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Podobáš se lásce mý
Podobáš se lásce mý
co chce zůstat stále jen mou.
Podobáš se lásce co je na dosah
co dopřeje nám i den s tmou.

Podobáš se lásce mý
co se s křídly může hned vznést
i když mám to zkrátka někdy naopak
už nedovolím se splést

Ve všech náladách i náhodách
chci mít tě lásko má blíž
a na ústa tvá teď úsměv dát tím spíš

Podobáš se lásce mý
oči můžou skrývat můj žal
slzy žádný - prostě žádná beznaděj
i stínem v srdci s námi se smál

Podobáš se lásce mý
co se zdálo může se stát
jako já máš teď ten příběh na dlani
snad nenechám lásku svou už spát.
Ve všech náladách i náhodách
chci mít tě lásko má blíž
a na ústa tvá teď úsměv dát tím spíš

Motýlů rej dá lásce děj
všichni můžou se ptát
kde jsem já a kde zase ty.
Motýlů dlaň staň se co staň
aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty

Podobáš se lásce mý
co chce zůstat stále jen mou.
Podobáš se lásce co je na dosah
co dopřeje nám i den s tmou.

Podobáš se lásce mý
co se s křídly může hned vznést
i když mám to zkrátka někdy naopak
už nedovolím se splést.
Ve všech náladách i náhodách
chci mít tě lásko má blíž
a na ústa tvá teď úsměv dát tím spíš.

Motýlů rej dá lásce děj
všichni můžou se ptát
kde jsem já a kde zase ty.
Motýlů dlaň staň se co staň
aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty

Přijdeš na to sám
co všechno mám
Přijdeš na to sám
co všechno v sobě mám

Motýlů rej dá lásce děj
všichni můžou se ptát
kde jsem já a kde zase ty.
Motýlů dlaň staň se co staň
aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty.

Motýlů rej dá lásce děj
všichni můžou se ptát
kde jsem já a kde zase ty.
Motýlů dlaň staň se co staň
aspoň chvíli chci zůstat jen já a ty.

Nekonečná
Jak moc času uplynulo, co jsi tu byl,

míjel si mě na schodišti, v tom ses otočil,
očima jsme splynuli na pár krátkých chvil,
víc než slova smí říct, jsi mně prozradil.

Jaké je tvé jméno, odkud jsi, kam si šel,
zbývá už jen hádat jestli tak to osud chtěl,
nevím kde jsi chci jen abys teď uslyšel,
píseň po větru já, tobě posílám.

Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám,
křivým přísahám, nástrahám dál odolávám,
může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám,
falešným svědkem vím, že jsem ze zrady nařčená.

Jak moc času uplynulo, co jsi tu byl,
jedno je když v duši mé tvůj obraz nezhasil,
každý den když novou silou pak zahořím,
píseň po větru já, tobě posílám.

Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám,
křivým přísahám, nástrahám dál odolávám,
může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám,
cizím příkazem vím, že teď usvědčit soud mě má.

Bůh ať mě chrání, hříchy mé on zná,
víra lásky mé je nekonečná.

Lži a násilí vzkřísily mé odhodlání,
naděje má, nekonečná,
je ta píseň, co v srdci mám,
navždy nám bude znít všude,
požehnání nám dá,
navždy nám bude znít všude,

požehnání nám dá.

Léto (Text písně Ivety Bartošové)
Dohořívá a ztrácí jas
Dohořívá to léto krás
Čas krásných slz
Čas něžností
Zářících hvězd a marností

Dohořívá a ztrácí žár
Já z léta mám vzpomínek pár
Pod oknem mým
Teď děti jdou
Zpívají si a tancujou

Léto, léto mý
Jenom jednou jsem to léto tančila
Léto nádherný
Strašně ráda bych ty chvíle vrátila
Léto, léto mý
Všechno zdá se mi najednou vzácnější
Léto kouzelný
Letos musíš být tisíckrát krásnější

Melodie těch letních dnů
Na kazetách si přehrávám
Potichu jsem - už je mi líp
Venku je mráz - já léto mám

Léto, léto mý
Jenom jednou jsem to léto tančila
Léto, nádherný
Strašně ráda bych ty chvíle vrátila

