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Balada o Alpících 
 
      Každý stomik někdy krásně prdí, až to kolem něj dobře smrdí, 
       co chvíli si stomie sama uprdne, ať on chce a nebo ne. 
 
        My co v klubech se dobře známe, víme co můžeme občas čekat, 
        nepomůže brečet, naříkat ani hekat, 
        stejně ten smrdutý problém Tě nemine, i když sám jsi v tom nevinně, 
        celý život nás prdy provází, ať jsi zdráv či nemocen, 
        ať jsi celý, nebo vykuchán, ozářen, či jinak chemii ošetřen, 
        ať jsi boháč, vzdělanec nebo chuďas a k tomu ještě pitomec, 
        protože nekradeš a nebo ani nejsi poslanec, 
        vždy musíš vzít život takový, jaký Ti byl dán. 
       
        Co nám život vzal, nevrátí se nikdy zpět,naučili jsme se s problémem žít, 
        radujem se z každého dne, radujem se z toho když se potkáme, 
        a když nás nic nebolí a můžeme se hýbat a tančit, 
        říkáme si nahlas, přátelé jsem už zase fit. 
     
        Když se kolem sebe dívám, vidím známé usměvavé tváře, 
        ať mají v těle bolest a nebo ne, smějí se však a radují upřímně. 
        Když každý něco ze sebe přidá, určitě nálada bývá skvělá. 
        Něco jistě donesli jste napečeno, něco v lahvích zazátkováno, 
        co to asi může být? 
        Toť tekutina plná síly ze Země a jasu ze Slunce, 
        co léčí bolesti žaludku i střev a hlavně všudy přítomný stres, 
        co přináší úlevu i radost v očích všech, co rozváže nám jazyky, 
        abychom si užili tance a muziky. 
  
        Začal jsem problémem s prdy, co obvykle smrdí, 
        nám to však nevadí, i když se to ve společnosti často nehodí. 
        Nyní dobře poslouchejte, dobrou radu dostanete. 
        Pokud Vás tento problém trápí, jsou tu na to, naši kluci zlatí, 
        Jiří s Davidem se tím dlouho zabývají, a na smrad recepty mají. 
  
        Vždyť značka „ALP“, je zkratkou jejich hesla ve firmě, 
         Vy jej nevíte? Řeknu Vám je hned, ať to všichni vědí. 
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