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Letní 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

  
Rosy vůně, 
Ve zpěvu, 
Koncert ptačí, 
Za svítání, 
V úsměvu, 
K blankytně modré, 
Náladě mi stačí 

 
K pocitu, 
Z vánků hábitu, 
Že jsi tu, 
A s Tebou dny letní, 
Kdy pozdě se setmí, 
Kdy probouzí se, 
Paprsky, teplo i lístek 
 
R: V zimních dnech stůně, 
Když letní vůně, 
Chybí a jsou cizí, 
Když v kamnech z kachlíků, 
Když bereš za kliku, 
Rampouchy mizí. 

Rosy vůně, 
Koncert ptačí, 
Sousedka, co na pavlači, 
Větrá peřiny, vteřiny, 
Kávy a dnů letních 

Ospalých očí, 
Milenců smích, 
Když nad ránem, 
Z podobočí, 
Milují se na stráních, 
Když probouzí se, 
Paprsky, teplo i lístek, 
Topolů i lísek 
                                             R:  
 

 

 

 

Sousedka ve čtyři, 
Ve zpěvu ptačím, 
Co s vůní peřiny, 
Co povídají si, 
Tajemství ptačí, 
Dnes jako kdysi, 
Tohle mi stačí, 
Když červen, 
Opláče květen, 
Kdy probouzí se, 
Paprsky, teplo i lístek, 
Topolů i lísek. 
                                             R: 
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Pro sebe 
R. Honus / R. Honus / Heblo 
 

Vleže na trávě snídám 
Celý den pro sebe mám 
Kočka se protáhne, zívám 
Co chci, to hned prožívám 

R: Když se mi po ránu hlava točí 
Mám pocit, že se jen zdám 
S kapkami rosy, co ze tvých očí 
Připlují mraky až k nám 
Když mi sen do spánku ráno skočí 
Ten pocit důvěrně znám 
Barvy si klidně tančí nad obočím 
Sny plují smírně až k nám 

Vleže na trávě zívám 
Celý den pro sebe mám 
Všechno, co ve mně teď dřímá 
Oddá se milostným hrám 

R: Když se mi po ránu … 

Vleže na trávě zpívám 
Tóny dne, který dnes mám 
Kočka se protáhne, zívám 
Co chci, to hned prožívám 

R: Když se mi po ránu … 

… Sny plují smírně až k nám 3x 
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Ženy 
Guillaume Apollinaire / R. Honus 
 
V ženských rukách jehly zazáří 
Leni kávu by to chtělo 
Kočka protáhne si rozehřáté tělo 
Martin Gertrudu si vede k oltáři 
 
Slepý slavík do zpěvu se dal 
Hlasem jak sova jatá v kleci 
Ten cypřiš vypadá no řekni přeci 
Jak papež na cestách když sníh ho posypal 
Listonoš s učitelem ti zdrbnou co se dá 
Zima je tuhá To bude dobrý víno 
Hlušec kostelník už prej má odzvoníno 
Starostova dcera štólu vyšívá 
 
Páterovi k svátku Zatímco les sténá 
Hlasem varhan plným vážnosti 
Pan Sen vešel se sestřičkou Starostí 
Katko punčocha je trochu roztržená 
 
Přines kávu máslo a co ještě chybí 
Hrnek mléka chleba sádlo džem 
Lenko trochu kávy kdybys jen … 
Ten vítr drmolí jakoby četl bibli 
 
Kávu? Lenko tak mi nalej přece 
Lotko nebuď smutná To víš, že láska zebe 
Bůh uchovej já miluju jen sebe 
Babička se modlí růženec 
 
Podej mi Leni cukr ať si spravím chuť 
Petr s ohařem si vyšel na zajíce 
Jedle zpívají ve větru tancujíce 
Život je med jen mne nezarmuť 
 