Léto, léto mý
Všechno zdá se mi najednou vzácnější
Léto kouzelný
Letos musíš být tisíckrát krásnější

Scházíš mi čím dál víc
¨:Dávno vůbec nevím,

To proč jsem byla tak zlá
Tys stáls tam stále němý
A pak jsi prostě šel dál
A já jsem za tvým stínem
Když v tmách se ponořil
Tím náhlým prázdnem mávla
Svět můj neshoří

Čas všechny bouře zháší
Však léčit nás neumí
Z těch výčitek co straší
Bolavé svědomí

I nejvřelejší lítost
Zháší chladný proud
Vzpomínek a přání
Co v nás hned procitnou.

Scházíš mi čím dál víc
Z těch všech důvodů
Co sotva zvládnu říct
Scházíš mi kam se podívám
Prostě scházíš mi čím dál víc

Už tolikrát jsem byla

Tak blízko, že zavolám
Já jsem se nezměnila
Tvé číslo nazpaměť znám
Jen dál strach mám jak malá
kdo mě uslyší
pozná jak láska sálá
z těch slov nejtišších

Scházíš mi čím dál víc
z těch všech důvodů
Co sotva zvládnu říct
Scházíš mi kam se podívám
Prostě scházíš mi čím dál víc

Scházíš mi čím dál víc
z těch všech důvodů
Co sotva zvládnu říct
Scházíš mi kam se podívám
Prostě scházíš mi čím dál víc

Dej mi ruku
Rozpačitě tápem v milování
Srdce nám tlučou na poplach
Dobře pak nám u prvního stání
Spadne chrám
A tak mám někdy strach

Že křídla se nám polámou
A na adresu neznámou se půjdem ptát
Co se může stát - i s láskou
Dej mi ruku, dám Ti svou
Ať zůstanou
Ty lásky co nás držej nad vodou

Tenhle refrén jak se zdá
Tu sílu má
A nezpívám to jenom o nás dvou
O nás dvou

Podnikáme krkolomný pády
Ke hvězdám, co jsou na dosah
Pak se k sobě obracíme zády
To už znám
A tak mám někdy strach

Že křídla se nám polámou
A na adresu neznámou se půjdem ptát
Co se může stát - i s láskou
Dej mi ruku, dám Ti svou
Ať zůstanou
Ty lásky co nás držej nad vodou
Tenhle refrén jak se zdá
Tu sílu má
A nezpívám to jenom o nás dvou
Dej mi ruku, dám Ti svou
Ať zůstanou
Ty lásky co nás držej nad vodou
Tenhle refrén jak se zdá
Tu sílu má
A nezpívám to jenom o nás dvou
O nás dvou

Láska má je zákon
Láska má je zákon
Zákon je láskou
Láska má je zákon
Zákon je láskou
Mám to právo říct
A tak říkam:

Já sílím jen tvou láskou
Když rána únavná jsou
Když člověk ztrácí víru v svítaní
Já vůbec nenaříkam
Já svoje smutky svlíkám
Dávám Ti lásko sílu vstát a jít

Láska má je víra
Víra je láskou
Láska má je víra
Víra je láskou
Mám to právo říct
Tak říkám:

Já sílím jen tvou láskou
Když rána únavná jsou
Když člověk ztrácí víru v svítaní
Já vůbec nenaříkam
Já svoje smutky svlíkám
Dávám Ti lásko sílu vstát a jít

Mám to právo říct
Lásko, víro má
Smích je pláč
Pláč je smích

Já sílím jen tvou láskou
Když rána únavná jsou
Když člověk ztrácí víru v svítaní
Já vůbec nenaříkam
Já svoje smutky svlíkám
Dávám Ti lásko sílu vstát a jít
Jít dál

Tři oříšky
Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá,
představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát,
na ty co s cílem zlým, chtějí tvou dráhu zkřížit.

Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva,
pro ty kdo uvěří, stane se zázrak,
možná, možná, možná, kdo jen to pozná, pozná, pozná.
Věř mi ,že to je ta na světě nejlepší zpráva,
kouzlo tří oříšků křídla ti dává vyhrát, vyhrát, vyhrát,
jednou, dvakrát, třikrát.

Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš,
život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát,
snad ti to může znít, dnes jako bláznovství.

Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva,
pro ty kdo uvěří stane se zázrak,
možná, možná, možná, kdo jen to pozná, pozná, pozná.

Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva,
chraň své tři oříšky, třeba tě zázrak potká, potká, potká,
možná taky stokrát.

Bílý kámen (Text písně Ivety Bartošové)
Tam před tebou, podívej
Co jen to může být?
Odevšad, barevní motýli létají
Jen ty je nevidíš
Víš, to je tím, nespatříš
Svět kouzel přátelských
Ale jen zastavíš, v tu chvíli působí

Jsou tam, kde jsi ty sám
Hledej na blízku dál
Jsou vždy, sama kde jsi
Zvednout víko zbývá

Těm, kterým kousek lásky schází
Pokladu část chci dát
Žadatelů je čím dál víc
Ale truhla je kouzelná
Jestli ti kousek lásky schází
Pokladu část je tvá
Tohle se vážně může stát
Když mi úsměv dáš

Pojď, jestli dál nevěříš
Že kouzlo řídí svět,
Tak ti dám, znamení
Motýl na dlaň ti sed
Víš sám, přihořívá
hledej na blízku dál
Jen tam, kde nečekáš,
Poklad můj se skrývá

Těm, kterým kousek lásky schází
Pokladu část chci dát
Žadatelů je čím dál víc
Ale truhla je kouzelná
Jestli ti kousek lásky schází
Pokladu část je tvá
Tohle se vážně může stát
Když mi úsměv dáš

Těm, kterým kousek lásky schází
Pokladu část chci dát

Žadatelů je čím dál víc
Ale truhla je kouzelná
Jestli ti kousek lásky schází
Pokladu část je tvá
Tohle se vážně může stát
Když mi úsměv dáš

Ve jménu lásky (Text písně Ivety Bartošové)
Krásné ráno blesk narušil
co to jen znamená, netuším
dotknul se mě náhle tvůj stín
a byl pryč, zbyl jen stesk
po tvém náručí

V moci své mě máš

Žádám
tebe já teď ve jménu lásky své
příjde-li čas, Ať mým
motlitbám odpovíš

Žádám
tebe já teď ve jménu lásky své
v málo jen doufat smím
zkrať mé trápení

Jménem lásky já rozehnat
všechnu tmu kolem nás
neumím, tak se ptám
jménem lásky dál jestli já
jako laň ztracená
věčně bloudit mám

V moci své mě máš

Žádám
tebe já teď ve jménu lásky své
příjde-li čas ať mým
motlitbám odpovíš

Žádám
tebe já teď ve jménu lásky své
v málo jen doufat smím
spoutanou máš mě tím
jak se mě dotknul tvůj stín

Žádám
tebe já teď ve jménu lásky své
příjde-li čas, Ať vím
motlitbám odpovíš

Žádám
trochu víc teď ve jménu lásky své
málo že chtít jen smím
nevěřím, nevěřím

Žádám
tebe já teď ve jménu lásky své
příjde-li čas, Ať mým
motlitbám odpovíš

Žádám
tebe dál teď ve jménu lásky své
mým přeludem jsi byl
ale žít bez tebe
neumím

Ú-la-la
Zas ke mně vcházíš
Svou slavnou krásnou chůzí
Když nejsi, scházíš
A s tebou tu mám dům hrůzi

Já ti chci říct už dávno:
Buď zůstaň či koukej táhnout!
Zatím dál se zas příjemně usmívám

Ú - la - la
Já prostě Tebe mám nejdýl
Ú - la - la
Jsi prostě báječně svůj
Ná - na - na
Já prostě jsem ta tvá lady
Ú - la - la
A proto Bůh při mně stůj

Nebyl tu žádnej,
Ať po mně jich spousta šílí
Tak o něco žádej,
Ne zas jen o tu krátkou chvíli
Ty rád se tu vedle mě schoulíš,
Tady léčíš se zrána boulí,
Body ti dám, jak to se mnou koulíš

Ú - la - la
Já prostě tebe mám nejdýl
Ú - la - la
jsi prostě báječně svůj
Ná - na - na
Já prostě jsem ta tvá lady
Ú - la - la

