš,
budu čekat před domem,
za ruku mě potom vem.
Opravdu tě ráda mám,
ještě se však červenám,
nečekej víc, hochu můj,
ještě chvíli se mnou stůj.
Zvony zvoní don dyn don
Srdce buší don dyn don
Půlnoc lásky přichází
Smutek z nás právě odchází
Zvony zvoní don dyn don
Srdce buší don dyn don
Půlnoc lásky přichází
Smutek z nás právě odchází
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
Ó ooo o-o ooo
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Holky ujetý
(Stanislav Vrba)

V:
My jsme holky z osmé bé,
my jsme LuŠtěLa,
usmějem se na tebe,
zem se zachvěla.
Ref.
Zazpíváme, zatančíme jenom pro tebe,
zazpíváme, zatančíme za modré z nebe,
zazpíváme, zatančíme pro každého z vás,
zazpíváme, zatančíme, to bude vodvaz.
Š:
My jsme holky ujetý,
jak poslední vlak,
pošli pusu tý či tý,
tak a nebo tak.
Ref.
Zazpíváme, zatančíme jenom pro tebe,
zazpíváme, zatančíme za modré z nebe,
zazpíváme, zatančíme pro každého z vás,
zazpíváme, zatančíme, to bude vodvaz.
L:
My jsme jak tři kukačky,
LuŠtěLa skvělá,
jednou budem zpěvačky,
to bych moc chtěla.
Ref.
Zazpíváme, zatančíme jenom pro tebe,
zazpíváme, zatančíme za modré z nebe,
zazpíváme, zatančíme pro každého z vás,
zazpíváme, zatančíme, to bude vodvaz.
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Vím
(Lucy Junk)
Společně:
Vím, jak se vzdálit
Vím, jak tě získat
Ve víru kroužit
S větrem se rvát
Proč mosty pálit
Už teď se mi stýská
Vím po čem toužit
Za čím se hnát

Štěpa:
Jsem nejspíš blázen, snad někdy zmoudřím
i to se stává, tak nech to být.
Né zpátky na zem, k dešťům a bouřím,
o vzdušných zámcích nechám si snít.
Společně:
Vím, jak se vzdálit
Vím, jak tě získat
Ve víru kroužit
S větrem se rvát
Proč mosty pálit
Už teď se mi stýská
Vím po čem toužit
Za čím se hnát

Vanny:
Chci volně dýchat, cítit tě v zádech,
chci hořet touhou a nejít spát.
Smích s pláčem smíchat,
znát tě ve všech pádech,
pevně a s pýchou
za vším si stát.

Společně:
Vím, jak se vzdálit
Vím, jak tě získat
Ve víru kroužit
S větrem se rvát
Proč mosty pálit
Už teď se mi stýská
Vím po čem toužit
Za čím se hnát

Společně:
Vím, jak se vzdálit.
Vím, jak tě získat.
Ve víru kroužit,
s větrem se rvát.
Proč mosty pálit?
Už teď se mi stýská.
Vím po čem toužit,
za čím se hnát.

Společně:
Vím, jak se vzdálit
Vím, jak tě získat
Ve víru kroužit
S větrem se rvát
Proč mosty pálit
Už teď se mi stýská
Vím po čem toužit
Za čím se hnát

Larry:
Mám v hlavě stáda divokých koní
a v těle čerta, co nadělám.
Tebe mám ráda, láska mě honí,
proč se jí bránit, když přišla k nám.
Společně:
Vím, jak se vzdálit.
Vím, jak tě získat.
Ve víru kroužit,
s větrem se rvát.
Proč mosty pálit?
Už teď se mi stýská.
Vím po čem toužit,
za čím se hnát.
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Hemzy
(Zdeněk Style Hrubý a Stanislav Vrba)
Štěpa:
Vynes košík včas AHÁ
Na kluky máš čas AHÁ
Uč se, uč se zas AHÁ
Společně: Stále dááál

