Je to jen tvůj ideál aneb
Zemřeš sám
Akordy:
● 1.,3.,5.,7.,9. sloka - F#,
F#7, F#, H, H9, H7
● 2.,4.,6.,8.,10. sloka - D#mi,
G#, A, B, B7
● ref: C#7, F#, F#7, F#, H,
H9, H7, C#, C#7, C#, A,
C#7
● závěr: B7, H7, B7, C#7, F#
1.
Ona je perfektní
Oči modrohnědozelený
Malinko koketní
Když si hraje s prameny
Vlasů, který má nejkrásnější na světě
Hraje na basu a vždy rozesměje tě
2.
Myslíš na ní po nocích, když jednou ukáže
se, že má holka jednu malou vadu
Co když není reálná?
Já s radostí ti oznamuji, že.... máš pravdu
Teď už máš pravdu
3.
Příteli, já ti říkám jen, že tahle holka pro
tebe jenom sen
Možná ti to tak trochu nevyhovuje
Ale příjmi ten fakt že neexistuje
4.
Je to jen tvůj ideál
Velký prsa, velkej zadek, princeznička
všech pohádek, co uklízí nepořádek - to
bys bral
Aby ses nenachytal
Já ti povídám, když chceš čekat jenom na
ní
ref: Zemřeš sám

5.
Dámy, s Váma to taky není snadný
Vy, co si myslíte, že máte křivky ladný
Chcete chlapáka co vás ve dne ochrání
Až se setmí, tak se s vámi koukne na
Stmívání
6.
Však musí být perfektní
Kluk co je hodně blízko mojí lize
Ptáte se co je moje vize?
A o čem sním to já už dávno vím
7.
Ať je mužnej, ale umí to v kuchyni
Zlej na ostatní, ale hodnej na tchýni má
peníze, potrpí si na drahotách
A hlavně se má čím chlubit v kalhotách
8.
Ale je to jen tvůj ideál
On neexistuje, ty se ptáš "a co když tu je?"
Stejně by se tvýho ksichtu bál
a I kdyby žil, proč by zrovna s tebou byl?
ref: Zemřeš sama
9.
All you need is love
Ale bez obav
Láska je všude
Ty si za ní doplav
Hezky se usměj
Srovnej si to v sobě
Taky žádná nepřemýšlí zrovna jenom o
tobě
10.
Třeba tě nějaká bude chtít
Co z tvých nároku splňuje aspoň 2 třetiny
Třeba budete štěstí mít
Uvědom si, že na světě jsou miliardy lidí
závěr:
Každý je jiný
Nebo Zemřeš sám

