DLUHY
TEXT NA PÍSEŇ: MAGIC! - RUDE
Dnes je ten den, vracím se zpátky, a vezu jí
prsten.
V mém starém Volvu jsem dnes jak pán, i to je na
splátky.

Kdybych věděl, co mě bude stát život s ní, zůstali
bychom jen přátelé. Teď mám dluhy, kamkoliv se
otočím, ale ona mě miluje tak vřele.

Za okamžik ji v náručí mám, řekla mi ANO! Ale to
jsem ještě netušil…

Louis Vuitton, Gucci, Prada, má kreditka to
nezvládá.

Kdybych věděl, co mě bude stát život s ní, zůstali
bychom jen přátelé. Teď mám dluhy, kamkoliv se
otočím, ale ona mě miluje tak vřele.

Perly a drahé růže, má kreditka už nemůže.

Louis Vuitton, Gucci, Prada, má kreditka to
nezvládá.
Perly a drahé růže, má kreditka už nemůže.
Malá půjčka je jediné řešení, malá půjčka vyřeší
mé trápení. (2x)

Miluje luxus, třpyt a módu a drahá auta.
Její podpatky tak nahlas klapou na každém
schodu.

Malá půjčka je jediné řešení, malá půjčka vyřeší
mé trápení. (2x)

Když je moje peněženka zcela prázdná, její láska
už není tady.
Odteď můj život už nebude jak včera, tu ženskou
zlou už mám za zády.
Včera jsem potkal dívku milou, nejkrásnější,
roztomilou.
O té krásce se mi zdává, myslím, že ona je ta
pravá.
Pravá láska mě teď hřeje u srdce.

A já ji miloval z celého mého velkého srdce

Pravé lásce nesejde na kreditce.

Ale ta ženština toužila jen po mé kreditce

Pravou láskou jdeme spolu ruku v ruce.
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Vypracovali:
Viktoria Ayengbe: text, režie, malba, výběr písně
Markéta Vodrážková: kamera, režie, malba
Aneta Bachurová: zpěv, malba
Bára Gregorová: zpěv, malba
Veronika Vindyšová: zpěv, malba, kouzelník
Pavlína Dvořáková: zpěv, malba
Stela Kašperánová: herec, malba
Kateřina Osinková: herec, malba
Veronika Zachová: zpěv, malba, předmluva
Alžběta Novotná: zpěv, malba, text, výběr písně
Viktorie Chrapanová: zpěv, malba, předmluva
Tomáš Bejr: malba, nosič obrazů
David Hromádko: malba, nosič obrazů
Adam Petřík: malba, herec
Ondra Kohoutek: malba, leták
Adam Plíšek: malba, leták, nosič obrazů
Janek Dupal: malba, zpěv
Radek Drbal: malba, leták
Milan Tomiška: malba, unavená kreditní karta
Kamil Koblížek: malba
Ondra Bachura: malba, zpěv
Jáchym Šťastný: malba, zpěv
Lay Soe Lin May: malba, zpěv, předmluva, text, výběr písně