Vanny a Larry:
Ty seš pitomá AHÁ
Ségra lakomá AHÁ
Zůstaneš doma AHÁ
Společně: Stále dááál

Máma! No těpic AHÁ
Utečeme pryč AHÁ
Hlavně hodně křič AHÁ
ha ha ha ha ha ha ha

Štěpa:
Brácha! To je vůl AHÁ
Šampónek napůl AHÁ
Jednou bude cool AHÁ
ha ha ha ha ha ha ha

Larry:
Pěkně rovně stůj AHÁ
Co to zpíváš, fuj AHÁ
Boty venku zuj AHÁ
Společně: Stále dááál

Ref:
Ó ooo blbosti nám říkaj
Ó ooo furt se do nás míchaj
Ó ooo blbosti nám říkaj
Zlobíme dáál

Táta! Má svůj den AHÁ
Buzeruje jen AHÁ
Už aby šel ven AHÁ
ha ha ha ha ha ha ha

Ó ooo blbosti nám říkaj
Ó ooo furt se do nás míchaj
Ó ooo blbosti nám říkaj
Zlobíme dáál

Ref:
Ó ooo blbosti nám říkaj
Ó ooo furt se do nás míchaj
Ó ooo blbosti nám říkaj
Zlobíme dáál

Vanny:
Jsem nevinná
holčička tvá
Tatínku můj
penízky dávej

Ó ooo blbosti nám říkaj
Ó ooo furt se do nás míchaj
Ó ooo blbosti nám říkaj
Zlobíme dáál

Larry:
Chci ještě víc
bráchovi nic
Z butiku hadříky házej

Vanny:
Zas nic neumíš AHÁ
Kam pořád čumíš AHÁ
Ukaž co umíš AHÁ
Společně: Stále dááál

Společně:
My nechceme vás už poslouchat! Ble
Ref:
Ó ooo blbosti nám říkaj
Ó ooo furt se do nás míchaj
Ó ooo blbosti nám říkaj
Zlobíme dáál

Úča! No teda AHÁ
Vzteky je bledá AHÁ
Kouli mi nedá AHÁ
ha ha ha ha ha ha ha

Ó ooo blbosti nám říkaj
Ó ooo furt se do nás míchaj
Ó ooo blbosti nám říkaj
Zlobíme dáál
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Fejsbůkovej pedofil
(Stanislav a Štěpánka Vrbovi)
Pepepepe pedofil …..
Na Firefox, Google, Kouli.cz,
na Inbox, Óčko to bude chat!
Jsi roc-ker ne-bo přítel popu,
ze spaní kopu. 

Na Líb-ko, na Stream, na Band-zo-ne,
na Lidé, iX-chat jenom to ne!
Jsi WoW-kař ne-bo kámoš myspace,
ozvi se mi dnes.

Pomalé: Brou_zdám sa_ma,
jen tak si cha_tu_ju.
ty jsi tla_ma 
te_be ne_mi_lu_ju.

Na Firefox, Google, Kouli.cz,
na Inbox, Óčko to bude chat!
Jsi roc-ker ne-bo přítel popu,
ze spaní kopu. 
Ref: Na compu a na fejsbůku
trávím noci kvůli klukům.
Znám jich spousty, jsou jak vosy,
napište mi někdo, prosím,
zavolejte někdo z vás,
chci zas slyšet prima hlas
na-skaj-pu.

Pomalé: Chat je na_nic,
už mě to ne_ba_ví.
že jsi pa_nic 
mi ne_jde do hla_vy.
Ref: Na compu a na fejsbůku
trávím noci kvůli klukům.
Jak mátoha ráno vstávám,
do pucu se rychle dávám,
vyčistím si taky zub
a pak honem hupky dup
do ško-ly 

Ref: Na jůtůbku, na bendzone
najdu si tě, jenom to ne!
Koukni se mi na profil,
pokud nejsi pedofil. 
Přidej si mě na ajsko,
čekám na tě, má lásko
vzdá-le-ná.

