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Já kvùli tobì stvoøil svìt
Hudba: Charles Aznavour
Text: Pavel Cmíral

Náš pøíbìh vejde do dìjin
Znám bude z knih i pláten kin
Má námìt pøímo biblický
A je tak božsky komický
Už vidím Menzla s Fellinim
Jak s chutí pohrají si s ním
A vìø, je mi jedno, je mi fuk
Že øeknou: Byl jak malej kluk
Mùj rozum nebyl nikdy dobrej šéf
Já jsem horká krev
Tvùj tichý vzlyk: Ty jsi mùj bùh!
Jak zvony z Øíma proal vzduch
A já se vážnì bohem stal
A na tvé rty jsem pøísahal
Dej mi jen chvilku, tak dva dny
A spatøíš zázrak úžasný
Co slíbím, plním vždycky hned
Já kvùli tobì stvoøil svìt
Byl v barvách tvých, péøových
A v horkém písku ležel sníh
Strop nebe záøil glazurou
Ten svìt mìl mízu pod kùrou
V nìm všechno kvetlo v pravý èas
A já byl šastný pod obraz
Dvì ryby v tanci nad vodou
Se skoro zalkly svobodou
Já stvoøil svìt - já, tvùj bùh
A dnes? Mám pùjèky a dluh!

Po vzoru koalièních vlád
My vládli spolu a vládl øád
Když národ propil pùlku svých rent
Pil s ním i celý parlament
Snad obden státní svátek byl
A líbáním se oslavil
Stát náš byl kapkou dešovou
A mìl povìst férovou
Bohem se stát je krásnej post
Vsadil jsem záhy na vìènost
Nad pyšnou tváøí v zrcadle
Vždy stálo šastné slunce tvé
Má pýcho, kdo mi hlavu splet?
Je vìèné slùvko „naposled“
A platí stejnì pro bohy
Jak pro nás pár ubohých
Je smìšné v pasti být a past
Chtít klást
Když tedy svìt byl pod støechou
A já tì nazval Evou svou
Tys øekla: Bože mùj
A mám teï kliku, pøi mì stùj!
Pøítel Adam mi vèera psal
Že rád by si mì - s bytem vzal
Náš pøíbìh všední konec má
Je k pousmání
K smíchu jsem já...

