A to mi vadí
C#mi

E G#

Ta samá řeka, zase jsme v ní
Vlečeni proudem do soukolí

C#mi F# H G#

V ráji, za oponou našich cest
Všech našich úskoků a prázdných gest
Z lásky raduje se bitý pes
Dlaň smíru ho hladí, ale tady
Vhání za oponu našich snů
Vize všech poutí, toulek bez cílů
Spálí na popel ty, co se ptají
A to mi vadí

C#mi H F#

Pánům nebývá moc přáno
Mít své ego osedláno
Pážetem jim stojí právo
Právo, právo
Říkaj, že to jinak nejde
Říkaj, že to zlý pak přejde
Říkaj, jak hodně se snaží
Konat pro dobro nás všech
No a jak se jim to daří

C#mi F# H G#

V ráji, za oponou našich cest
Všech našich úskoků a prázdných gest
Z lásky raduje se bitý pes
Ale tady je to pouhej mess
Vládne lůza, co se tváří tak
Že nám zbytku má jít za příklad
Spálí na popel ty, co se ptají
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A to mi vadí
A to mi dost vadí
A to mi dost…
Vadí vadí…

Páni mají rozpažíno
Kážou vodu pijí víno
Málokdo z nich mluví přímo
Přímo, Přímo!
Říkaj, že to líp už nejde
Říkaj, že to blbý přejde
Říkaj, co se zrovna hodí
Pravdou je na čem se shodnem
Tak se hoďme do pohody, ať je klid
A to mi dost…

C#mi F# H G#

V ráji, za oponou našich cest
Všech našich úskoků a prázdných gest
Z lásky raduje se bitý pes
Ale tady je to jen ten mess
Vládne lůza, co se tváří tak
Že nám zbytku má jít za příklad
Spálí na popel ty, co se ptají
A to mi vadí
Vhání za oponu našich snů
Vize všech poutí, toulek bez cílů
Místo nás si všímaj spíš jen sebe
A to mě…

