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Predhovor

Tieto texty vznikali v období od konca 

roka 2020 do marca 2022, na podnet 

známych melódií, ktoré v slovenskej 

verzii neexistovali alebo ak existovali, tak

som sa ich rozhodol pozmeniť a vylepšiť. 

Sú usporiadané chronologicky.

Príjemné čítanie želá

 Tomáš Žiška
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 Hello,Dolly!

Dnes spievam pieseň, ktorá znie vám.

A tou piesňou sa dnes zábava končí.

Vie to aj Dolly, s ktorou sme boli.

Ona odišla a my ideme tiež.    (Bye, Bye, Bye)

Všetci tu boli, aj samá Dolly.

A spievajú pieseň túto najkrajšiu.

Preto hneď Dolly, ktorú to už morí, 

odchádza, no s ňou stretneme sa zas.

Drahá Dolly, veď ako v mori

vody spomienok je nezabudnuteľných.

Mávam ti, Dolly, spievam ti, Dolly.

Niečo končí  a zas nové začína. (Vá, vá, vá)

 

Melódia: Hello, Dolly!
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Dobre sa mám

Dobre sa mám, dobre sa mám,

piesňou svojou radosť rozdávam.

Spievam ju vám, veď náladu mám.

Kto môže spieva a aj hrá.

Melódia: When the Saints Go Marching In 
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Citrónovník

Autom idem a ponáhľam sa.

Myslím na ňu a nevzdávam sa.

Vidím ju v snoch, vidím ju tam. 

Je vysoko na konároch pri tých žltých plodoch citrónovníka.

Ďalej idem, idem tam,

kde ja len túžbu poznám sám.

Je to tam, kde sme sa hrávali.

A plody žlté oberávali.

Hej, je to presne tam, 

na citrónovníku.

Spievať chcem, spievať vám,

že na citrónovníku 

veľa citrónov  je nádherných,

takých pekných a žltých.

Viem to ja a aj vy, 

že nálada sa len tak nestratí, 

len tú by som chcel 

a na citrónovníku sedel. 

Viem, že len takto vám prinášam,

iba takto vám prinášam

náladu zlatistú.

Melódia: Fool’s Garden – Lemon Tree 
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V     noci  

V noci mesto spí a mesiac nám svieti.

A rozmýšľam ako rád ťa mám. (vou)

Ty si úprimná a svieža na večer.

Magický a silný pre nás.

Silný pre nás

je čas len pre nás dvoch.

Mohla si s iným ísť, ale si pri mne.

Vidím, že si, si mojím dievčaťom.

Viem a aj ty, 

že sladká pachuť nám chutí.

Uži si ju, veď sme svoji. (jéje)

Náhle, kráľom som

a ty dámou srdcovou.

Milujem ťa, veď si nádhernou.

Náhle, kráľom som

a ty dámou srdcovou.

Milujem ťa, veď si nádhernou.

Milujem ťa, veď si nádhernou.

Melódia: Kingston Town - UB40
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Babylon

Tam kde vždycky stál Babylon,

je dnes len púšť.

Tej veže niet, 

nemožno však na ňu zabudnúť.

To bol ten výtvor ľudských rúk, 

v čom spojiť svet sa chcel.

Ale náhle  to Boh zbadal

a prísnym zrakom sa pozrel.

Ešte neprišiel ten správny čas,

aby človek k hviezdam šiel.

Pre chaos tú slávnu vežu hotovú nik neuzrel.

Bol to trest mestu miest,

predčasne sa chcelo dotknúť hviezd.

Ale vzápätí prišiel žiaľ, ó hrôza.

Tam kde vždycky stál Babylon,

je dnes len púšť.

Tej veže niet, 

nemožno však na ňu zabudnúť.

Melódia: By the Rivers of Babylon - Boney M
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Láska

Láska, láska,

ktorú v srdci len ty máš,

odísť nenecháš.

Láska, láska,

ktorú v sebe máš,

odísť nenecháš.

Ktorú v sebe len ty máš,

odísť nenecháš.

Túlame sa svetom 

a hľadáme... (Lásku)

Občas to však viazne,

kým nájdeme cieľ.

Láska vie zraniť,

ale aj potešiť.

Je tak, keď ju ľúbiš

a  vieš, čo jej dáš.

V srdci je veľa miesta,

kam uložíš lásku.