Pepepepe pedofil ….

Na Líb-ko, na Stream, na Band-zo-ne,
na Lidé, iX-chat jenom to ne!
Jsi WoW-kař ne-bo kámoš myspace,
ozvi se mi dnes.
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Drsnej rock
(Stanislav Vrba)
Drsnej rock a drsná slova
to prej není pro holky
to je kec, dám to znova
jenom žádný okolky
Začaly jsme tři
Zůstaly jsme dvě
Budem zpívat dál
Třeba jen tobě
Pokud máš rád nás
Holky ujetý
Drsnej kluk a drsná láska
to prej bejvá paráda
zeptej se a já ti povím
vlez mi hochu na záda
Začaly jsme tři
Zůstaly jsme dvě
Budem zpívat dál
Třeba jen tobě
Pokud máš rád nás
Holky ujetý
Začaly jsme tři
Zůstaly jsme dvě
Budem zpívat dál
Třeba jen tobě
Zazpíváme rock
ve svém pojetí
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Stíny
(Aleš Halama)
Stíny ráno až si kleknou na zem
Moc nemají, nic netají
Mříže v oknech brání projít rájem
Snad nám jednou podají
Duši svou zbavenou tíže
Duši svou sevřenou v okovech … čteš
Otčenáš a znamení kříže
Pohled Můzy do prázdných let
Dál se směj, panna víno pláče,
potají slzy padají.
Máš-li strach, tak rychle odsud kráčej,
Než ti svůj stín prodají
Za duši tvou zbavenou tíže
Duši tvou sevřenou v okovech … čteš
Otčenáš a znamení kříže
hledat Můzy v rozpadlých zdech
Stíny ráno až si kleknou na zem
Moc nemají, nic netají
Bránou z růži projdem jednou rájem
Snad … snad nám potají
Snad … snad nám podají
Duši svou zbavenou tíže
Duši svou sevřenou v okovech … čteš
Otčenáš a znamení kříže
Pohled Můzy do prázdných let
Za duši tvou zbavenou tíže
Duši tvou sevřenou v okovech … čteš
Otčenáš a znamení kříže
hledat Můzy v rozpadlých zdech
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LuŠtěLa 2013

Nenasytná
Neřeším
Doteky
To už nezastavíš
Bejby
Žárlivá
Cesta na intr
Zhulená
Počkej
Nejsem naivní
Létání
Uka mi
Canned Love
Poklona
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Nenasytná
(Štěpánka a Vanessa)
Š: Každá holka má ráda pozornost,
ale já jí nemám nikdy dost.
Už jsem z toho nejspíš šílená,
Nazdar světe, tohle to jsem já.

Š: Oční kontakt není jenom náš,
zeptej se kluků, který znáš.

V: Nejsem zas tak jinačí,
předsudky tak ty mě vytáčí.

Ref: Pozornosti nenasytná,
provokuju dál.
Pýcha ta mi moc nechutná,
proč by o ni někdo stál.

Ref: Pozornosti nenasytná,
provokuju dál.
Pýcha ta mi moc nechutná,
proč by o ni někdo stál.

V: Ty jsi, chlapče, vážně naivní,

Ref. Chvíli se dívej jen tak pro radost,
co víc si můžu přát?
Provokující, nenasycená,
někdy milá, někdy ztřeštěná.

facka ta tě uklidní.
Axe není žádná vakcína,
sorry, nejsem blbá blondýna.

Ref: Pozornosti nenasytná,
provokuju dál.
Pýcha ta mi moc nechutná,
proč by o ni někdo stál.

Š: Pozornosti nenasytná,
provokuju dál.
Pýcha ta mi moc nechutná,
proč by o ni někdo stál.

