
Bohemian TOJstory (píseň) 
 
Je to z mé vůle, 
že jedu do lesa. 
Mohlo být peklo, 
Avšak taky ty nebesa. 
 
Probuď se, vstaň, 
ptáci už zpívaj a zní. 
Byl to jen zlý sen 
a nebo skutečnost? 
 
Ale teď, co bylo, to bylo, 
všechno se změnilo. 
Můžu teďka s vámi, noví kamarádi 
být a žít? 
 
------------------------ 
Mami, píšu z tábora, 
že fajn se tady mám a že tady nejsem sám. 
 
Mami, snad mi odpustíš, 
že s touhle písní nepřišel jsem dřív. 
 
Mami, úúúú, 
až teď jsem život pochopil, že cesta ta je více nežli cíl. 
Mám teď sen, nový sen, to jsou Tojstoráci. 
 
------------------------- 
Není, nikdy moc pozdě 
život trochu pozměnit, nové dveře otevřít. 
 
Vyřiď mojím známým, já teď už vím, 
že život není o tom být slavným. 
 
Mami, úúúú, 
já už nechci žíti sám, nový smysl života já teď mám. 
 
------------------------------ 
Na táboře máme každý svoje místo. 
Nikomu nevadí, když se trochu nedaří. A 
život běží dále, svět se točí stále, jak 
Galileo, Galileo --- Galileo, Galileo, 
Galileo prohlásil (prohlásil). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I když jsem zvláštní, máj mě tu rádi. 
I když je zvláštní, máme ho tu rádii. 
Nám stačí jen upřímné jednání. 
 
Dobře mě přijali, otevřeli náruč. 
Nebuď jak kůl, co stojí jen v plotě, můžeš žít. 
Nebuď jak vůl, hraj si jak kotě, můžeš žít. 
Buď radši důl, co třpytí se zlatě, můžeš žít. 
Uvěř té podstatě, uvěř té podstatě. Můžeš žít. 
Jo! Jo! Jo! Jo!... 
 
Mama mia! Mama mia! 
Mama Mia! Můžeš žít. 
 
My jsme teď tým, co životem se plíží dál 
a dál a dál. 
 
------------------------------ 
S týmem je sranda, jen co je pravda, to vím. 
A když je problém, spolu si řeknem co s tím. 
Ó ó sníme, o jiném světě víme, 
tak nekoukej zas a neztrácej čas, užívej. 
 
------------------------------- 
Život není snadný, 
to už každý ví. 
Život není snadný. 
Život není snadný, to vím. 
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