A keď je tam,

už ju nepusti.

Pocit lásky v tebe horí,

ten plameň je silný a neprestajne horí.

Melódia: One Love - Bob Marley
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   Cítim sa sám   

Cítim sa sám, sám osamotený.

Som osamotený a cítim sa sám.

Cítim sa sám, som osamotený,

vedia to aj steny, na ktoré sa pozerám.

Myslím, dumám, rozmýšľam,

že prečo som ja takto sám,

ale na to neprichádzam.

Do notesa píšem si:

,,Prečo tak osamelý si?´´

Notes neodpovedá.

Čože ja si teraz počať mám?

Ktorou cestou ísť, aby som nebol sám.

Ktorou, ktorou cestou ísť?

Ktorou, ktorou cestou ísť?

Ktorou, ktorou cestou ísť ja mám?

Ktorou, ktorou cestou ísť?

Ktorou, ktorou cestou ísť?

Ktorou, ktorou, aby som nebol sám?

Melódia: I Feel Lonely - Sasha
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Ak pôjdeme spolu

Nestrácajme cieľ s každým ďalším dňom.

Dostali sme sa veď tak ďaleko.

Naše priania, ony sa plnia.

A divy už dejú sa.

Život je rozprávka, má rôzny príbeh.

Držme sa pravdy v srdciach.

Ak pôjdeme spolu, naše srdcia nevyhasnú.

Pôjdeme až ku hviezdam, kde nik nie je sám.

Ani ty, ani ja.

Duše vesmírom blúdia,

pokúšajú sa nájsť svoju hviezdu,

ku ktorej smerujú.

Lúka, rieka, aha, tam beží jeleň

a pri ňom je krásna laň.

Pijú vodu, čistú a sviežu,

ktorá im nádej dodáva.

Vietor i dážď sú proti nám.

Kvapky padajú na nás.

Keď však slnce lúč vydá,

všetko sa premení.

Melódia: If We Hold On Together - Diana Ross
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V     prítmí   

V prítmí, tam len lampa svieti 

a v tom našom prítmí sme spokojní.

Len  prítmí, tam len lampa svieti 

a v tom našom prítmí sme spokojní.

V prítmí, tam len lampa svieti 

a v tom našom prítmí sme spokojní.

Len v  prítmí, tam len lampa svieti 

a v tom našom prítmí  vždy sme spokojní.

V prítmí, tam len lampa svieti 

a v tom našom prítmí sme spokojní.

V prítmí, tam len lampa svieti 

a v tom našom prítmí sme spokojní.

Melódia: Oh! Carol - Neil Sedaka

36 TEXTOV PIESNÍ OD TOMÁŠA ŽIŠKU 13



Ten morský príval 

Na pláži voda dostala sa po kolená,

je tak keď príde, príval pláž zakryje.

Ten morský príval. 

Prišiel a mával,

keď ja som sníval,

tak on mi kýval.

Ó, ten morský príval je v nás.

Ó, ten morský príval je v nás.

Ó, ten morský príval je v nás.

Ó, ten morský príval je v nás.

Na pláži voda dostala sa po kolená,

je tak keď príde, príval pláž zakryje.

Melódia: Kalimba De Luna - Boney M
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Loďka na vode

Môžeš ísť svetom a mať ruksak alebo aj bez neho.

Môžeš liezť v horách a po skalách alebo zostávaš,

tam kde je...

Loďka na vode,

brázdi to more.

S ňou môžeš zájsť až na samý kraj sveta.

Loďka na vode,

brázdi to more.

S ňou môžeš zájsť až na samý kraj sveta.

Tam by  človek chcel len sa dostať,

ale nemôže, pretože nevidí okraj sveta,

len modrú pláň.

A tam je...

Loďka na vode,

brázdi to more.

S ňou môžeš zájsť až na samý kraj sveta.

Melódia: I See Boat On The River - Boney M
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Whisky

Whisky to je moje gusto.

Myslel si to aj kamarát Gusto.

Keby ale on dnes žil,

vlieval by si tiež do žíl.

Ale preto, že ja mám rád Whisky,

zrazu sú mi všetci blízki.

Život sa dá aj tak žiť, 

len keď je čo, len keď je čo, 

len keď je čo piť.  

Melódia: 

Whisky to je moje gusto - Yvetta Simonová
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Sny

Môj život

mení sa každý deň

ako leto na jeseň.

