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Řekl jsi běž, já se trápila tím 
Čím přízně víc chceš, tím máš 
A čím více dáš tím víc nezajímáš
To já už dobře vím 
Když byl jsi mi blíž. Já ti dala se vším
A hledala skrýš v tvém objetí 
A pak už jen šok, příběh ukončený
Topím se v prokletí 
 
Od konce k začátku život jde dál
Od zoufalství vstříc nadějím 
Uzel na provázku by sis pamato
Vezmi svůj kříž a běž s ním 
Od konce k začátku s nadějí  spím
Že lepší čas blíž přijde k nám 
Už nikdy pozpátku, jen dopředu, vím,
Že zlé časy já pohřbívám 
 
V sobě to mám, já jsem důvěřivá
Moc prožívám, pak se trápím 
Celá se dám a totéž očekávám
Prý moc naplno sním 
Už dobře je znám zklamání zlá
Zas bortí se chrám mých iluzí 
A to přiznávám, že jsem odvátá
Zas musím žít s tím 
 
Od konce k začátku ….. 
                                   …..  zlé časy já pohřbívám
 
Když  špatné se končí, dobrá začíná
A každou smrt střídá zrození 
Tak s minulým loučím se, ať už jsem svá
Dál ve štěstí, ne v trápení 
 
A tak jdu dál, tiše přijmu úděl svůj
Do živých ran liju si štípání 
Bolest, co mě teď vyléčí 
A tak jdu dál, i když strach mě velí stůj
A musím vše vnímat, nechci uspán
Jsem smutná a přec tu nebrečím
 
Od konce k začátku život jde dál 
A já o něm sním 
A v lepší čas uvěřím 
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tím víc nezajímáš 

Když byl jsi mi blíž. Já ti dala se vším 
 

A pak už jen šok, příběh ukončený 

začátku život jde dál 

Uzel na provázku by sis pamatoval: 

nadějí  spím 
 

Už nikdy pozpátku, jen dopředu, vím, 

sobě to mám, já jsem důvěřivá 
 

Celá se dám a totéž očekávám 

Už dobře je znám zklamání zlá 
 

A to přiznávám, že jsem odvátá 

…..  zlé časy já pohřbívám 

Když  špatné se končí, dobrá začíná 
 

minulým loučím se, ať už jsem svá 

A tak jdu dál, tiše přijmu úděl svůj 

A tak jdu dál, i když strach mě velí stůj 
A musím vše vnímat, nechci uspání 
Jsem smutná a přec tu nebrečím 
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