Slyšíte? Tak už je se vším smířen 
Zvony šeptají tu zprávu nehlasně 
Lízo přilož sic nám vyhasne 
Ženy váhavě se znamenají křížem 
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Večerní 
R. Honus / R. Honus / K. Kučera, Heblo 
 
 
Po dlouhých dnech 
I když se už krátí 
Léto co se v srpnu ztratí 
Co zdát se bude ve snech 
Když nechce se spát 
Dětem, které rády by si 
Ještě hrály, smály se a povídaly 
Tak jako my kdysi 
Když jsme byli malí 
Tak jako my kdysi 
Když jsme se ještě smáli 
Duší čistou 
 
Dětem z koláče se drobí (Karolína, Julie i Tobi) 
Ještě trošku zlobí 
Než chladivý vánek 
Přikryje všem víčka 
Než pohladí nás spánek  
 
Po dlouhých dnech 
I když se už krátí 
Léto co se v srpnu ztratí 
Co zdát se bude ve snech 
Když nechce se spát 
Dětem, které den už smyly 
Chtěly by si ještě hrát 
Tak jako my kdysi 
Když jsme byli malí 
Dobrou noc a spát 2x 
 
Dětem z koláče se drobí (Karolína, Julie i Tobi) 
Ještě trošku zlobí 
Než chladivý vánek 
Přikryje všem víčka 
Než pohladí nás spánek  
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Déšť 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

V loužích jedna v druhou 
Kapky s duhou, 
Chladí, hladí po tvářích 

Máš kliku, že bez deštníku 
V mokrém triku 
Ucítíš to pohlazení 

Po horkých nocích 
Rozpálených dnech 
Po suchých rocích 
Týdnech a dnech 

Kapky deště bez deštníku 
V oka-mžiku 
V kapkách skryté promíjení 

V kapkách skryté pomíjení 
V oka-mžení 
Ocení jen poražení 

Po horkých nocích 
Rozpálených dnech 
Po suchých rocích 
Týdnech a dnech 

/:Krásná a s mokrou hlavou 
Šťastná s náladou hravou:/ 

Jen ty, které z nebe padnou 
Na dno, snadno 
Potěší, než zvadnou 

Máš kliku, že bez deštníku 
V mokrém triku 
Ucítíš to ochlazení 

V koloběhu 
Deště, kapek, sněhu 
Vítězí i poražení 
Když v sobě najdou něhu 
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Mezičasí 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

 

 

Mezičasí, o slovo se hlásí 
Ryba a rak, mrak co jen tak 
Přichází bez věnců v měsíci Blíženců 
Pochyby, co kdyby, snad 

  

Možná je možné, bytí je množné 
Těžké je umírat, zaplatils vložné 

Vrací se, tulí, ledová cesta 
Zrcadlo nastaví, pohledům hostí 
Nastokrát postí se, zkouší a trestá 
Víru, co ve víru vzpomínek zprostí 

Domnělé viny, k prasknutí kosti 
A prstů pnutí, když k sobě jsme krutí 

Věřit sama sobě, v podivné době 
Svítání napoví, v růženci nachoví 
Pokušení černou v bílou mění 
Tát jak sněhy tají o naději 

Domnělé viny, k prasknutí kosti 
A prstů pnutí, když k sobě jsme krutí 

Pak jen věcí běh ukrytých za příběh 
Pochybovat bez výčitek 
Bez zbytečných výtek 
Být sama sebou, být sama s Tebou 

Možná je možné, bytí je množné 
Těžké je umírat, zaplatils vložné 
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Blůza 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

 

Spím …  
Občas se z boku na bok 
Pod dekou líně obrátím 
Sem tam si z roku na rok 
V peřinách půl den předplatím 

R: Za okny prší 
Kapky se od skla odráží 
Od rána prší 
Povinnost lenost vyváží 

Sním … 
Občas se z boku na bok 
Pod dekou líně obrátím 
Sem tam si z roku na rok 
V peřinách půl den předplatím 

R: 

