
Bože, kam oblíknout život 
 

    G                Hmi         Emi        Cmaj7         G       Hmi         Emi     Cmaj7 …     

1. Bože, kam oblíknout život, do popelavých šatů a potom celý život litovat… 

Nebo jak zrnko prachu – nechat se nést a nic neřešit a jenom milovat. 

Bože, kam oblíknout život,  

do spodního prádla a čekat, kdo konečně ho uchopí, 

odhodit košile, co doteď hřály a nechat si jenom kalhoty. 

 

         Ami7        Emi     C             D4 … 

Ref.: Není kam jít, aby nebylo to špatný, není proč žít, všechno málo platný… 

Není kde stát i ve frontě se platí, nejde nic udělat, vždycky se něco ztratí! 

 

2. Bože, kam oblíknout život,  

do věčnýho štěstí a radosti, kde jsou na to návody? 

A věřit, že to nejde mnohem líp,  

když se po pás zas propadám do bahna a do vody… 

Bože, kam oblíknout život,  

do teplýho kožichu a nenápadně se v něm maskovat… 

A nikomu pořádně nedat poznat, co je pod ním, ať si to může vymalovat. 

 

Ref. 

 

3. Bože, kam oblíknout život,  

komu ho dát, před kým schovat, nebo jen pro sebe nechat si… 

Těžko se smiřovat, těžko pak bojovat, když má ho někdo, komu nepatří… 

Bože, kam oblíknout život, do sportovních drezů a řádně si tělo pěstovat 

a hlídat si kila, kontrolovat dietu, nepít a nekouřit ať kůže nezestárne… 

 

Ref. 

 

4. Bože, kam oblíknout život,  

do módních šatů bejt „in“ a nechat se dobou unášet. 

V tomhletom provozu, jak na běžícím pásu, dělat, co a jak a kdy dělá se… 

Bože, kam oblíknout život,  

do bílýho roucha, jak Ježíš – ten všechny lidi miloval. 

A jeho slova naplňují duše a dávají naději, kdo neví, kudy dál… 

 

Ref.2: Bože buď se mnou, chci se k tobě vracet,  

nenech mě samotnýho hovna vláčet! 

Bože, buď se mnou, chci, abys byl teď tady! 

Ušij mi na mou míru života šaty! (2x) 


