
SONGY „ ANGRY MOM
 
ÚSMĚV 
Tvůj zářící úsměv je smysl mého života,
vrať mi ho, prosím. Miluji tě, promi
 
PO ZÁPADU SLUNCE 
Po západu slunce, končí mů
stejně jako všechny mé oblíbené dny.
Život už je prostě takový. H
Po západu slunce, zakletý ve vánku,
protančíš noc pod hvězdným
Není chladno, je příjemně. Tak se usm
Při vůni jarních květů chci tě
O polibku za letního vánku 
Po západu slunce, okouzlen
Tak se usměj. 
Kouzlo ve tvých očích probouzí
Tvá krása vyvolává cit, co v
Tak mě, prosím, neopouštěj.
Chci, abychom byli spolu my dva tak š
 
ROZZLOBENÁ MÁMA 
Chci prožívat zas, ten radostný 
Nestyď se, rozzlobená mámo.
Chci prožívat zas, ten starý dobrý 
Přijď k nám, rozzlobená mámo.
Mám rušný den, v mém srdci jen.
Před zrcadlem, vzdychám jen
Chci prožívat zas, ten velký to 
S mou, rozzlobenou mámou.
 
BEZ LÍTOSTI 
Svět je kruté místo. Tys říkal mi to.
Tys mě varoval a já nenaslouchal.
A tak jsem sám odcestoval v dál.
Ale ničeho nelituji ... 
 
GRANADO 
Granado, ty město prastarých krás,
tvoje kouzlo lákalo staletí a vábí mne zas,
píseň tvá dnes jako dřív nás svádí,
píseň tvou již dávno v duši mám,
zas slyším jásat a hrát. 
Jsi krásná, když měsíc se prochází nocí, Granado,
noc utápí se v číši a kytary slyší, 
Granado, tak zpívám si častokrát
a kouzlo tvých serenád má každý tak rád.
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CHA CHA 
Cha cha cha cha cha cha cha.
Má touha je věčná. 
Cha cha cha cha cha cha cha.
Moje láska k tobě je bezpodmíne
Moje srdce bije jen pro tebe,
má láska je nekonečná. 
Cha cha cha cha cha cha cha.
 
NIC NEŽ PLÁČ 
Ani tě nemohu obejmout. 
Nedokážu ti dost poděkovat.
Já hlupák jsem, co dokáže plakat jen.
Nemohu ani sbohem říct,  
že nesnáším sebe víc. 
Že nesnáším, co teď jsem, 
Refrén:  Proč i když hlasitě kř
Proč mě píchá u srdce, a plá
Oh, pláču, pláču, pláču při pomyšlení na tebe.
Proč i když hlasitě křičím, neslyším odpov
Proč mě píchá u srdce, a plá
Oh, pláču, pláču, pláču při pomyšlení na tebe.
 
POZDRAV 
Pozdrav, sakra, při příchodu!
Odkdy se zdravíme navzájem?
Ahoj, kočko. Jsi v pořádku?
V pořádku. 
Po tvé levici není žádné místo.
Ahoj, kočko. Jsi v pořádku?
Ne, ty nejsi k ničemu. 
 
SANTA LUCIA 
Jedna, dva, jedna, dva, tři, poj
Ó můj Bože, šťastný! Dnešek je slastný!
Pojďme to roztočit! Je čas to ukon
Záře stříbrného měsíce se odráží na hladin
Lehký mořský vánek utváří klidné vlny.
Námořníkův pláč se nese palubou 
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