
Svět 
 
Když plamen lásky hoří tak proč láska nepálí 
když už jsme tu dlouho, proč jsme tak neznalí? 
proč existuje štěstí, když já smůlu mám 
i bez štěstí já radost a úsměv rozdávám. 
Proč čas nemůže jít, ale musí utíkat. 
je na čase něco dělat a přestat naříkat. 
proč existuje touha, proč je tu zklamání 
to všechno kolem nás hrůzu ze života nahání. 
 
na světě není cennější věc, než je láska k životu 
záleží jen na nás, jak se postavíme osudu. 
Jestli hlavou vzhůru nebo hlavou skloněnou 
dneska žijeme tu všichni s duší zlomenou. 
 
Když lež má krátké nohy, tak proč vede před 
štěstím 
když nevěříš pohádkám, tak proč věříš pověstím? 
život je křoví, kterým se s holým zadkem probíjíš 
možná až jednou dojdeš na konec tak pochopíš. 
ještě tu není nikdo, kdo přežil celý svět 
tak teď zpívej, hraj a žij jako by to bylo naposled 
přemýjšlej o tom jak z tebe chtěli anděla 
ty jsi si jako dítě zvolil tu temnou cestu rebela 
 
na světě není cennější věc, než je láska k životu 
záleží jen na nás, jak se postavíme osudu. 
jestli hlavou vzhůru nebo hlavou skloněnou 
dneska žijeme tu všichni s duší zlomenu. 
 
Tvůj konec je, když začneš vzpomínat na začátky 



Kamaráde, vzdej to, dobře víš, že už nevrátíš ty 
pátky, 
když jsi byl ještě malý a všechno ti bylo fuk 
tak prosím, otevři oči už nejsi malý kluk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výhody (ne)oblíbených knih  
 
Jednou jedna kniha chtěla, 
býti tuze oblíbena. 
Ptala se jedné starší knihy, 
jak oblíbenou hned má býti. 
Stará kniha ztřeští oči, 
div ji z důlků nevyskočí. 
Víš co je to za život? 
Budeš žádat o milost! 
 
Být oblíbenou to je pohroma, 
když na tebe sahají pořád dokola. 
Samé odřeninky a šmouhy, 
to rychle zmizí tvoje touhy. 
 
Kniha knihu neposlechla 
i když se jí tuze lekla. 
Oblíbenou chtěla býti dále, 
čtena byla stále. 
Stará kniha přihlíží, 
tak jí to zas vylíčí. 
Víš co je to za život? 
Budeš žádat o milost! 
 
Být oblíbenou to je pohroma, 
když na tebe sahají pořád dokola. 
Samé odřeninky a šmouhy, 
to rychle zmizí tvoje touhy. 
 
Na starších rad nedbajíc, 
kniha je stále čtena víc. 



Plní si přeci jen, 
svůj vysněný sen. 
Když listy se trhat začaly, 
slova starších se knížce vracely. 
Víš co je to za život? 
Budeš žádat o milost! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