2x R: Za okny prší 
Kapky se od skla odráží 
Od rána prší 
Povinnost lenost vyváží 

Spím … 
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Kudy teď kráčíš? 
R. Honus / R. Honus, Heblo 
 
 
Kudy teď kráčíš? 
Kam já ještě smím 
Kudy dál máš se dát 
Kam kroky své stáčíš 
Kam dohlédnout smím 
Čeho se můžeš bát 
 
Kniha minulosti Tvá v Tobě dříme 
Všechno, co prozradils mi potají 
Osud pán ublížil Ti, dobře to víme 
Andělé nehrají 
 
Kudy teď kráčíš? 
Zda dál ještě smím 
Nevím, zda mám tu stát 
Kam mysl Tě vláčí 
Když duše Tvá ví 
Nemáš se čeho bát 
 
Kniha minulosti Tvá v Tobě dříme 
Všechno, co prozradils mi potají 
Osud pán ublížil Ti, dobře to víme 
Andělé nehrají 
 
Co má se stát to dávno z duše pórů víme 
Co má se stát v nesmíru duše dávno dříme 
Co má se stát, kdy půjdeš spát 
Kdy se probudíš 
 
S úlevou kráčíš 
Údolím snů 
Vzpomínek, máš je rád 
Nohy v potoce smáčíš 
Po cestě dnů 
Nejspíš jsi v cíli snad 
 
Kniha minulosti Tvá v Tobě dříme 
Všechno, co prozradils mi potají 
Osud pán ublížil Ti, dobře to víme 
Andělé ZAHRAJÍ 
 
Co má se stát … 
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Úžasná 
R. Honus / R. Honus / E. Kozelská, Heblo 
 
 
Když všechno samo běží 
Cítím se úžasná a svěží 
Tak to mně baví, tak to jsem silná 
Dokonalá a pilná 

 

S úsměvem o půl šesté vstávám 
Svačinu dětem, krmení kravám 
Jsem odpočatá a svěží 
Tak to mně baví, o to tu běží 

Jenže tak to není 
Zas zvoní budík, následuje klení 
A kruhy pod očima 
Děti to nezajímá a on si spí … 

 

V práci jsem výkonná a bystrá 
Skvělá, krásná, sebejistá 
Když někdo nemůže z místa 
Ráda pomůžu, poradím 

 

Nákup na teplou večeři 
Mezitím fitko s kámoškou Jitkou 
Nikdo mi nevěří, když vcházím do dveří 
Že se těším na úkoly 

 

Jenže tak to není 
Zmatek, chaos, klení 
Sousedi buší do topení 
Ve stoje usínám … 
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Paní Nejistota 
R. Honus / R. Honus / Heblo 
 
 
Odpovědi, které chybí 
Vnady paní Nejistoty 
Jako rybí oko ryby 
Kdyby tíží kameloty 
 
A všechny staré chyby 
Možná, plané sliby 
Jako rybí oko ryby 
Kameloty tíží kdyby 
 
Co osud Tvůj Ti nosí 
Co stalo se, je dáno 
Co pro zítřek je psáno 
O lepší příští prosíš 
 
Co novinky Ti nosí 
Co stalo se, je dáno 
Co pro zítřek je psáno 
O lepší příští prosí 
 
Co mělo být, to mi chybí 
Oči, úsměv, kdyby 
Nejsi tady, jen mé chyby 
Kamelotů tíži kříží 
 
V objetí paní Nejistoty 
Naděje, co ve mně je 
Trochu nám snad dopřeje 
Neztratí se mezi ploty 
 
Co novinky Mi nosí 
Co stalo se, je dáno 
Osaměním psáno 
O lásku příští prosí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak říká mistr psychoterapie Irvin. D Yalom … Nadějí 
na lepší minulost se jednoho dne budeme muset 
vzdát … 
 
Tak nějak všichni hrajeme s tím co je. Smysl má asi 
hrát tak, abychom nevršili další důvody k pocitům 
viny … až se jednou ohlédneme … A pak – bytí je 
množné, jak zpíváme v písničce Mezičasí. A bez 
pádů nejsou vítězství, bez smutku štěstí jako bez 
noci den. 
 