A tak Bůh při tobě stůj

Ty rád se tu vedle mě schoulíš,
Tady lečíš se z rána boulí,
Body mi dej, jak to s tebou koulím

Ú - la - la
Já prostě tebe mám nejdýl
Ú - la - la
Jsi prostě báječně svůj
Ú - la - la
Ty prostě, prostě, prostě
Budeš dál můj pomoc žádná
Ú - la - la
Ty prostě, prostě budeš dál mů

Bělásek
Hlavu mám jak úl
Zas do auta usedám
Vůbec netuším
Jak to všechno zvládnout mám
Když tu náhle podivný
Šelest do mých úvah vstoupil
Jsou to křídla motýlí
Běláska co sem
Zřejmě na večer
Vlét a pak tu zůstal spát

Teď se probudil
A hned odlétnout by chtěl
Lítá sem a tam
Vráží jen do zrádných skel
Žádný strach můj bělásku

Chci tě cítit na své dlani
Jenom chvíli maličkou
Pak tě propustím
Ať si koukám svým
I když ti to závidím

Odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
Já stejnou touhu jak on mám
Když mu okno v autě otvírám
Teď odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
A nestát pevně na nohou
Za nablýskanou výlohou
Chci odlétnout s ním

Všechna nádhera
Kolem málo znamená
Když v ní okna jsou stále těsně zavřená
Můj bělásek štěstí má
Za chvíli ho k nebi pustím
A já sama zůstávám
Snad tu někdo je
Kdo se slituje
Jako nad běláskem já

Odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
Já stejnou touhu jak on mám
Když mu okno v autě otvírám
Teď odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
A nestát pevně na nohou
Za nablýskanou výlohou
Chci odlétnout s ním

Odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
Já stejnou touhu jak on mám
Když mu okno v autě otvírám
Teď odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
A nestát pevně na nohou
Za nablýskanou výlohou
Chci odlétnout s ním
Chci odlétnout s ním
Odlétnout s ním

Loutno kouzelná
Loutno kouzelná
Tajemství mé znáš
Jen Tobě já říkám
Přání svá

Věřit já ti smím
Ty nezklameš, já vím
V mých prstech zníš tónem
Důvěrným

V Tvém zvuku se zázrak ukrývá
Má ztracená láska ožívá

Loutno kouzelná
Tajemství mé znáš
Má touha je píseň
Zářivá

V Tvém zvuku se zázrak ukrývá

Já znova svou lásku prožívám

Málo mě zná
Děctví jak splašené spřežení zmizelo v dál
Pryč je ten krásný čas kdy táta s námi si hrál
Vzpomínka na první bál
Svět tenkrát krásný se zdál
Pak přišlo loučení
A první nabitý sál

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mě říká
Že lásku mou, že lásku mou
Snadno si získá
Sláva a úspěchů pár
Mamon a ctitelů žár
Nosánek nahoru, že prý už ted nosívám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mě říká
Že lásku mou, že lásku mou
Každý si získá
To se vám jenom tak zdá
Ten kdo mě trochu víc zná
Jistě mi za pravdu
Jistě mi za pravdu dá

Úplně normální holka jsem obyčejná
Na tom nic nezměním zůstanu stále stejná
Radost i starosti mám
Pár dobrých lidiček znám
S nimi se raduju, když zdraví a štěstí mám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mě říká
Že lásku mou, že lásku mou
Snadno si získá
Sláva a úspěchů pár
Mamon a ctitelů žár
Nosánek nahoru, že prý už ted nosívám
Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mě říká
Že lásku mou, že lásku mou
Každý si získá
To se vám jenom tak zdá
Ten kdo mě trochu víc zná
Ví že jen jednoho jednoho já ráda mám

September Lady
Léto hořící u všech vyhrává
V bílých čepicích
Holky tajou jak čokoláda
Už se rozpouští a September Lady
Mě teď opustí
Budem vlastní hru spolu hrát

Miluj déšť a September Lady
Lásce pomáhám právě já
Do parků jak do ráje vejdi
Vždyť se pod deštník vejdou dva
Miluj déšť a September Lady
V nočních tramvajích hřej tu svou
Milencům se věnuju nejdýl
Slábnou podzimní únavou