A tie moje sny

nevyslovené sú.

V tichu zostávajú.

Ten  sen sa mi sníval skôr,

než nadišlo brieždenie zôr,

jasných ranných zôr.

Teraz nadišiel ten deň,

keď si žijem živý sen.

Pretože si tu ty.

Neprehliadaj viac

túžbu našich tiel.

Našich krásnych tiel.

Povedz mi,

pravdu jedinú,

pravdu pravdivú.

Dvere sa otvorili, 

my sme do nich vstúpili.

Cesty nie je späť.

 

Vzrušujúce, nádherné,

silné, pekné, pôvabné.

Je také, keď si tu ty.

Melódia: Dreams - The Cranberries
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Poďme na disko 

Poď ty na disko.

Poď ty na disko.

Poďme na disko.

Poďme na disko

Poďme spolu na disko.

Poďme spolu na disko.

Hláskujme disko.

DÉ I ES KÁ Ó.

Dé ako dravé,

ďalej I- impulzívne,

potom Es ako silné,

 no i Ká- kolektívne,

Óóó.

Ako Dé je dravé,

tak I je impulzívne,

potom Es je silné,

no i Ká kolektívne je,

Óóó.

Poďže na disko.

Poďže na disko.

Poďže na disko.

Poďže na disko.

Poď ty na disko.

Poď ty na disko.

Poďme na disko.

Poďme na disko

Poďme na disko.

Poďme na disko.

Tancuj na disko.

Tancuj na disko.

Tancuj na disko.

Tancuj na disko.

Tancuj na disko.

Tancuj na disko.

Melódia: D.I.S.C.O - Ottawan
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Snehuliak

Keď fúka vietor a padá sneh,

je počuť detský krik, radosť a smiech.

Detský radostný smiech.

Padajú vločky a kopia sa,

deti stavajú snehuliaka.

Snehuliaka stavajú.

Tvorivo stavajú, na nič nezabudnú,

ani na mrkvu nie, ani na kamienky,

ani na hrniec, ktorý on má na hlave.

Deti ho tvoria.

Je to ten snehuliak  v studenej krajine,

vločky tam padajú a vietor zavanie.

Každému je zima, nik nebanuje,

že môže stavať svojho snehuliaka,

ktorému život dá.

Ktorému život dá.

Melódia: Snowman - Sia
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Život je v     nás   

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Žiť

Na-na-na-na-na

Život je v nás

Na-na-na-na-na

La-ba-dab dab-dab žiť

Na-na-na-na-na

Žiť

Na-na-na-na-na

Žime život, veď je to dar a najšťastnejšia vec.

Žime dobre, pokiaľ horí plameň našich sviec.

Naplno a správne, takto vnímam svet,

strojcom svojho osudu  si je každý,

to si pamätaj...

Je to tak a my žijeme si šťastne.

Je to tak, čo nám viac chýba?

Je to tak, kto by takto nežil,

veď má čas na život prekrásny.

Žime život, veď je to dar a najšťastnejšia vec.

Žime dobre, pokiaľ horí plameň našich sviec.

Naplno a správne, takto vnímam svet,

strojcom svojho osudu si je každý,

to si pamätaj...

Život je v nás

Na-na-na-na-na

Žime život, veď je to dar a najšťastnejšia vec.

Žime dobre, pokiaľ horí plameň našich sviec.

Naplno a správne, takto vnímam svet,

strojcom svojho osudu si je každý,

to si pamätaj...

Život je v nás

Melódia: Live Is Life - Opus
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Mám svoj tiket  

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket na blues.

Ide, ide vlak a ja som vo vozni,

ide priamou cestou, nezastavuje (uuú),

jednosmernou cestou na blues.

Lúčim sa s láskou, bude chýbať mi.

Čaká ma však cesta, na ktorú musím. (uuú)

Jednosmerná cesta na blues.

Idem na výlet za hudbou sám.

A ja očakávam, že mi hudba dá

pekný dojem a krásny zážitok.

Melódia: One Way Ticket - Eruption

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket.

Mám svoj tiket na blues.

Idem na výlet za hudbou sám.

A ja očakávam, že mi hudba dá

pekný dojem a krásny zážitok.

Lúčim sa s láskou, bude chýbať mi.

