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nádherný zkurvený život 

 

písně, které (zatím) nikdo nezpívá 

 
 

 
 

 

  pro holky, pro kluky… 

  šanson, blues… 

  české verze… 

  básně ke zhudebnění… 
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Všechny texty   téhle  knize  již mají  svoji 

melodii. Bohužel  jenom  v mé hlavě.  Můj 

specifický smysl pro  rytmus  mi  nedovolí  

je odprezentovat.  Která  mne  kdy vyzvala 

k tanci, vám dozajista  potvrdí,  že  hudbou  

já se jen tak snadno poplést nenechám… 

 

Je to vaše. Zhudebňujte,  zpívejte,  recitujte. 

Budu vám s obdivem (a závistí) naslouchat. 
 
 

zdeněk hledač 
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pro holky 
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ztište ten svět  
 
ztište ten svět   
sotva slyším se 
v tom zmatku slov a vět  
jak vrabci na římse 
prosím 
ztište ten svět  
já chci jen něco říct  
sama sobě 
 
ztište ten svět  
víc bych nechtěla 
je to už spoustu let 
co jsem se slyšela 
tak prosím 
ztište ten svět  
já chci si něco říct 
neslyším nic 
 
šeptám si polohlasem 
že možná dospěla jsem 
ke konci kolovrátku 
tak znovu od začátku 
 
šeptám si polotajně 
a na startovní lajně 
mám boty ošoupané 
kolikrát se to ještě stane 
 
nanana… 
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ztište ten svět  
víc bych nechtěla 
včera bylo mi pět,                
dnes mám být dospělá 
 
prosím 
ztište ten svět   
já chci jen něco říct  
sama sobě 
 
ztište ten svět 
jenom šeptnu si 
několik hloupoučkých vět 
do dlaně u pusy 
 
tak prosím 
ztište ten svět  
já chci si něco říct 
neslyším nic 
 
šeptám si polohlasem 
že možná dospěla jsem 
ke konci kolovrátku 
tak znovu od začátku 
 
šeptám si polotajně 
a na startovní lajně 
mám boty ošoupané 
kolikrát se to ještě stane 
 
nanana… 
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ztište ten svět   
sotva slyším se 
v tom zmatku slov a vět  
jak vrabci na římse 
prosím 
ztište ten svět  
já chci jen něco říct  
sama sobě 
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strádám 
 
 
strádám 
v podivném dušechvění 
a prosím o znamení 
planoucích hranic  
 
spřádám 
dvě nitky divnopříze 
jedna je při remíze 
a druhá… na nic  
 
hladím 
úlitby proti srsti 
rozumu na půl hrsti 
za nehet snění 
 
sladím 
tři kostky špetkou kávy   
lepí se na rukávy  
nic moc to není  
 
netuším, kde se to láme  
už to tu máme  
pokaždé stejně trapně a zas   
netuším…  
netuším, kde se to láme  
kdo komu co zláme  
možná že srdce - anebo vaz  
 
strádám 
v podivném dušechvění 
a prosím o strpení, 
buďte tak hodní 
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spřádám 
dvě nitky divnopříze 
jak holky za peníze 
běží den po dni 
 
netuším, kde se to láme  
už to tu máme  
pokaždé stejně trapně a zas  
netuším…  
netuším, kde se to láme  
kdo komu co zláme  
možná že srdce - anebo vaz 
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neříkej moje jméno 
 
 
jsem holka bloudná 
koukám ti přes rameno 
že nejsem soudná 
tak čmárám po zdech - 
kliky a klikyháky 
 
jsem holka bloudná 
(neříkej moje jméno!) 
že nejsem soudná 
po kapsách nosím – 
flašky a otvíráky 
 
neříkej moje jméno… 
co o mě víš? možná tak čtyři řádky 
neříkej: Magdaléno! 
dvakrát se otočíš – a máš mě zpátky  
 
jsem holka bloudná 
živená z cizejch hříchů 
co před sebou má 
rok dva tři čtyři – 
anebo zbytek noci 
 
jsem holka bloudná 
horkej sen tlustejch mnichů  
co před sebou má… 
anebo nemá – 
má jenom blbej pocit 
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neříkej moje jméno… 
co o mě víš? možná tak čtyři slova 
neříkej: Magdaléno! 
dvakrát se otočíš – a jsem tu znova  
 
 
neříkej moje jméno… 
co o mě víš? možná tak čtyři věty 
neříkej: Magdaléno! 
dvakrát se otočíš –  věř nevěř věř –  
že jsou i jiný světy 
 
neříkej moje jméno! 
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nemusíš mi nic 
 
 
nemusíš mi slíbit staré 
ani třeba trochu novější 
…dobré časy, nebo jaké 
stačí mi ty včerejší 
 
nemusíš mi slíbit zlaté 
ani jinou z blýskavic 
…srdce, nebo něco další 
nemusíš mi slíbit - nic 
 
nemusíš mi slíbit věčnou 
ani vůbec žádnou jinačí 
…lásku, nebo jiné scény 
protáhnuté pavlačí 
 
nemusíš mi slíbit modré 
ani jiné barvy z pohlednic 
…z nebe, nebo kde se stříhá 
nemusíš mi slíbit – nic 
 
jen prosím – zůstaň se mnou 
ještě jedno ráno se mnou 
jedno malý ráno se mnou 
 
nemusíš mi slíbit:  
 
staré časy, zlaté srdce 
věčnou lásku, modré z nebe 
 
staré srdce, modrou lásku 
zlaté z nebe, věčné časy 
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staré modrou zlaté věčné 
srdce lásku nebe časy 
 
nemusíš mi slíbit – nic! 
 
jen prosím – zůstaň se mnou 
ještě jedno ráno se mnou 
jedno malý ráno se mnou… 
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