A taky ještě zbývá NADĚJE … Pokud není falešná … 
protože my sami jsme svým projektem a odpovědní 
za to jak odpovíme na cokoli, co nám život přichystá. 
Jaký si to uděláš … Ale stejně je to někdy drsné.  
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Sníh 
Guillaume Apollinaire / R. Honus / J.Dybal, Heblo 
 
 
Andělé andělé na nebi 
Jeden má šaty důstojníka 
Druhý je za kuchtíka 
Ostatní zpívají 
 
Setníku v modři jak nebesa 
Líbezná vesna se ze sna probudí a zaplesá 
Medaili připne ti na prsa 
Kovové slunce 
 
 
Hle husy ten kuchtík škube ti 
Ach sněží padá snížek 
A stěží někdo ví že 
Milenku svoji mám v objetí 
 
 
Andělé andělé na nebi 
Jeden má šaty důstojníka 
Druhý je za kuchtíka 
Ostatní zpívají 
 
Setníku v modři jak nebesa 
Líbezná vesna se ze sna probudí a zaplesá 
Medaili připne ti na prsa 
Kovové slunce 
 
Hle husy ten kuchtík škube ti 
Ach sněží padá snížek 
A stěží někdo ví že 
Milenku svoji mám v objetí 
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En Saco Roto 
Pablo MIlanés / překlad R. Honus 
 
 
 
Bolesti plné uši mám až do skonání 

S láskou jen těžko sami spolu mohou být 

Bolestí v letech, zvadlých květech, zapomínání 

A jen tak ztrácet i nejistou budoucnost 

 

Tragika příběhů, komedie žití 

Mám metr na míru, z něhož mizí každý den 

Zaznamenává všechny kroky svého žáka 

Pomalé žití vychutnávat každým dnem 

 

Je to tak, jsem pouhým klaunem 

Milencem, manekýnem, šaškem i bláznem 

Co zpívá, aby čas mohl jen tak jít, jen tak jít 

 

Bloumám mezi lidmi, jsem jen jeden z mnoha 

Snůška neřestí i cností každý den 

Budu se bránit, i když jsem už stokrát selhal 

Štěstí čas zpěvem o samotě oslavím 
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Guardo el dolor en un saco roto y mustio 

Donde el amor ya no puede convivir. 

Guardo mis penas en los años que desuso 

Y despilfarro en mi incierto porvenir. 

 

Llevo la trágica presencia de la vida 

Como la vara con que tengo que medir 

Lo que registra cada día mi pupila 

Y que incorporo lentamente a mi vivir. 

 

Y así las cosas, hago el payaso aquí 

Soy el amante allá, soy como un maniquí 

Que se deja llevar para que el tiempo pueda pasar. 

 

Caminaré entre la gente conmovida 

Me envolveré entre sus vicios y virtudes, 

Resistiré como un testigo que no pudo 

Cantar su tiempo solo en loas y felicidad. 
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Zdát se 
R. Honus / R. Honus, Heblo 
 
 
Zdát se 
Když procházím se v této zemi 
Zdát se 
Když mi zmizíš v okamžení 
Smát se 
Když slunce kreslím jednou rukou 
Zdát se 
Když nepočítám se zárukou 
 
R: Tolika příběhů můžeš se ptát 
Sluncem i ve sněhu můžeš se bát 
Kolikrát milencem můžeš se stát 
Tolikrát za něhu můžeš se prát 
 
Prát se 
Za vteřinu, která není 
Zdát se 
Když mi zmizíš v okamžení 
Bát se 
Když zabloudím v divné zemi 
Prát se 
Když jsem sama v okouzlení 
 
R: 
 