Čaká ma však cesta, na ktorú musím. (uuúuu)

Jednosmerná cesta na blues. (uuú)

Jednosmerná je,

na blues.
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Čínsky samuraj

Samuraj, čínsky samuraj,

ruky hore dával, keď sa vzdával.

Dával,  keď sa vzdával.

 

Samuraj, čínsky samuraj, 

ruky hore dával, keď sa vzdával.

Dával, keď sa vzdával Číňanom, Číňanom.

V Japonsku zrodil sa muž,

mocných síl, to obávaný muž.

Utiekol z Japonska, šiel do Číny.

A v Číne on dlho žil

a stal sa tak jediným

a prvým čínskym samurajom.

V Japonsku mu šlo o krk

a v Číne, rovnaký frk.

Do nemilosti dostal sa s vládou.

Melódia: Hands Up - Ottawan

Cisárovi sa znepáčil,

vojakov na neho poslal,

aby ho chytili a zajali.

Vybehli na neho, on to nečakal,

zaznel šablí tresk,

jediná vec zostávala mu, aby sa vzdal,

aby sa vzdal Číňanom, Číňanom, aby sa on 

vzdal.

Aby sa on vzdal. 

Poslúchol príkaz dať ruky hore.

Samuraj, čínsky samuraj,

ruky hore dával, keď sa vzdával.

Dával, keď sa vzdával.

 

Samuraj, čínsky samuraj,

ruky hore dával, keď sa vzdával.

Dával, keď sa vzdával.
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Svietnik

Kým nám vo tme zasvietim,

nechcem v sebe nosiť splín, 

mával som ho v sebe dávno, dávno.

Prv ako tá tma pominie

a svetlo izbu rozodnie.

Budeme spolu len ty a ja.

Môžeš si istá byť, že viac nezablúdiš.

V svietniku sviečku máš a viac sa neobávaš.

Pozerajú po tebe už viacerí muži,

ale ja po tebe z nich najviacej túžim.

Môžeš si už istá byť, že nám svietnik dobre 

svieti.

Nezhasne nám už žiadne svetlo.

To ti s určitosťou tvrdím, že nám svietnik 

dobre svieti.

A iný nezhasne nám to naše svetlo. 

 

Melódia: Brother Louie - Modern Talking

Prv ako tá tma pominie

a svetlo izbu rozodnie.

Budeme spolu ja a ty. A ty...

Skôr my pri sebe budeme,

než tá tma pominie a bude vidno svetlý jas. 

Môžeš si istá byť, že viac nezablúdiš.

V svietniku sviečku máš a viac sa neobávaš.

Pozerajú po tebe už viacerí muži,

ale ja po tebe z nich najviacej túžim.

To ti s určitosťou tvrdím, že nám svietnik 

dobre svieti.

A iný nezhasne nám už naše svetlo. 

To ti s určitosťou tvrdím, že nám svietnik 

dobre svieti.

A iný nezhasne nám už naše svetlo. 
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Nebuď ma

V snoch sa roztápam,

sladké sny si prežívam.

Cítim sa ako rúž,

na ženských ústach musím spočinúť.

Tam môj svet sa začínal,

pretože som správne sníval.

Lenže teraz cítim niečo, 

že ty ma chceš zo sna odtrhnúť.

(Je to tak!)

Nebuď ma, pokiaľ ešte spím.

Zobuď ma, keď už nesním.

Nebuď ma, pokiaľ ešte spím.

Zobuď ma, keď už nesním.

Nebuď ma, pokiaľ ešte spím.

Zobuď ma, keď už nesním.

Melódia: Wake Me up Before You Go - 
George Michael 

Nebuď ma, pokiaľ ešte spím.

Zobuď ma, keď už nesním.

Dovoľ mi snívať sen,

je taký,  aký by som chcel.

Iný nemôže byť.

Som vlkom, čo musí za splnu vyť. 

Nepretrhni moju niť,

s ktorou som so snom v spojení,

predsa ten sen neskončí,

nechcem to, aby niekedy skončil. 

Nebuď ma, pokiaľ ešte spím.

Zobuď ma, keď už nesním.

Nebuď ma, pokiaľ ešte spím.

Zobuď ma, keď už nesním.
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Nálada je tu skvelá

Keď tóny znejú,

rezko ihrajú, ľudia sa zabávajú.

V tôni nechcú už viac byť,

chcú vo svetle zažiariť.