Ref. Chvíli se dívej jen tak pro radost,
co víc si můžu přát?
Provokující, nenasycená,
někdy milá, někdy ztřeštěná.

2x Ref. Chvíli se dívej jen tak pro
radost,
co víc si můžu přát?
Provokující, nenasycená,
někdy milá, někdy ztřeštěná.
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Neřeším
(Štěpánka a Vanessa)
Š: Na malém městě se nic neutají,
na drby se lidé pořád ptají.
Pak je rozhlašují dál a dál,
kdekdo o tom povídal.

Ref: Neřeším, co si o mně myslíte,
protože mě nepochopíte.
Neřeším ty vaše názory
Navzdory, že je slyším.
Neřeším, co si o mně myslíte,
protože mě nepochopíte.
Neřeším ty vaše názory
Navzdory, že je slyším,
ať jdu kamkoliv.

V: Koukni, co si zase vzala,
není zas tak dokonalá.
Š: Tak to pokračuje dál a dál,
kdekdo o tom povídá.

Š: Koukni, co si zase vzala,
není zas tak dokonalá.
V: Jak se šklebí, jak se nese,
ta už toho moc nesnese.
Š: Kdo ví, s kýmpak teďka chodí,
kterýho si domů vodí.
V: Hrůza, jak je vyfintěná,
ta je pěkně vymaštěná.

Ref: Neřeším, co si o mně myslíte
protože mě nepochopíte.
Neřeším ty vaše názory
Navzdory, že je slyším.
Neřeším, co si o mně myslíte,
protože mě nepochopíte.
Neřeším ty vaše názory
Navzdory, že je slyším,
ať jdu kamkoliv.
Š: Pro každé slovo se nemusíš rvát,
to ještě uslyšíš tisíckrát.
Lepší lidé většinou mlčí,
hlupáci ale útočí.

Ref: Neřeším, co si o mně myslíte,
protože mě nepochopíte.
Neřeším ty vaše názory
Navzdory, že je slyším.
Neřeším, co si o mně myslíte,
protože mě nepochopíte.
Neřeším ty vaše názory
Navzdory, že je slyším,
ať jdu kamkoliv,
že je slyším,
ať jdu kamkoliv.

V: Ať o tobě klidně všichni mluví,
Š: Neber ohled na pomluvy.
Š: Mnozí kolem většinou mlčí,
hlupáci ale útočí.
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Doteky
(Štěpánka Vrbová)

V: Každý tvůj úsměv, každý tvůj pohled
znám.
Tvůj hlas mě vábí, tvým očím se podám.
To jsi přeci ty, kdo mě zkoušel svést,
teď tě plnou hlavu mám.
Narušuješ sny, chceš mi hlavu plést,
to nemůže být už klam.

Ooh
Š+V: Stačí mě pohladit a celá se zachvěji.
Jen nikam nespěchej, líbej mě raději,
jen něžné doteky, jen vroucná objetí,
natolik mě znáš.
Půjdem spolu tam, kde dobře bude nám,
kde mi pusu dáš.

Š: Ty mě znáš dobře, víš jak mě potrápit,
Jak celá zjihnu, když mě chceš políbit.
Když si mě nevšímáš, naschvály děláš,
blázním z tebe dočista.
Vím, že po mě šílíš, počkej ještě chvíli,
co nám zítřek přichystá.

V+Š: Já sebe se ptááám, proč tě ráda mám
proč po každém pohlazení, jak vločka
roztávám.
V+Š: Dál půjdeme dááál, nikdo neví kam,
dnes však prsty chvějícími, se tebe
dotýkám.

V+Š: Já sebe se ptááám, zda tě ráda mám,
když s každým tvým pousmáním,
jak vločka roztávám.

Ooh
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To už nezastavíš
(Štěpánka Vrbová)

V: Dám svoji svatozář, dám ti ji, dám,
svou růži na oltář, ráda přidám,
má lásko jediná, já dobře vím,
že právě začíná, co už nezastavím.