Kát se 
Když se ztratím v divné zemi 
Smát se 
To, když najdu rozhřešení 
Bát se 
Když se schovám pod deštníkem 
Zdát se 
Když se směju s kapesníkem 
 
Kát se 
Když se ztratím v této zemi 
Smát se 
To, když najdem rozhřešení 
Bát se 
Když se schováme pod deštníkem 
Zdát se 
Když smějeme se kapesníkem                                       R:  
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Optimistická 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

 

V Na boso tančíš 
Mokrou trávou po špičkách 
Tak, jako kdysi 
Z ničeho 
Lítat, bavit se a smát 
  
Kráčíš lehkou nohou 
Po kapkách 
Co za ranní rosy 
Nutí Tě 
Lítat, bavit se a smát 
  
R: Když hodíš za hlavu 
Starosti únavu i splín 
S hlavou čistou 
Stáváš se opatrným optimistou 
Když hodíš za hlavu 
Starosti únavu a šeď 
Jenom tak být 
Tady a teď! 
  
Na boso brouzdáš 
V mokré trávě po špičkách 
Tak trochu doufáš 
Že to ještě chvíli vydrží 
  
Na boso tančíš 
Mokrou trávou po špičkách 
Tak, jako kdysi 
Z ničeho 
Lítat, bavit se a smát 
  
R: Když hodíš za hlavu … 
 
Na boso tančíš 
Mokrou trávou po špičkách 
Tak, jako kdysi 
Z ničeho 
Lítat, bavit se a smát 
  
Kráčíš lehkou nohou 
Po kapkách 
Co za ranní rosy 
Nutí Tě 
Lítat, bavit se a smát 
  
R: Když hodíš za hlavu … 
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Do kolečka dokola 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

 

R: Město ráno, když se budí 
Můžeš se smát 
Můžeš se ptát 
Co dělají chudí 
Kde vstávají 
/: Můžeš se smát 
Můžeš se ptát 
Můžeš jen tak vzduchem 
z duše duchem plout :/ 
 
V kuchyni voní víno i zázvor 
V hlavě je prázdno 
Do kolečka dokola 
 
Na šestou budík 
Káva - projímadlo 
Venku liduprázdno 
Do kolečka dokola 
 
R:  
... kdy vstávají ... 
/: Můžeš se ptát 
Můžeš se smát 
Můžeš jen tak vzduchem 
z duše duchem plout :/ 
 
V hlavě se honí myšlenky, názor 
V duši je prázdno 
Do kolečka dokola 
 
Zuby se zubí, kartáček pasta 
A fidli basta 
Do kolečka do kola 
 
R: 
 
V kuchyni voní víno i zázvor 
V hlavě je prázdno 
Do kolečka dokola 
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Kouzlo 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

 

Když hledáš kouzlo 
Hned se Ti ztratí 
Když hledáš kouzlo 
Stačí jen být 
Když hledáš kouzlo 
Těžko se vrátí 
Když hledáš kouzlo 
Stačí jen snít 

Kolika přání, myšlenek a frází 
Tolika bolehlavů múzy jsi pil 
Komika cynika co hrách na stěnu hází 
Gotika nebyla a nebude můj styl 

Nech to jít 
Nech to být … 

Lyrika epika když prodírá se mlázím 
Optika kritika, co zoufalstvím se zpil 
Plastika Stoika, když vyhýbá se sazím 
Taktika klasika co z tantiémů ztyl 

Nech to jít 
Nech to být … 

Když hledáš kouzlo 
Hned se Ti ztratí 
Když hledáš kouzlo 
Stačí jen být 
Když hledáš kouzlo 
Těžko se vrátí 
Když hledáš kouzlo 
Stačí jen snít 

Nech to jít 
Nech to být … 

Mužika gubernátor za koněm vláčí 
Tragika taktika, co nenašel svůj styl 
Logika mystika, co vesmír sebou vláčí 
Života kronika Ti říká jakýs byl 

 