Sázej na září
Něhy je v něm víc

Nebe jemně mží
Dny jsou silnicí bez krajnic
A když první mráz sklouzne po tričkách
Přišel pravý čas
Život prozkoumat při svíčkách

Miluj déšť a September Lady
Lásce pomáhám právě já
Do parků jak do ráje vejdi
Vždyť se pod deštník vejdou dva
Miluj déšť a September Lady
V nočních tramvajích hřej tu svou
Milencům se věnuju nejdýl
Slábnou podzimní únavou

V jedné pláštěnce máte k sobě blíž
O to právě jde, že se v lijácích rozhoříš.

Miluj déšť a September Lady
Lásce pomáhám právě já
Do parků jak do ráje vejdi
Vždyť se pod deštník vejdou dva

Miluj déšť a September Lady
V nočních tramvajích hřej tu svou
Milencům se věnuju nejdýl
Slábnou podzimní únavou

Miluj déšť a September Lady
Lásce pomáhám právě já
Do parků jak do ráje vejdi
Vždyť se pod deštník vejdou dva

Miluj déšť a September Lady
V nočních tramvajích hřej tu svou
Milencům se věnuju nejdýl
Slábnou podzimní únavou

Knoflíky lásky (Text písně Ivety Bartošové)
Duet Petra Sepéšiho a Ivety Bartošové.

On:
V parku jsem snídal jedno ráno

Ona:
Táhnu se zvolna s taškou knížek
Dívám se dívám jak se tváří

On:
Vnímám je krásná nesmím váhat

Oba:
Knoflíky lásky
Po celé léto
Ospalý soumrak rozpíná
Knoflíky lásky
Do rukou pálí

Ona:
Je to tajemství
co víme jen my dva

On:
Díky té chvíli teď tě líbám

Ona:
Díky té chvíli mám tě ráda
Díky té chvíli máme šanci

On:
Smát se a žít jak jelimánci

Oba:
Knoflíky lásky po celé léto
Ospalý soumrak rozpíná
Knoflíky lásky do rukou pálí

Ona: Je to tajemství co víme jen my dva

Pomněnka
Na kraji zahrady právě mně pod okny
Kytička jediná rozkvetlá zůstala
Pomněnka malinká
Kdo ví proč nezvadla
Když všechny ostatnívítr vzal

Vždyť kytka bez duše promluvit nemůže
Jen ona jediná snad mi Tvou zprávu dá
Pomněnka malinká
Na Tebe vzpomínka
Stejnou si mi tehdy ráno dal

Na lásku Tvou pomněnka má
Zapomenout nechce mi dát
Řekni jen čím, neodkvétá
Jen přivonímblízko Tě mám

Jediná vzpomínka pomněnka malinká
Bolest mou netiší, pro smutek neslyším
Jestli mi neříká
Že právě utíká
Láska co byla mi souzená

Na lásku Tvou pomněnka má
Zapomenout nechce mi dát
Řekni jen čím, neodkvétá
Jen přivonímblízko Tě mám

Juanita
Dává tajná znamení,
rolničkou svých tamburín.
Ty jsi z ní jak zmámený,
z ní a z těch těžkých vín

Pod vějířem umění,
míchá jedy snů a vin.
Flaménkem ses proměnil,
ha ve svůj vlastní stín.

S Fiestou tvůj oheň vzplál
Proč jsi mě sem vůbec bral
Co mám z býků - tanečnic
Já čekala jsem víc.

Do srdce ti proniká
seňorita Juanita.
Chvěješ se jak osika,
pojďme domů, vždyť už svítá.

A ty odmítáš žít.

Pod krajkovou mantilou
zklamání a slzy mám.
Jsme tu s nocí opilou
spolu a každý sám.

Ty jsi stále v duchu s ní,
v tom flaménku touha zní.
Snad mě nejvíc ranilo
to, jak tě málo znám.

S Fiestou tvůj oheň vzplál
Proč jsi mě sem vůbec bral
Co mám z býků - tanečnic
Já čekala jsem víc.

Do srdce ti proniká
seňorita Juanita.
Chvěješ se jak osika,
pojďme domů, vždyť už svítá.

