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Je to jako včera, kdy statusy které letěly facem jako střela, 
Že máme si vážit sebe a nehledat kdo co dělá, 
A tak se tím řídím nesnažím se názor prodat, 
S tou domněnkou, že pravda je ekvivalent jedna, 
No a když se zmýlím tak stačí říct jako sorry, 
však jsme jenom lidi, a ne sociální vzory, 
Jenom říct ty slova promiň, promiň, že jsem omyl, 
Jednou bychom takový být mohly tak se snažím, 
Uzavírám dohody se svou duší, aniž bych věděl 
jestli mi ta role vůbec sluší a jestli mi to dneska vůbec sluší, 
Nejdřív bylo slovo a potom jednoduchá věta, 
A jak se věta rozvíjela myšlenka dál rostla, 
Stvořila vše, co se ve mě děje, teorii strun, zápletek a beznaděje, 
A tak pevně doufám, že jako vítr duny, rozfouká mé písně, mezi všechny domy, 
A budu konečně moci, skládat texty celé noci, 
Ref: 
No tak začni, začni s tím, nikdy není pozdě, začít dělat, co tě, 
V životě baví víc a rány vnímat, hned netopit se, 
Už to bude pár let, ani netuším, jak čas rychle stárne, 
A pražce na kytaře hrubé jako síla, co spolu s atomy i tóny vysílá, 
Posílá směrem k lidem, na podiu s klidem, oči přikryté světelným šerem, 
V tenhle moment všude bylo ticho, jenom husí kůže protínala moje tělo, 
A já hned věděl, že to je ono, potom celý život toužilo to moje ego, 
Vzít emoce, myšlenky, činy a proměnit je v kinetickou energii, 
Touha je sjezd jak na horské dráze, někdy lítám nahoře, jindy po podlaze, 
I ve snaze usneš musíš se zvednout a osudu nepodlehnout, 
Ref: 
2sl. 
A tak jsem jako fénix, z popela povstal a psal, psal a nepřestal, 
Jen tak hrát, vyhrávky zkoušet, no a když to nešlo, dál se pokoušet, 
Jako ten básník, co ztratil tuži a skic, přesto básnil, že jednou, 
Bude víc, tvrdě makal, aby hrdý mohl říct, že texty nepíšou se sami, 
Za několik dní, některé i rok a stejně nejsou dokonalý, 
Jsem rád, za lidi co mi porozumí. a přetaví verše ze slov, do podvědomí, 
Uvědomí si co je v životě důležitý 
Každý má jinou formu interpretace, já prostě píšu, dokud žije ve mě inspirace, 
Někdo kreslí, maluje a modlí se, já píšu písně o tom, že 
No tak začni, začni s tím, nikdy není pozdě, začít dělat, co tě, 
V životě baví víc a rány vnímat, hned netopit se, 
dopředu se dívat a netrápit se, vždyť víš. 


