
           BLÁZNIVĚ   RÁD

                                                                                                                      

Tisíce známých i neznámých měst

Projíždím, dál smůlu mám 

Ke štěstí víc ať mám dostatek cest

A na nich nechci být sám 

 

Ty jsi tou kráskou bez zbytečných gest

Tou, která zář ukrývá 

I v neštěstí jen pro mě ke štěstí zvěst

Můj lásky tón zaznívá 

 

                                     A tak ti říkám, že nevím sám

                                     Proč tě mám bláznivě rád

                                     Z citů se svlékám a podléhám

                                     Tvým nádherným hrám

 

                                     A tak ti říkám, že nevím sám

                                     Proč tě mám bláznivě rád

                                     Zrychleně dýchám a nevnímám

                                     Když tvou krásu chci znát

 

Jsi to jen ty, kdo mě za srdce vzal

Ve dlaních mám kouzlo tvé 

Lásce jdu vstříc, když jsem tvých

Já ti dám rád zas ty své 

 

Jak jarní vánek jsi svěží, já vím

Jsi plná vůní, co znám 

Když je tu cítím, je to pro mě vším

Tvé kráse rád nadbíhám 

 

                                     A tak ti říkám, že nevím sám

                                     Proč tě mám bláznivě rád

                                     Z citů se svlékám a podléhám

                                     Tvým nádherným hrám

 

                                     A tak ti říkám, že nevím sám

                                     Proč tě mám bláznivě rád

                                     Zrychleně dýchám a nevnímám

                                     Když tvou krásu chci znát
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                                                                                                                      Hudba a text Petr Hubáček

Tisíce známých i neznámých měst 

dostatek cest 

Ty jsi tou kráskou bez zbytečných gest 

neštěstí jen pro mě ke štěstí zvěst 

A tak ti říkám, že nevím sám 

Proč tě mám bláznivě rád 

citů se svlékám a podléhám 

Tvým nádherným hrám 

A tak ti říkám, že nevím sám 

Proč tě mám bláznivě rád 

Zrychleně dýchám a nevnímám 

Když tvou krásu chci znát 

Jsi to jen ty, kdo mě za srdce vzal 

Lásce jdu vstříc, když jsem tvých citů král 

Jak jarní vánek jsi svěží, já vím 

Když je tu cítím, je to pro mě vším 

A tak ti říkám, že nevím sám 

Proč tě mám bláznivě rád 

citů se svlékám a podléhám 

Tvým nádherným hrám 

A tak ti říkám, že nevím sám 

Proč tě mám bláznivě rád 

Zrychleně dýchám a nevnímám 

Když tvou krásu chci znát 
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