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VŮLE ŽÍT 

 

Emi         C    G              D    Emi 

1. V polospánku na nemocničním lůžku, všechno mě bolí a nic už nejde vrátit zpět.  

Anděl smrti bude mít možná dneska větší snůšku, možná o mě bude lehčí svět.  

Mezihra: Emi, C, G, D, Emi  

 Oči sotva mrkají a plíce lapají po dechu, možná si šťastný konec jen nalhávám.  

 Orgány pracují bez oddechu, však kdo mě zná, ví, že se snadno nevzdávám.  

Emi    C                   G 

R: Dokud šance tu je, že ze mě nebude prach,  
            D     Emi 

já budu bojovat dál, nebudu znát slovo strach.  

Dokud můžu jít dál klidně po kolenou,  

s nadějí že na mě boží mlýny zapomenou.  

Dokud zbývá mi dech, dokud nejsem jak led,  

budu zde mít svůj ráj domov sladký jak med.  

S těmi co mám fakt rád, s těmi stále chci jít,  

třa mě chce dostat ďábel, já mám vůli žít.  

 

2. Týdny plynou, pohled do zrcadla už mě neleká, moje pleť růžová a rty červené.  

Vidím zase zpátky toho člověka, už jsem zase jako dřív a ne že ne.  
Mezihra: Emi, C, G, D  

 Jít za světlem je jen počátek cesty, pak, na světě jsem ještě mnohé neviděl,  

 já to tu nechám jenom tak, abych se za to pak nestyděl.  

 

R: Dokud šance tu je,…  

 

Recitativ: Život je vzácný dar a každý, kdo jím byl obdařen by měl děkovat,  

že zrovna on může kráčet po světě.  

Měl by si ho užívat naplno, protože je jen jeden  

a nic na světě čas nevrátí.  

A jestli se mě někdy někdo zeptá, jestli bych raději prožil život jinak,  

řeknu mu, že život každého je originál a to je na něm to nejkrásnější.  

A že jediná vada života je to, že je tak krátký.  

A proto každému kdo pochybuje říkám jediné.  

 

R: Dokud šance tu je,…  

 


