
 

OdpusťOdpusťOdpusťOdpusť    
    

Lásko má, již upsal jsem se dávnoLásko má, již upsal jsem se dávnoLásko má, již upsal jsem se dávnoLásko má, již upsal jsem se dávno    
hned, jak zřel jsem smutek vhned, jak zřel jsem smutek vhned, jak zřel jsem smutek vhned, jak zřel jsem smutek v    očích tvýchočích tvýchočích tvýchočích tvých    
dřív, než dalas mi svý hebký tělodřív, než dalas mi svý hebký tělodřív, než dalas mi svý hebký tělodřív, než dalas mi svý hebký tělo    
dřív, než okusilas první  hříchdřív, než okusilas první  hříchdřív, než okusilas první  hříchdřív, než okusilas první  hřích    
    

Osud sOsud sOsud sOsud s    námi pohrával si krutěnámi pohrával si krutěnámi pohrával si krutěnámi pohrával si krutě    
oba máme rány ukrytýoba máme rány ukrytýoba máme rány ukrytýoba máme rány ukrytý    
vím, že dávno nejsi malý dí těvím, že dávno nejsi malý dí těvím, že dávno nejsi malý dí těvím, že dávno nejsi malý dí tě    
že jsi poupě vže jsi poupě vže jsi poupě vže jsi poupě v    růži rozvitýrůži rozvitýrůži rozvitýrůži rozvitý    
    

Každý Každý Každý Každý zzzz    násnásnásnás si nese svůj dí l vi si nese svůj dí l vi si nese svůj dí l vi si nese svůj dí l vinynynyny    
já ji já ji já ji já ji hledal pouzhledal pouzhledal pouzhledal pouzeeee u tebe u tebe u tebe u tebe    
odpodpodpodpusť, dej musť, dej musť, dej musť, dej miiii šanci zahnat  šanci zahnat  šanci zahnat  šanci zahnat stínstínstínstíny y y y     
ssss    pokáním jápokáním jápokáním jápokáním já začal u sebe začal u sebe začal u sebe začal u sebe    
    

Bylas mi vším a já to nezvládBylas mi vším a já to nezvládBylas mi vším a já to nezvládBylas mi vším a já to nezvládalalalal    
bylas mi vším a zle tobylas mi vším a zle tobylas mi vším a zle tobylas mi vším a zle to dopadl dopadl dopadl dopadloooo    
hnusím sehnusím sehnusím sehnusím se sobě, jak jsem s sobě, jak jsem s sobě, jak jsem s sobě, jak jsem s    tebou nakládaltebou nakládaltebou nakládaltebou nakládal    
snad ďábel snad ďábel snad ďábel snad ďábel sámsámsámsám    psal tohle divadlopsal tohle divadlopsal tohle divadlopsal tohle divadlo    
    

Teď už vím,Teď už vím,Teď už vím,Teď už vím,    jjjjaaaak trpěla tvá dušek trpěla tvá dušek trpěla tvá dušek trpěla tvá duše    
vím, jak strávím, jak strávím, jak strávím, jak stráddddaaaalo tvý krásný tělolo tvý krásný tělolo tvý krásný tělolo tvý krásný tělo    
proproproproblémy tvý pblémy tvý pblémy tvý pblémy tvý přehlížel jsem hlušeřehlížel jsem hlušeřehlížel jsem hlušeřehlížel jsem hluše    
nenenenetušil jsem, cotušil jsem, cotušil jsem, cotušil jsem, co se v se v se v se v    tobě dělotobě dělotobě dělotobě dělo 
 

    
    
    

Hluchý byl jsem, slepý, byl jsem krutHluchý byl jsem, slepý, byl jsem krutHluchý byl jsem, slepý, byl jsem krutHluchý byl jsem, slepý, byl jsem krutýýýý    
kráčeli jsme slepou uličkoukráčeli jsme slepou uličkoukráčeli jsme slepou uličkoukráčeli jsme slepou uličkou    
uniklo mý mysli tupě dutý uniklo mý mysli tupě dutý uniklo mý mysli tupě dutý uniklo mý mysli tupě dutý     
co se děje sco se děje sco se děje sco se děje s    mojí  maličkoumojí  maličkoumojí  maličkoumojí  maličkou    
    

Vzpomínám na chví le plný láskyVzpomínám na chví le plný láskyVzpomínám na chví le plný láskyVzpomínám na chví le plný lásky    
chví le štěstí , závrat vchví le štěstí , závrat vchví le štěstí , závrat vchví le štěstí , závrat v    souzněnísouzněnísouzněnísouznění     
hlava má je stuhlava má je stuhlava má je stuhlava má je studdddna prna prna prna pro otázkyo otázkyo otázkyo otázky    
bezradnost a bezradnost a bezradnost a bezradnost a lí tlí tlí tlí tosososostttt k k k k    zblázněnízblázněnízblázněnízbláznění     
    

Zažívám Zažívám Zažívám Zažívám teď teď teď teď mmmmukukukukaaaa beznaděje beznaděje beznaděje beznaděje    
prázdnoty a prázdnoty a prázdnoty a prázdnoty a marmarmarmarnýnýnýných výčitek ch výčitek ch výčitek ch výčitek     
duše má se duše má se duše má se duše má se vvvvznznznznáší  nad propastíáší  nad propastíáší  nad propastíáší  nad propastí     
cí tím sí ly žití  úcí tím sí ly žití  úcí tím sí ly žití  úcí tím sí ly žití  úbybybybytektektektek    
    
Bylas mi vším Bylas mi vším Bylas mi vším Bylas mi vším a já těa já těa já těa já tě ztrácím v ztrácím v ztrácím v ztrácím v    tmáchtmáchtmáchtmách    
bylas mi vším a bylas mi vším a bylas mi vším a bylas mi vším a ssssešlas zešlas zešlas zešlas z    očí  mýchočí  mýchočí  mýchočí  mých    
lásku nenávist lásku nenávist lásku nenávist lásku nenávist aaaa štěstí  střídá strach štěstí  střídá strach štěstí  střídá strach štěstí  střídá strach    
buď mi zas vším buď mi zas vším buď mi zas vším buď mi zas vším ----    lásko prolásko prolásko prolásko prommmmiiiiň!ň!ň!ň! 