V+Š: Dám svoji svatozář, dám ti svůj sen,
svou růži na oltář, jen si ji vem,
má lásko jediná, já dobře vím,
že právě začíná, co už nezastavím.

Š: Řítím se propastí, bláznivý let,
chytáš mě do pastí, chytni mě hned,
má lásko, můj čistý, nádherný sne,
můžeš si být jistý, stačí, že spolu jsme.

V+Š: Usínám v objetí, to není sen,
budím se vzápětí, je bílý den,
má lásko jediná, ty dobře víš,
že právě začíná, co už nezastavíš.
Lá lalá lálálá lá lalá lá
lá lalá lálálá lá lalá lá
Má lásko jediná, ty dobře víš,
že právě začíná, co už nezastavíš.
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Žárlivá
(Štěpánka a Vanessa)
Čteš eSeMeS mou

Š+V: Čteš eSeMeS mou,
víčka přivíráš,
já spěchám za tebou,
ty mě nevnímáš.
Čteš eSeMeS mou,
že to nezvedáš,
já spěchám za tebou,
kterou pak tam máš.

Š: Znám tvoje nálady, znám tvoje sny,
straší mě nápady, zda nejseš s ní,
pospíchám ulicí, venku tma je,
dám ti přes palici, pokud tam je.
V: Znám tvoje podrazy, lásko moje,
roztřískám obrazy, těš se, ou je,
zabuším na dveře, všichni žasnou,
navzdory důvěře, chci mít jasno.

V: Jsem celá dychtivá, jen se třesu,
taky jsem lechtivá, moc nesnesu,
umím být mazlivá, jindy zase,
jsem strašně žárlivá, jako prase.

Š+V: Čteš eSeMeS mou,
víčka přivíráš,
já spěchám za tebou,
ty mě nevnímáš.
Čteš eSeMeS mou,
že to nezvedáš,
já spěchám za tebou,
kterou pak tam máš.

Š+V: Čteš eSeMeS mou,
víčka přivíráš,
já spěchám za tebou,
ty mě nevnímáš.
Čteš eSeMeS mou,
že to nezvedáš,
já spěchám za tebou,
kterou pak tam máš.

Š: Jsem tvoje kočička, jsem tvá milá,
to moje očička, té zvábila,
jsem tvoje prdelka, láska horká,
svlečená z prádélka, tvoje holka.

Čteš eSeMeS mou
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Bejby
(Štěpánka Vrbová)

Š: Já nejsem žádný tvý bejby,
ty nejsi žádnej můj kluk.
Včera jsi na mě moc zlej byl
a mně to dneska je fuk.

Š: Takových jak ty je mnoho,
Š+V: na každý ruce hned pět.
Deset pak na mých nohou.
Š+V: škoda je pro tebe vět.

V: Já nejsem žádná tvá puťka,
s kterou si můžeš jen hrát.
Až tě zas, hošánku, potkám,
budu se všemu jen smát.

Š+V: Směj, jen se mi klidně teď směj,
nic ode mě však nečekej.
Hrej, dál si jen tu svou hru hrej.
seber a pryč utíkej.

Š+V: Směj, jen se mi klidně teď směj,
nic ode mě však nečekej.
Hrej, dál si jen tu svou hru hrej,
seber a pryč utíkej.

Š+V: Směj, jen se mi klidně teď směj,
nic ode mě však nečekej.
Hrej, dál si jen tu svou hru hrej,
seber a pryč utíkej.

V: O tobě nechci už slyšet,
Š+V: táhni s tím, víš dobře kam.
Vypadni, než začnu křičet,
Š+V: tvá láska to byl jen klam.