V šerom úkryte byť zabudnite!

Vo svetle vynikajte.

Preto tie tóny znejú,

že náladu vytvárajú.

Ajajajáj, nálada je tu skvelá.

Každý dnes baví sa, tancuje a spieva.

To k nálade prispieva.

Ajajajáj, nálada je tu skvelá.

Každý dnes baví sa, tancuje a spieva.

To k nálade prispieva.

Melódia: Cielito Lindo

Keď tóny zneli,

rezko ihrali, ľudia sa zabávali.

V tôni byť nechceli,

vo svetle zažiarili.

V šerom úkryte byť zabudnite!

Vo svetle vynikajte.

Preto tie tóny znejú,

že náladu vytvárajú.

Ajajajáj, nálada je tu skvelá.

Každý dnes baví sa, tancuje a spieva.

To k nálade prispieva. 

Ajajajáj, nálada je tu skvelá.

Každý dnes baví sa, tancuje a spieva.

K nálade dobre prispieva.

36 TEXTOV PIESNÍ OD TOMÁŠA ŽIŠKU 25



Tancuj

Tancuj, tak pekne tancuj,

len pekne tancuj, veď rytmus vábi nááás.

Tancuj, tak pekne tancuj,

len pekne tancuj, veď rytmus máš.

V rytme sa už každý krúti,

v rytme každý tancuje.

Jeden si od toho veľa,

iný nič, nesľubuje.

Keď sa dobre tancuje,

vtedy nik nebanuje,

že sa mohol pridať k nám

na tejto skvelej zábave.

Tancuj, tak pekne tancuj,

len pekne tancuj, veď rytmus máš.

 

Melódia: La Trompette - In-grid

Tancuj, tak pekne tancuj,

len pekne tancuj, veď rytmus vábi nááás.

Tancuj, tak pekne tancuj,

len pekne tancuj, veď rytmus máš.

Tancuj, tak pekne tancuj,

len pekne tancuj, veď rytmus vábi nááás.

Tancuj, tak pekne tancuj,

len pekne tancuj, veď rytmus máš.
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Sen o     jednej kráske  

Prebúdzam sa, ešte spím, ale zo sna 

prebúdzam sa,

som na konci sna a prebúdzam sa, pravý čas 

na prebúdzanie.

Alebo nie? Prebúdzanie, začalo práve 

prebúdzanie.

V sne ju vidím, ale prebúdzanie, sen mi ruší 

prebúdzanie.

Rozpoviem vám ten sen, ktorý snívam o jednej

kráske.

Býval by som s ňou, len s ňou aj milióny rokov.

Ani len netuším, čo si ona o mne myslí.

Jedno viem, že ju chcem

a chcem byť spútaný jej veľkou láskou.

Ja snívam, šalalalala, sen o jednej kráske,

šalalalala, podobná sedmokráske.

Šalalalala, sen o jednej kráske,

šalalalala, podobná je sedmokráske.

Melódia: Shalala lala - Vengaboys
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Deti z Pirea

Deti po dobrodružstvách pátrajú,

nikto a nič ich v tom nezastaví.

Majú svoj jasný cieľ a je im jedno, 

kto si čo o nich vraví. 

Tie deti z Pirea sa po brehu túlajú,

more im nohy obmýva.

Po múdrostiach ony pátrajú,

tie pozná najlepšie hlava šedivá.

Čo more skrýva, pod krídlami kormoránov,

sú tam naše kôpky plánov, plánov detí z Pirea.

Tie deti majú veľmi veľa prianí, 

myslia na ne na svitaní.

Priania detí z Pirea.

Melódia: Ta Pedia Tou Pirea
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Tancuje sa rock and roll

Jedna noha sem, druhá tam.

Na parket ťa pozývam.

Oujé, tancuje sa rock and roll. 

Najlepší štýl, aký kedy bol.

Jedna noha sem, druhá tam.

Jeden raz vpred, druhý raz vzad.

Povrtíme si bokmi,

veď sme na to stvorení.

Oujé, tancuje sa  rock and roll. 

Najlepší štýl, aký kedy bol.

Jedna noha sem, druhá tam.

Jeden raz vpred, druhý raz vzad.

Povrtíme si bokmi,

veď sme na to stvorení.

Oujé, tancuje sa rock and roll.

Najlepší štýl, aký kedy bol.

