
                  
                                                                                                                             

ONA :Já vícekrát už dostala jsem

           Přes prsty od života 

           Bych měla znát, že v deníku mém

           Jsou chvíle, kdy loď ztroskotá

           Ran víc, než mohu unést 

           Jen tak se potácím 

           Jak z toho, jak jen to mám provést ?

           I v úzkých víru neztrácím 

 

ON :  Já vícekrát už prošel tím zlem

          A vychutnal síť hořkostí 

          Jen možná snad jsem byl proti všem

          A zakoušel moc těžkostí 

          Zlé pády byly kruté 

          Já sám chtěl si poradit 

          Cestou dál měl vždy boty zuté

          A tak sám výš nemohl jít 

 

OBA:Co zbývá, jen se dívám 

          A musím svůj kříž jen dál nést

          Co zbývá, pocit mívám 

          Pochyby, kam mě chceš dál vést

          Ukaž mi, kam se musím správně dívat

          Abych vše moudře rozpoznal

          Dík špatnému uč mě přeci dobré vnímat

          Jít dál,  jít dál 

 

ONA:Jak krásně zní ideální 

          Návody, jak řešit stres 

          Však bezesní přátelé mí 

          Vždy přijdou, no hrůza a děs

          Mám trápení a nevím 

          Jak půjdu zase dál 

          Vím jen, že špatné změním

          Zvednu svůj prapor, aby zase vlál

 

ON:  Jak krásně zní ideální 

         Návody, jak získat klid 

         Mě zachrání jen krása těch dní

         O které dál mohu snít 

         Sám  v sobě najít sílu 

         Vstát chci a bojovat 

         Budu dál hledat hlínu v jílu 

         A v ní strom víry pěstovat 

 

OBA: Co zbývá ….. 

                                 ….. jít dál, jít dál

           

         Tisíckrát padni, tisíckrát vstaň

         Jen ten, kdo to nevzdá jde d

         A z bláta se zvedni, vyběhni stráň

         Ať sebe si vážíš, žes hrdinou stál

         

         A zase vstát, a zase jít dál, dál
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