V: Já nejsem žádný tvý bejby,
ty nejsi žádnej můj kluk.
Včera jsi na mě moc zlej byl,
a mně to dnes už je fuk.
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Cesta na intr
(Štěpánka Vrbová)

Š: Fotrovi je to zřejmě fuk,
že mě chce každej druhej kluk.
Máma zas má svý migrény,
vříská jak městské sirény.

V: Odjíždím zase v neděli,
ani mě vidět nechtěli,
autobus seká zatáčku,
na intru máme přednášku.

V: Platěj mi intr, obědy,
nechodím domů k zpovědi.
Nehulím, chlast mi nechutná,
umím být pěkně nechutná.

Š: O tom jak máme poslouchat,
rodičům dobře naslouchat,
řídit se jejich pokyny,
dbát na pověst rodiny

Rodičové milí, vždyť jste se mnou byli,
když jsem byla malá a čertů se bála.
Rodičové moji, proč už nejste svoji,
měla jsem vás ráda, je to od vás zrada.
Rodičové milí, vždyť jste se mnou byli,
když jsem byla malá a čertů se bála.
Rodičové moji, proč už nejste svoji,
měla jsem vás ráda, je to od vás zrada.
STRAŠNÁ!

Rodičové milí, vždyť jste se mnou byli,
když jsem byla malá a čertů se bála.
Rodičové moji, proč už nejste svoji,
měla jsem vás ráda, je to od vás zrada.
Rodičové milí, vždyť jste se mnou byli,
když jsem byla malá a čertů se bála.
Rodičové moji, proč už nejste svoji,
měla jsem vás ráda, je to od vás zrada.
ZRADA!
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Zhulená
(Štěpánka a Vanessa)

V: Jdi s tou vodkou pryč, radši u mě buď,
na opilej stav, na ten nemám chuť.
Já tě ráda mám, když jsi při smyslech,
jsem jak šílená, jsem jak pytel blech.

Š+V: Já jsem veselá, já jsem ujetá,
šťastná docela, nikdy však sjetá,
vždycky bláznivá, vždycky nad věcí,
nepřemlouvej mě, nech si ty kecy!

Š+V: Když jsi se mnou sám, tak jsi jinačí,
parta však tvůj styl vždycky otáčí.
Ráda se bavím, tohle je však moc,
když se napiješ, blbneš celou noc.

Š+V: Jsem jen zhulená, když mě objímáš,
jsem jen zhulená, když mi pusu dáš,
jsem jen zhulená, když se usmíváš,
jsem jak zhulená, tak tady mě máš.

Š+V: Jsem jak opilá, když mě objímáš,
jsem jak opilá, když mi pusu dáš,
jsem jak opilá, když se usmíváš,
jsem jak opilá, když se zadíváš.

V: Je mi sedmnáct, tobě o rok víc,
tak pojď ke mně blíž a neříkej nic.
.
Š: Budem veselí, budem ujetí,
šťastní docela, nikdy však sjetí.

Š: Jdi s tou trávou pryč, radši u mě buď,
na zhulenej stav, na ten nemám chuť.
Já jsem veselá i bez těch smradů,
co ty prohulíš, za to mám Pradu.

Š+V: Nejsem zhulená a tady mě máš.
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Počkej
(Štěpánka Vrbová)

Š: Zas máš pro mě slůvka milá,
zas máš pro mě pohádku,
že jsem tě dnes překvapila,
to nestojí za hádku.
V: Zas mi říkáš, lásko moje,
zas mi šeptáš nesmysly,
ta pusa je má ne tvoje,
na to ani nemysli.

V: Povídej mi něco hochu,
ne to není legrace,
pomazli mě, jenom trochu,
nejsem žádná matrace.
Š: Jsem mazlivý, děvčátko tvý,
pojď ke mně blíž, už víc nesmíš.
V: Tady mě máš, co uděláš?
Zkoušíš to zas, asi nevěříš v nás.
Š+V: Tak ruku mi dej a nepospíchej,
vím, že mě chceš, já chci tě tééž.