Jedna noha sem, druhá tam.

Na parket ťa pozývam.

Oujé, tancuje sa rock and roll.

Najlepší štýl , aký kedy bol

Melódia:  Blues Suede Shoes - Elvis Presley
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Prázdniny

Ako malí chodili sme do školy,

teraz sme však už o niečo starší.

Stále milujeme letné prázdniny.

Letné prázdniny sú každý rok.

Sú každý rok.

Máme na ne nárok,

a to každý rok!

Stále milujeme letné prázdniny,

hovoria to za nás aj naše činy.

Čas tak beží, nezastaví sa ten tok.

Je to každé leto, každý rok.

Je to každý rok, máme na ne nárok.

Nezastaví sa ten tok.

My už síce nechodíme do školy.

Milujeme more plné soli.

Na dovolenku tešíme sa každý rok,

veď predsa na ňu máme nárok.

Každý rok, na ňu máme nárok

a nezastaví sa ten tok.

Melódia: Jailhouse Rock - Elvis Presley

Teraz, keď sme v pokročilej starobe.

Dovolenka je život sám o sebe.

Nepodarí sa nám zastaviť ten tok,

Ktorý ubieha každučký rok.

Každý rok.

Na oddych máme nárok.

A to už každý rok.

Z prázdnin sme my dojatí a bez seba.

Prežitý čas závisí len od teba.

Čas tak beží, nezastaví sa ten tok.

Je to každé leto, každý rok.

Je to každý rok, nezataví sa ten tok.

A to tak každý rok.

Ako malí chodili sme do školy,

teraz sme však už o niečo starší.

Stále milujeme letné prázdniny.

Letné prázdniny sú každý rok.

Sú každý rok.

Máme na ne nárok,

a to každý rok!

Máme na ne nárok.

A to každý rok!
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Tá tvoja bárka malá  

Na mori je veľa lodí, ale jedna iná.

Ona je taká pekná, s inými nesplýva.

Námorník je na ňu pyšný, nechce ju vymeniť.

A on by chcel počas svojho života na nej žiť.

Tá tvoja bárka malá,

vždy veľké kúzlo mala.

Čaká ju dlhá cesta,

nie je takého miesta, 

kam by sa nedostala.

Tá tvoja bárka malá,

vždy veľké kúzlo mala.

Čaká ju dlhá cesta,

nie je takého miesta, 

kam by sa nedostala.

Melódia: Ta tvoja barka mala -

Ljupka Dimitrovska
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Svoj song

V jedno pekné ráno prišlo mi na um,

že v živote mojom nastal posun.

Lenže tento deň výnimočný je,

nič v ňom neodporuje.

A tak, ako nôti pôtik, nôtim si.

Na noty veľký pozor dávam si.

Nechýba mi nič ani text, 

vyčítam ho z tvojich hviezd.

Svoj song, svoj song, spievam ti song.

Čože teraz robiť mám, keď mám nový song?

Svoj song, svoj song, mám svoj song.

Zaspievam ti nový song.

Prešlo leto, prešla zima, prešiel deň.

Nezabudnem ani na jar, na jeseň.

Tečie voda rýchlo, náhli sa čas.

Vidno to na každom z nás.

Melódia: Sex Bomb - Tom Jones

Piesne nestarnú ani láska nie,

vrelá, ktorá ide o do mňa k tebe.

Počkaj, zastav sa, neutekaj! 

Veď nám práve prišiel máj.

Svoj song, svoj song, spievam ti song.

Čože teraz robiť mám, keď mám nový song?

Svoj song, svoj song, mám svoj song.

Zaspievam ti nový song.

Svoj song, svoj song, spievam ti song.

Čože teraz robiť mám, keď mám nový song?

Svoj song, svoj song, mám svoj song.

Zaspievam ti nový song.
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Malaika 

Malaika v svahilčine je anjel.

Malaika v svahilčine je anjel.

Je biely s krídlami. (Je biely s krídlami)

Kučery na hlave. (Kučery na hlave)

Vlasy, tie plavé má a v oblakoch si lieta.

Vlasy, tie plavé má a v oblakoch si lieta.

Melódia: Malaika - Boney M
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 Windsurfing

                                                                                    

                                                                                   

Ako chlapec chcel som slávu získať,

na doskách, čo znamenajú svet.

