
                 NÁKUPNÍ
                                                                                                                      
 
Kde jsou mé krámky, kde měla jsem klid
Koupila jsem jen to své 
Vonící stánky, kde mohla jsem snít
Obchůdky mé kouzelné 
 
Rohlík ten voněl a měl svoji chuť
A řezník to byl velký pán 
Řemesla stoupala vzhůru jak rtuť
Dneska už jen vzpomínám 
 
Já od Lídlu přes Penny do Tesca jdu
Abych tak dostála i svému snu
Nakoupit levně i draze v akcích
Dříve, než v marketech roztaje sníh
Mozek mi gumují 
Všechno mi slibují 
Výhodně utrácej dál 
Lidi to milují 
Peníze půjčují 
Dlužník je teď světa král 
 
Od Lídlu přes Penny do Tesca jdu
Abych tak dostála i svému snu
Nakoupit levně i draze v akcích
Dříve, než v marketech roztaje sníh
Řetězce vyškolí 
Hlava mě z nich bolí 
Nákupní koše tečou 
Koupím si kremroli 
Zůstanu v nevoli 
A budu mlít dál tu svou 
 
Rád bych koupila jen to, co chci
Však nutí mi věci jiné 
Kam jsem to vstoupila, říkám teď si
Nechte mě říci vám Ne 
 
To, co se vnucuje často smrdí 
Já si chci vybrat a jít 
A kdo mi pokoutně jiné tvrdí 
Ten nemá pro obchod cit 
 
 
Já od Lídlu přes Penny do Tesca jdu …..
….. Dlužník je teď světa král 
 
Od Lídlu přes Penny do Tesca jdu …..
….. A budu mlít dál tu svou 
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