
JEN AŤ TO SYPE! 

Jako rychlý kola točí se můj svět, 
obejmi mě lásko, možná je to naposled. 
Jenom ať to se mnou sype dolů nahoru. 
Nejkrásnější muzika je rachot motoru. 

V mý hrudi bije semtex, já mám závit nadoraz, 
hlavně ať to strážnej anděl zase stihne včas. 
Životem se řítím jako postřelenej bejk, Já nejsem Švejk. 

Nehodlám se válet, za slávou hrdiny se ženu. 
Někdy je to nálet, že skoro potřebuju plenu. 
Jsou chvíle, kdy už to neřídíš a růžově to nevidíš. 
a prosvištíš zatáčkou rovnou do pokoje s kapačkou. 

Můj život není bajka, jak si tak na hrdinu hraju. 
Jak pirátská vlajka často ve vichřici vlaju 
Někdy si říkám: To už nepůjde a zejtra asi pro mě místo nebude. 
Když je rally neveselý, všichni máme co jsme chtěli a tím je to celý. 

Jako rychlý kola točí se můj svět, 
obejmi mě lásko, možná je to naposled. 
Jenom ať to se mnou sype dolů nahoru, 
Nejkrásnější muzika je rachot motoru. 

V mý hrudi bije semtex, já mám závit nadoraz, 
hlavně ať to strážnej anděl zase stihne včas. 
Životem se řítím jako postřelenej bejk, Já nejsem Švejk. 

Kdybych měl dvě křídla, modrý z nebe bych ti snes. 
Nějak mi zakrněly čidla, na to kdy už je to přes. 

Úplnej intouš asi nebudu a nabouraj mě občas kola osudu. 
Když chcem fascinovat naše ženy prostě máme, 
co jsme chtěli a tím je to vyřízený. 

Směj se na mě moje drahá. 
Náš život to je vostrá horská dráha. 
Já sice nejsem žádnej mazlíček, nechodím domů s hrstí kytiček, 
ale daruju ti to svoje šílenství a s požehnáním božím ti ho celý 
k nohám složím 

Jako rychlý kola točí se můj svět, 
obejmi mě lásko, možná je to naposled. 
Jenom ať to se mnou sype dolů nahoru! 
Nejkrásnější muzika je rachot motoru. 

V mý hrudi bije semtex, já mám závit nadoraz, 
hlavně ať to strážnej anděl zase stihne včas. 
Životem se řítím jako postřelenej bejk, Já nejsem Švejk. 



Věřme, že tu možná ještě malou chvíli budem. 
Malinko si užijeme ještě nežli půjdem. 

Já vím, že slunce svítí, i když vidíš mrak. 
Všechno přece nasvědčuje, že je tomu tak. 
No tak se neboj, a to je celý. 
Jdem do toho na vostro ať máme, co jsme chtěli! 

Jako rychlý kola... No tak se neboj, a to je celý. 
Jdem do toho na vostro ať máme co jsme chtěli! 
Jako rychlý kola...


