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G                                            C 

1. Těší mě, já jsem Božka malá, mám vztah pevný jako skála,  
D               G 

pro něj jsem jenom já a pro mě jen on. 
G                 C 

Myslím, že to oba víme, nadevšechno si věříme,  
 D           G 

jen mu občas radši projdu telefon.  

 

2. Už jsme spolu přes dva roky, však to jsou jen první kroky,  

někdy chodí domů z práce později. 

V téhle chvíli se mě, dámy, přítel ptá, jestli mám...    …periodu,  

já jen čekám, než ti chlapi dospějí.  

 

3. Žijem ve svobodném státě, nachytat tě s jinou, já tě,  

já tě skopu spolu s tou tvou slepicí.  

Pak ti ještě urvu…  …vajca, udělám ti další boule 

a tu mrchu pak zabiju palicí.  

 

4. Jsem zastánkyně něžné lásky, sladká slova, hladit vlásky,  

třeba na luxusní dovči k večeru.  

Když ho to přijde až moc levně, tak mě nemiluje zjevně  

a už přirozeně tuším nevěru.  

 

5. Soukromí je pro mě svaté, čtu mu zprávy jen po páté,  

během tohoto krásného měsíce.  

Včera mě tak hladil po…            …no vy víte kde, že to jistě někde cvičí,  

já jsem kráva, vždyť mám přece na více.  

 

6. Ptala jsem se kamarádky, proč jsou kvůli toho hádky,  

chci jen vyvrátit, že jinde dovádí.  

Anča zkušená je více, vztahů měla na tisíce,  

to už nevím, kdo mi lépe poradí.  

 

7. Tak jsme vymysleli spolu, že ho musím srazit dolů,  

jenom ať si chlapec zas moc nevěří.  

Tak jsem začla řvát až běda, přítel řek, že už to nedá  

a hned potom mě vyhodil ze dveří.  
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8. Anča čekala mě dole, řekla „vidíš to ty vole“,  

jsem ti říkala, že za to nestojí.  

Jako všichni mí bývalí, než by rovnou zazpívali,  

oni zatvrzele přiznat se bojí.  

 

9. Dvacet let jsem se s tím prala, pak konečně šťastně vdala,  

s mým miláčkem, co po jiných nehledí,  

Taky odkývá mi všechno, stejně jak já má rád techno,  

to je muž to jiní vůbec nevědí.  

 

10. Sic jen já jsem řekla ano, však i to už je prý bráno,  

v tomhle případě za ano dvojité.  

Jenom trochu líto je mi, že je slepec hluchoněmý  

a pak díky tomu má to složité.  

 

Lalalalalalalalalalalalalalalala…… 


