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Pouta

Dětství je to co dávno  kdysi 
bývalo a dnes ze sna visí 
jak provázek a zbytek pout 
jež lze i nelze rozetnout

Třeba nám život jinak káže 
kdo moudrý je ten nerozváže 
motouzek co nás s dětstvím spíná 
a krásná pouta neroztíná
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