Š+V: Počkej, počkej, počkej,
co to povídáš,
počkej, počkej, počkej,
ty mě nevnímáš,
počkej, počkej, počkej,
nebuď na mě hrr,
tak to teda prr.

Š+V: Počkej, počkej, počkej,
dychtivý pane,
počkej, počkej, počkej,
tak to teda ne,
počkej, počkej, počkej,
mlč, anebo křič,
ty ruce dej pryč!

Š: Jsem tu s tebou ráda, to víš,
nebojím se, to si piš,
zajímá mě, co mi povíš,
klidně k tobě půjdu blíž.

Počkej, počkej,
Počkej, počkej,
Počkej, počkej,
Počkej, počkej,

Š+V: Počkej, počkej, počkej,
co to vyvádíš,
počkej, počkej, počkej,
snad mě nesvádíš,
počkej, počkej, počkej,
chlapče divoký,
neslyšíš kroky?

počkej,
počkej,
počkej,
počkej,

Tak počkej.
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Nejsem naivní
(Štěpánka Vrbová)
Š (pomalu): Nejsem tak hloupá a naivní,
nejsem ta, co se hned uklidní.
Ty jsi však všech grázlů král,
co by sis na lásku jen hrál.

V: I když to ale ještě dnes bolí,
časem se rány zahojí,
pak budeš litovat, o co jsi přišel,
slova mé lásky, tak rád bys zas slyšel.

V (rychle): Nejsem tak hloupá a naivní,
nejsem ta, co se hned uklidní.
Ty jsi však všech grázlů král,
co by sis na lásku jen hrál.

Š: Nestojím o tvoji omluvu,
nechci to prožívat zas znovu.
Nečekej, že ti to odpustím,
já potkám lásku, o které sním.

Š: Nejsem jen holka na hraní,
nejsem ta, co se nebrání.
Na sladký řeči už neskočím
a pro kluky prostě nebrečím.

Š+V: Láska je těžká a toho se bojím,
že i když je sladká, já těžko se hojím.
Láska je jako počasí, chvíli je jasno a pak
prší.

Š+V: Láska je těžká a toho se bojím,
že i když je sladká, já těžko se hojím.
Láska je jako počasí, chvíli je jasno a pak
prší.

Š+V: Láska je těžká a toho se bojím,
že i když je sladká, já těžko se hojím.
Láska je jako počasí,
V (pomalu): chvíli je jasno a pak prší.
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Létání
(Stanislav Vrba)
V: Letěla jsem nad oblaky,
letěla jsem a ty taky,
unášeni vánkem z polí,
stále spolu jak sokoli.
Fíjúú, fíííí

Š: Vzlétni se mnou, nic se neboj,
létání je láska, né boj,
vzduch je jako pohlazení,
cítíš, jak ti proudí dlaní.
Fíjúú, fíííí

Š: Létám ráda, létám s tebou,
srdce buší, uši zebou,
volná jak pták, jako vločka,
vlasy vlají, slzí očka.
Fíjúú, fíííí

V+Š: Létání, létání, lehoučké mávání,
létání, létání, jak naše milování.

V+Š: Létání, létání, lehoučké mávání,
létání, létání, jak naše milování.

V: Letěla jsem nad oblaky,
letěla jsem a ty taky.
Fíjúú, fííí

Š+V: Létání, létání, lehoučké mávání,
létání, létání, jak naše milování.

V: Hladím větry, češu mraky,
cuchám mlhy, plaším ptáky,
nad lesy a bystřinami,
nad kopci a dolinami.
Fíjúú, fíííí
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Uka mi
(Štěpánka Vrbová)
Š (pomalu): Uka mi buchtu, no uka,
řekl mi a jeho ruka
zajela, kam nikdo nesmí,
uka mi, no tak hned sem s ní,
Pojď
V (důrazně): Tos´ přehnal, co tě to vzalo,
zklidni se, stačí jen málo,
a chytneš, jednu přes hubu,
s tebou tu sama nebudu,
čau.
Š (recitace): Vypadal dobře, nekouřil, nepil,
kdo mohl tušit, jakej je debil,
jestli si myslel, že na to čekám,
tak to se splet, ať táhne někam,
pryč.
V: Nejsem ta, co se hned dává,
co drží jak ňáká kráva,
možná to není už v módě,
já hledám kluka v pohodě.