Nech to jít 
Nech to být … 
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Rodič 
R. Honus / R. Honus / Heblo 
 
Povídá mi včera matky dcera 
Že dělám haura 
S názory dinosaura 
Před očima už se dělá aura 
Ve vlastním potu 
Plavu vytrvale kraula 
 
Hlava prázdná 
Krev se pění 
Ještě včera byla milá 
Teď je to k zešílení 
  
Jsem rodič, jsem dement 
Klement, co vozí cement 
  
Povídá mi pubertální syn 
Že došly kačky vole 
Tak ať se neztrapním 
Tahám z kapsy stovku poslední 
Že prý jsem trapný 
Zážitek nevšední 
  
Hlava prázdná 
Krev se pění 
Ještě včera byl v pohodě 
Teď je to k zešílení 
  
Jsem rodič, jsem dement 
Klement, co vozí cement 
  
Povídá mi včera mladší dcera 
Že jsem tak trapný 
To že nevěděla 
Hlavně se mnou nechoď do šatny 
Už se mi smějou 
Jsem Blboun Nejapný 
  
Hlava prázdná 
Krev se pění 
Ještě včera byla milá 
Teď je to k zešílení 
  
Jsem rodič, jsem dement 
Klement, co vozí cement 
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Vánoční 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

 

Anděl s tváří odvrácenou 
Tmou zasnoubenou 
Svíci zháší 
Eva s Janem po poli jdou 
Snad zapomenou 
Sníh se snáší 
 
R: Na všechno to zlé 
Když zima voní vínem 
Zapomenou pro dobré 
Stejně jako když 
Klín vytlouká se klínem 
Venku mrzne 
My v peřinách dřímem 
 
K srdci lásky stranou obrácenou 
Když na kolenou 
Kůň se plaší 
Eva s Janem po poli jdou 
Nezapomenou 
Sníh se snáší 
 
Anděl v kostelíku na zapřenou 
Má dovolenou 
Kdo Tě stráží 
Eva s Janem za světlem jdou 
Snad zapomenou 
Ve vitrážích 
 
R: 
 
Anděl Páně zase bojuje s tmou 
Už je na kolenou 
Sníh se snáší 
Děti táhnou sáně, mokří už jsou 
Nezapomenou 
Cpou se kaší 
 
R: 
 
K srdci lásky stranou obrácenou 
Když na kolenou 
Kůň se plaší 
Eva s Janem po poli jdou 
Nezapomenou 
Sníh se snáší 
 

Anděl v kostelíku na zapřenou 
Má dovolenou 
Kdo Tě stráží 
Eva s Janem za světlem jdou 
Snad zapomenou 
Ve vitrážích 
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Venuše 
R. Honus / R. Honus / Heblo 

 

  
Sním, smím-li ve větru 
Vločky se snášejí na zem 
Já padám 
Vločky se snáší 
 
S láskou až na Venuši 
Saturn už prsten mi dává 
Já padám 
Déšť oči smáčí 
 
Kdyby nebylo pádů až tam 
Kdyby nebylo lásek jak trám 
Kdo jenom tuší 
Co všechno zní v uších 
Už padám 
 
Spím, sním-li ve větru 
Hvězda se sklání až na zem 
Já padám 
Hvězda se sklání 
 
S kráskou 
Co ve Tvých uších 
Když melodie sfér už zní 
Vločky se snáší 
 
Kdyby nebylo pádů až tam 
Kdyby nebylo lásek jak trám 
Kdo jenom tuší 
Co všechno zní v uších 
Už padám 
 
Sním, smím-li ve větru 
Mléčná dráha mi mává 
Já padám 
Měsíc se mračí 
 
S láskou až na Venuši 
Saturn už prsten mi dává 
Já padám 
Tohle mi stačí 
 
Kdyby nebylo pádů až tam 
Kdyby nebylo lásek jak trám 
Kdo jenom tuší 
Co všechno zní v uších 
Už padám 
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