
Loďka z papíru 

Hudba & Text – Samuel Rychtar  

 

Kdo růží netrhal, neví jak voní  

Kdo lásku nepoznal, neví jak bolí  

Přes všechnu snahu už to asi musím vzdát  

Dal jsem ti všechno, co jsem ti kdy mohl dát  

Vzpomínáš na to, jak jsme stáli na vrcholu  

Vzpomínáš na to, jak stáli jsme tam spolu  

Kde jsou ty časy, ale nejsem typ pro nůž  

A na tvý tváři teď už zůstala jen růž 

 

Nechám si postavit svět na míru  

Pak ho pustím po vodě jak loďku z papíru  

Už to nemá cenu tlačit věci na sílu  

Není tě vidět přes tu silnou záři safírů  

Nechám si udělat svět na mý tělo  

I když spousta nápadů mi uletělo  

Sedím na balkoně, venku už je skoro šero  

Ale snažím se, aby se to odmlčelo 

 

Kdo růží netrhal, neví, jak cítím se  

Kdo lásku nepoznal, ten má před sebou zeď  

Kdo růží nechal žít, ten může jenom snít  

Ten může jenom chtít, ten má před sebou štít  

 

Kdo trhal růži, kdo trhal růži  

Ten mi ještě omluvu dluží  

Kdo trhal růži, kdo trhal květy  

Ten se snaží propojovat světy  

 

Pro mě na míru  

Pak ho pustím po vodě jak loďku z papíru  

Už to nemá cenu tlačit věci na sílu  

Není tě vidět přes tu silnou záři safírů 

Nechám si udělat svět na mý tělo  

I když spousta nápadů mi uletělo  



Sedím na balkoně, venku už je skoro šero  

Ale snažím se, aby se to odmlčelo 

 

Kdo trhal růži  

Kdo trhal růži  

Tomu ještě omluvu dlužím  

Kdo trhal růži  

Ve světě sedmikrás  

Ten našel tvoji chvíli a můj čas 

 

Nechám si postavit svět má míru  

Pak ho pustím po vodě jak loďku z papíru  

Už to nemá cenu tlačit věci na sílu  

Není tě vidět přes tu silnou záři safírů 

Nechám si udělat svět na mý tělo  

I když spousta nápadů mi uletělo  

Sedím na balkoně, venku už je skoro šero  

Ale snažím se, aby se to odmlčelo 

 

 