Obecenstvo začalo však pískať,

hneď keď som povedal pár viet.

Potom som skúšal šťastie v ringu.

Súperova päsť ma uspala.

Za to, že som prepadol windsurfingu,

môže láska k doskám trvalá.

Môže láska k doskám trvalá.

Windsurfing, windsurfing, doska si po vode 

kĺže.

Windsurfing, windsurfing, ja stojím na nej 

sám.

Windsurfing, windsurfing, som kráľom každej 

kaluže. 

Windsurfing, windsurfing a dosky kapitán.

Originál: Rudolf Liška

Melódia: Windsurfing - Jiří Korn

V tanečnej som dobrý pozor dával.

Vtedy práve svetom letel swing.

Na parketoch býval večný nával.

Preto radšej robím windsurfing.

Prepadol som práve tejto láske.

Nechcem ale zas byť veľký king.

Ale je to povolanie chlapské,

učím krehké dámy windsurfing.

Učím krehké dámy windsurfing. 
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Zákon džungle

Zákon džungle je tu.

A neporiadok nad svetom vládne.

Silný vyhráva

a život sa žije fádne.

Zákon džungle je tu.

Ktože tie liany nevidí?

Veď len jeden druhému každú maličkosť hneď 

závidí.

Tak ja žiť nechcem,

nie som opica.

Vychádza mi jedna rovnica.

Človek pre peniaze spraví aj najhoršiu vec,

že zabije. Človeka. Na ulici.

Zákon džungle je tu.

Zákon džungle je tu.

Melódia: I’ts A Joungle Out There - Randy 

Newman
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Poď lietať  

V oblakoch je nádherný svet,

tam snívaš a letíš svoj let.

Poď lietať, óo, na miesta, kde si nebol,

máš krídla a nádherný svet,

tak leť si, rýchlo a hneď.

Tak leť si, rýchlo a hneď.

Tak leť si, rýchlo a hneď.

Melódia: Nel blu, dipinto di blu (Volare)
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Nič nie je ťažké

Nič nie je ťažké, nič nie je ťažké,

všetko sa dá vyriešiť.

Po každej hádke, po každej hádke,

prichádza vždy nový smiech.

A to je tak hej, a to je tak hej.

Hlavu si dlho nelámať.

Veď je hneď ľahšie, veď je hneď ľahšie

a máš hneď aj všetkých rád.

Problémy sa dajú riešiť,

nemusíš  zatvárať oči,

či chceš alebo aj nechceš,

na kĺb tomu ty vždy prídeš.

Problémy sa dajú riešiť,

nemusíš  zatvárať oči,

či chceš alebo aj nechceš,

na kĺb tomu ty prídeš.

Melódia: La Cucaracha
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Zo sŕdc

Zo sŕdc sála láska,

a s ňou môžeš zájsť k výšinám.

To len  ty smieš, veď poznáš srdce a lásku.

Amor šíp strieľa rýchlo a hneď.

A takej strele neunikneš.

Aj keby si sa snažil uniknúť,

je to len možno na pár minút.

A potom už láska prúdi.

Je to len údel tých dvoch sŕdc.

A na ten nesmieš zabudnúť,

aby v zdraví a nezdraví prežili,

ale hlavne, aby sa ľúbili.

Aby sa oni ľúbili…

Srdce a lásku.

Srdce a lásku...

Melódia: Words Don’t Come Easy - F.R. David
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Zábava začína

Keď zábava začína,

keď sa všetko začína.

Každému hneď dopína.

Je to šok, šok, veľký šok.

A v tomto ošiali,

všetci dobre spoznali,

že čas je ísť na parket,

nie zajtra, ale hneď.

Ku tancu sa pridá ba aj kmeť.

Zábavu rozkrúťme,

veď sme silní! A či nie?!

Nebudeme pozadu,

Neskazíme náladu.

Veď to vieme super, opravdu.

Melódia: Rock Around The Clock - Bill Halley
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Twist 1  

Tancujme Twist 1 (jeden),

poďme všetci spolu.

Tancujme Twist 1,

veď hudba hrá.

A budeš spomínať,

na tie krásne chvíle,

keď sme tancovali.

A na slávny twist.

Ruky hore, dole. 

Potom krúť bokmi,

rytmus ťahá ťa,

nechaj sa ním viesť. 

Melódia: Let’s Twist Again – Chubby Checker
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