to bychom se nezlobili.

Přijdu hned I.
Tady je kruh tady je dům
Tady bydlí moje pýcha a štěstí na dosah
Tady jsou knížky tady svíce
Tady hrnky tady lžíce
Kdybys šel pryč tady je klíč
Přijdu hned
To vpravo je les tohle je vřes tudy sever
Téhle cesty už je konec na dohled
Tohle je Zlín a támhle blízko
To už je Melbourne San Francisco
Sedni si sem někde tu jsem
Přijdu hned
Támhleto je pták to velké je mrak tím se
prší
A tímhle přivoláš si Slunce zase zpět
Tohle je výhled na Kokořín a tahle okna
vedou k moři
Tady je džin tady led
Já přijdu hned

Přijdu hned II.
Tohle to je stůl tohle čaj tady papír
Mávnu tužkou a tvoji mrtví ožijí
Je to tak snadné až to mrzí že nejde chtít
být tak drzý
Stvořit si svět jenom z vět
Z melodií
...

A kdyby ne?
C

F
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1. Kdyby tady někde byly
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dveře, co vždy v pravou chvíli

Dmi

G

Emi

otevřou se do pohádky,
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F
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2. Těmi dveřmi do pohádky
mohlo by se taky zpátky
a svět, co jsme opustili,
byl by na nás takhle krátký.

Hrála mi Julii
Vlasta Redl
Byla Gnoc, na černou Ostravu
Dmi
sníh se tiše snášel,
z baru AmiFénix vedle divadla
Cmi
vyvádějí MikuDláše,
nahoře v Gbufetu už se svítí, paní
Esus4
Květa dělá hercům čárky,
a já Amidole, už bez role, volám
Cmi
nahoru:"Kdo měl ty Dpárky?"
®: A ona Ghrála mi Julii a Dmihrála
DesdeGmonu,
hrála AmiRoxanu, Taťánu,
Cmi
Médeu a AntiDgonu,
hrála GDorotku, Justýnu, DmiOfélii,
MessaE7linu,
a Amijá role Hmipodle ní bralD4sus.D
Večer volala, že dabuje, tak jsem
šel hledat kamarády,
stála s ním, naštěstí otočená ke
mě zády,
tak jsem chodil trochu po barech,
abych to mládí už nějak zkrátil,
ve všech hráli stejné video: stejný
herec jiné stejné mlátil.
*: A pak Akonečně spolužák trhá
noc na devět třídníchA knih
a černá s Hmibílou se usmíří, pane,
pane, že jste v EBlížencích?
Hleďme, Ačas trhnul oponou, tak
Emi
ať si taky trhne Anohou
se všemi Hmidramaty a fraškami
na tělo Gmilencům za výElohou.
Emi

®: Vždyť každá Dhrála jen Julii a
Ami
hrála DesdeDmonu,
hrály EmiTerezku, Dorotku,
Gmi
Justýnu a AntiAgonu,
kdo by si Dnezahrál pro trochu
vzrušení,
konec Amisázek jedna k miliDónu,
a Emijá ani F#minezatleskal.G

A

Noc, Ostravou Emisníh se snáší,
z Hmibaru se motají Dmidalší
MikulEáši,
je Anoc šestého, Emiprosinec
rozdal Adárky
a Hminahoře se pořád svítí,
tak křičím Gdo oken:"Já měl ty
E
párky!"
®: A ona Dhrála JuliiAmi,
DesdeDmonuEmi, RoxanuGmi,A, D
MaryšuAmi, DMarfušuEmi,
KaťušuGmi,
A
CicciolinuD, EyrovouAmi,
D
Makepeacovou,Emi
BovaryovouGmi,
d'AArtagnanovouD,
PopelkuAmi, ZlatovlásEmiku,
JasněnGmiku, AježibabuD ..

