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BDSM 

1) 

V zásadě není co říct, jsem tu sama, zdá se 

dávno už necítím žár 

V hlavě mi běží záznam na filmové pásce 

ty a náš upíří flám 

2) 

Tak nějak vím a nebo spíš domnívám se 

že co bylo, bylo funny a fajn 

Teď už jen jít a schovat stopy po oprátce 

je to k vzteku ale lidi se ptaj‘ 

zda jsem blázen, od čeho to mam 

oni se ptaj a já neposlouchám 

- ještě že ty máš to stejně 

PreCH) 

Tak tu stojím, mám dotaz 

zda nechtěl bys být 

mou druhou půlí, tak nekaž 

tu vizi, co snim 

CH) 

Někdy to bolí a chci obejmout 

Rány se hojí, jó i ty z našich pout 

Občas se bojím, to ten temnej kout 

-zvuky, co rodí, ty hlasy, co řvou 

Je ráno můj milý, řekneš bye, čau a 

naviděnou… 

 

 

 

3) 

V zásadě není co říct, nejsem sama, zdá se 

víc je lidí, co jdou – jdou, jdou, jdou až 

tam, kde oko spatří okraj hráze 

s něhou skrytou za oponou zlou… 

4) 

Nějak už vím a nebo spíš domnívám se 

že co bylo, bylo funny a fajn 

teď už jen jít a schovat stopy po oprátce 

je to k vzteku ale lidi se ptaj 

zda jsem blázen od koho to mam 

oni se ptaj a já neposlouchám 

- já totiž nemám co ztratit 

PreCH) 

Tak tu stojím, mám dotaz 

proč nechtěl bys být 

mou druhou kůží, tak nekaž 

tu vizi, co sním 

CH) 

Někdy to bolí a chci obejmout 

Rány se hojí, jó i ty z našich pout 

Občas se bojím, to ten temnej kout 

- je zas ráno, jak vidím, a už vím co chceš říct 

CH) 

Někdy to bolí a chceš obejmout 

Rány se hojí, jó i ty z našich pout 

Cokoli povíš, řekni, a jsem tvou 

Je to karmou, snad tvojí a nebo snad mou 

až zas ráno se zrodí, budeš hrát si 

s jinou ženou. 


