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Jaké mám cíle a kam chci jít 

Nad kávou si přemýšlím 

Práce a píle vždy nemusí být 

Oceněná, to já vím 

A pak se dostaví zhoubné 

Myšlení jak stíny zlé 

Než se litovat chci, včas mě dloubne

Pak narovnám názory své 

 

                                    Jak dobrý úmysl se

                                   Mohla bych vyprávět

                                   A života smysl je loďka vratká

                                   A vděk je peříčko, co rozfoukám

                                   A přesto lítám svým životem ráda

                                   A vítám, že můžu i zítra tu být

 

Nikdo mi nejde svou náručí vstříc

Však nad tím už teď nezoufám

Kus dobrého vzejde, když druhým dám víc

Na slávu i vděk nečekám 

Chvalozpěvy vstříc mi nezní 

Není to jak v pohádkách 

Kdosi můj cit v kleci vězní 

Však žal svůj už mám na drátkách

 

                                 Jak dobrý úmysl …..

                                                                    

 

Každému jedno, že něco umím

A snažit se můžu jak chci 

Vůli mám pevnou a zarytě sním

Nápad i čin pod kapucí 

Lhostejný svět ten chci rozbít 

A říci dar mám pro druhé 

Jenom pár vět, štěstí odkrýt 

Ať je pro lidi líp, pro mnohé 

 

                              Jak dobrý úmysl …..

                                                                

 

                             A moje písničky tu nikdo nezná

                             Možná si řeknete, kde zpívám já

                            Jak z malé vesničky

                            Tak si ji vezměte, 

                            A proto zpívám vám ze srdce ráda

                            A pak se dívám jestli mě budete chtít

                            A jestli ano, tak půjdu ráda k
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Než se litovat chci, včas mě dloubne 

Jak dobrý úmysl se zlem potká 

la bych vyprávět, to dobře znám 

A života smysl je loďka vratká 

A vděk je peříčko, co rozfoukám 

A přesto lítám svým životem ráda 

A vítám, že můžu i zítra tu být 

Nikdo mi nejde svou náručí vstříc 

Však nad tím už teď nezoufám 

Kus dobrého vzejde, když druhým dám víc 

žal svůj už mám na drátkách 

Jak dobrý úmysl ….. 

                                 …..i zítra tu být 

Každému jedno, že něco umím 

Vůli mám pevnou a zarytě sním 

 

Jak dobrý úmysl ….. 

                               …..i zítra tu být, ó jé 

A moje písničky tu nikdo nezná 

Možná si řeknete, kde zpívám já 

malé vesničky zní hudba něžná 

Tak si ji vezměte, ať zaznívá 

A proto zpívám vám ze srdce ráda 

A pak se dívám jestli mě budete chtít 

A jestli ano, tak půjdu ráda k vám zas snít 
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