Do srdce ti proniká
seňorita Juanita.
Chvěješ se jak osika,
pojďme domů, vždyť už svítá.
A ty odmítáš žít.

Do srdce ti proniká
seňorita Juanita.
Chvěješ se jak osika,
pojďme domů, vždyť už svítá.
A ty odmítáš žít.

Do srdce ti proniká
seňorita Juanita.
Chvěješ se jak osika,
pojďme domů, vždyť už svítá.
A ty odmítáš žít.

Dva roky prázdnin
Říkals já se hned vrátím.
Dva roky prázdnin nic víc.

Náš song jen z pásku si hraj.
Krásně se přehoupne zatím.
Říjen, únor, máj.

Říkals já se hned vrátím.
Dva roky přejdou jak nic.
Jak je však zvládnem, kdo ví.
Vzpomínej, šeptej si zatím.
Jméno, jméno mý.

Klukům těm stýská se míň .
Proč já mám bloudit jak stín .
Toužím se líbit a smát .
Tak právě tak mě máš rád .
Tak mě máš rád .

Dva roky prázdnin nic víc .
Jak je však zvládnem kdoví .
Vzpomínej šeptej si zatím .
Jméno, jméno mý .
Jméno, jméno mý.

Můžeš lhát
Můžeš lhát, že jsi šťastnej
Můžeš lhát, že svět vlastníš
Můžeš lhát
Spoustou krásnejch souvětí
Můžeš lhát, že jsi věčnej
Můžeš lhát, lží vodopád
Denně mám, s hořkomléčným
Stejným objetím

Jsi tak stejnej a průhlednej
Světodějnej a bezednej
Že smíš, ty víš, stokrát snad
Do očí mi lhát

V noci světlo, můžeš lhát, mi tisíckrát
Smíš mě hřát, dlaní teplou, prokletou
Mnohokrát, slovní léčkou, můžeš lhát
Že máš mě rád
Můžeš lhát, stejně tečkou
Jsem za větou

Jsi tak stejnej a průhlednej
Světodějnej a bezednej
Že smíš, ty víš
Dál mi lhát
Já jsem stejně stejně pastí
Kam jsi dávno spad

Jsi tak stejnej a průhlednej
Světodějnej a bezednej
Ty smíš
Lhát mi, ty to dobře víš

V sobě sítě pavučin
Splítám když jsi největší
Ty ses málo poučil, u jiných
Zavřít oči v náručí
To lhářům nesvědčí
I když jejich lži jsou, jsou, jsouTak nevinný

Jsi tak stejnej a průhlednej
Světodějnej a bezednej
Co víš, teď smíš
Mi snad naposled mi lhát

Spíme v kapkách deště
Neřeším co a jak se zítra má stát
nechci vám brát ani telefón
tak stále mlčím a co dokola lhát
kde jsem teď já a kdo je teď on

Zvědaví jste a zprávy chcete znát
můj mobil má schválně hluchý tón
Zkoušíte marně pořád všude se ptát
kde jsem teď já a kdo je teď on

Hledejte v náznacích,
na návštěvách, u andělů, ve věžích

K ránu jdeme domů spíme v kůře stromů
když láska přichází

Spíme v kapkách deště
máme půlnoc ještě

když slunce vychází

Vytrvalí jste, že musím se smát
otázek máte snad milión
chcete jen jedno a jen ode mně znát
kde jsem já a kde je teď on

Hledejte v náznacích,
na návštěvách, u andělů, ve věžích

K ránu jdeme domů spíme v kůře stromů
když láska přichází

Spíme v kapkách deště
máme půlnoc ještě
když slunce vychází

Neřeším co se zítra má stát
můj mobil má hluchý tón
tak nechám vás marně se ptát
kde jsem já, kdo je teď on

Hledejte v náznacích,
na návštěvách, u andělů, ve věžích

K ránu jdeme domů spíme v kůře stromů
když láska přichází

Spíme v kapkách deště
máme půlnoc ještě
když slunce vychází

K ránu jdeme domů spíme v kůře stromů
když láska přichází

Spíme v kapkách deště
máme půlnoc ještě
když slunce vychází

Nocí jdem domů
pod kůrou stromů
láska přichází

