MCMXCVI

1996 - CGS

Medley 86-96
/Milujem se èím dál víc/
Milujem se èím dál víc
Život nám leží u nohou
Jdeme mìstem bez hranic
A pletem si ho s oblohou
Pøísné hlasy moudrých
nevnímám
Má skvìlá lásko
Moje lásko
/Je v tahu/
Je v tahu
Spánek tvùj a klid
Ten kdo si vìøí chce vítìzit
Jsme o krok dál
A já známé léèky chystám
Tak už je v tahu
Já mám ten dojem
Že tì znám
Skoè mi na ten fórek
Jsem tu sám
Dík diskotéce poznáme se
pøece
Už tomu vìøit zaèínám
Je v tahu!
Je v tahu
Spánek tvùj a klid
Ten kdo si vìøí
Chce vítìzit
Jsme o krok dál
A já známé léèky chystám
Je v tahu
Spánek tvùj a klid
Buï nad vìcí
Už vím jak žít
A tím si mùžeš být
Více ménì jistá
Tak už je v tahu
/Kdekdo je dál/
Kdekdo je dál
Než jsem já dneska s tebou
Nesmìlej pár za nocí ruce
zebou
Kdekdo je dál
Než jsem já dneska s tebou
Kde? To se neøíká
Na každej pád
Jeden z nás mìl by zaèít
Já vím, že víš
Jako já o co kráèí

Kdekdo je dál
Než jsem já dneska s tebou
Èas hroznì utíká
/Hyde Park/
Najdu Hyde Park
Všem pravdu povím
Tvùj Clark
Nestoudnì krad
Zpìt tì získám
Pádnými slovy
Nesmíš se zítra vdát!
Pøeplouvám
Slavný kanál
Vztek mám jak žárlivý Maur
Loï kolíbá
Voda slaná
How do you do, do you do how
Najdu Hyde Park
Všem pravdu povím
Tvùj Clark
Nestoudnì krad
Zpìt tì získám
pádnými slovy
Nesmíš se zítra vdát!
/Satelit/
Tam nìkde v mracích
Vysílá satelit
Èas krade láskám
Ten podivný host
Mít sedm prakù
Snad by šel sestøelit
Jen kvùli tobì
Mám na nìj zlost
Dej na mì
Pøestaò si hrát
Tvùj pøítel satelit
Tì nepolíbí
Vážnì se zaèínám bát
Že pro svìt náš
Jsi ztracená
Satelit
Chce se líbit hned holkám
všem
Je jako já…
/Smlouvej/
Smlouvej, klidnì smlouvej
Vezmu si víc, než mi dáš
Smlouvej, klidnì smlouvej
Mùžu ti øíct, že se máš

Jouvej, neodmlouvej
Zrušil jsem pùst, jen buï svá
Smlouvej, klidnì smlouvej
Toužíme srúst ty a já
Smlouvej…
/Gejzír/
Mìsto vláèní
A línì zívá
Má v sobì obìd nedìlní
Ticho svátkù
Nudné bývá
I mouèníky i lásky rozmìlní
V èase návštìvním
Tak o ètvrté
Divné vìci zaènou se dít
Místní sál protne gejzír
A zaène vøít
Gejzír
V nìm já a spol.
Léèí
Náš svìtabol
Ctihodní dospìlí
K ïasu s tou nedìlí
Je mrazivá jak severní pól
Gejzír
V nìm já a spol.
Gejzír
Šum coca col
Mokrej jsem jako myš
Mùj tep zní tón výš
Chci tancem zahnat nálady
v moll
Gejzír
V nìm já a spol.
Léèí
Náš svìtabol
Ctihodní dospìlí
K ïasu s tou nedìlí
Je mrazivá jak severní pól
Gejzír
V nìm já a spol.
Gejzír
Šum coca col
Mokrej jsem jako myš
Mùj tep zní tón výš
Chci tancem zahnat nálady
v moll