Š+V: Když budeš chytrej, můj hochu,
a taky galantní trochu,
když budeš jak Štěpán básník,
v Jeskyňku celá ti zkrásním,
hned.
Š (recitace): Uka mi lásku, uka no uka,
uka mi něhu a tvoje ruka,
bude hřát moji, sevřenou v pěsti,
ve které malá zrníčka štěstí,
mám.
V: Uka mi lásku, no uka,
uka mi a tvoje ruka,
sevře mou zaťatou v pěsti,
ve které jadýrka štěstí,
mám.
V+Š: Uka mi lásku, no uka,
uka mi a tvoje ruka,
sevře mou, zaťatou v pěsti,
ve které jadýrka štěstí,
mám.
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Poklona
(Štěpánka Vrbová)

Jako první zazpíváme
naším klukům ze školy,
kteří se nám vysmívali,
že jsme hloupé luštěly.
LuŠtěLa fůůůj!

LuŠtěLa je nerozbitná,
LuŠtěLa je ze slabik,
tak si pište, co jen chcete,
nás už nejde zeslabit.
Pro vás všechny zazpíváme,
naše songy pro radost,
a úsměvy rozdáváme,
těch prý není nikdy dost.

LuŠtěLa je nerozbitná,
LuŠtěLa je nesklonná.
Toho, kdo se tomu směje,
považujem za slona.

A nakonec poděkujem
našim skvělým fanouškům,
malejm holkám, velkejm klukům,
i z Umbrtky starouškům.
LuŠtěLa cůůůl!

Další sloku věnujeme
Masakrům a bulváru,
co nás rádi kritizují,
ať už táhnem od válu.
LuŠtěLa hnůůůj!

LuŠtěLa je nerozbitná,
LuŠtěLa je nesklonná,
vám všem, co se náš zpěv líbí,
Děkujeme, poklona.

Blogeři a novinářky,
když jste byli jako my,
nebyli jste tenkrát stejně
tak jako my pitomý?
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Canned Love
(Jacek Branný)
I used to care about
that rare kind of man,
who sees me as I am,
listens to what I say.
I was looking for a boy
who will satisfy my dreams
always wanted "something more".
now I dont know what it means.

We're walking thru the town
Side by side
anyone can envy us
our glamour life
enjoying my new dress,
feels like winning a prize
Boys are staring at my ass
but not into my eyes.

We're walking thru the town
Side by side
anyone can envy us
our glamour life
enjoying my new dress,
feels like winning a prize
Boys are staring at my ass
but not into my eyes.

Refrén
Now I feel like Alice
You’re my Wonderland
it's more I ever wanted
Now I feel like Alice
You’re my Wonderland
it's more I ever wanted
It's like canned happiness and love at hand

Refrén
Now I feel like Alice
You’re my Wonderland
it's more I ever wanted
Now I feel like Alice
You’re my Wonderland
it's more I ever wanted
It's like canned happiness and love at hand

"What I see is what I get"
I say with pride.
No one tells me what to do
But is it right?
Every now and then
I feel a little doubt
but then I close my eyes
And shout it out so loud

The old days are gone
I feel like a superstar.
boys are praising my new looks,
girls your big car.
“What you see is what you get”
It’s my new style.
awesome party every day,
and every single night.

We're walking thru the town
Side by side
anyone can envy us
our glamour life
enjoying my new dress,
feels like winning a prize
Boys are staring at my breast
But not into my eyes
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