
         S TEBOU NEJSEM SÁM
                                                                                                                             
                                                                                                                             
ONA :    Já tě málo znám - 
ON:        Sto roků snad – 
ONA:     Špatně počítám –  
ON:        To zřejmě je fakt –  
ONA:      Znám jen tvoji tvář 
               A nic víc – 
               Pár slov, co mi dáš, co chceš říct 
               Snad za tváří tvou, jak říkáš –
               Naše cesty jdou –  
 
ON:        Já tě dávno znám – 
ONA:      Pět chvílí jen – 
ON:        Správně počítám –  
ONA:      Když chvíle je den - 
ON:         Já tě poznám líp, 
                Poznám víc – 
                Vím, ač mlčíš, vím, co chceš říct 
                Vím, že kroky tvé nejsou mým cestám vzdálené
 
OBA:       S tebou nejsem sám – 
                Je to tak – 
                S tebou smích líp znám – 
                Žádný mrak 
                Lásku nezastíní mou – 
                Jen s tebou půjdu vždycky za tebou 
 
ON:         Dívko váhavá – 
ONA:      Jsem jaká jsem – 
ON:         Proč se obáváš –  
ONA:      Teď trochu už jen – 
ON:         Já tě vyléčím, váhání už ti nesvědčí, přeháníš 
ONA:      Snad ti uvěřím, až slova nebudou jen rým 
 
OBA:       S tebou nejsem sám – 
                Je to tak – 
                S tebou smích líp znám – 
                Žádný mrak 
                Lásku nezastíní mou – 
                Jen s tebou půjdu vždycky za tebou 
 
                S tebou my jsme pár – 
                Jsi mé plus – 
                V zimě zas můj žár – 
                Tak to zkus 
                Lásku svou mi taky dát – 
                Stejný puls 
                Má jen, kdo má stejně rád ! 

TEBOU NEJSEM SÁM
                                                                                                                                               Hudba Petr Hubáček
                                                                                                                                               Text Hana Čiháková

Pár slov, co mi dáš, co chceš říct – 
–  

Vím, ač mlčíš, vím, co chceš říct – 
Vím, že kroky tvé nejsou mým cestám vzdálené - 

tebou půjdu vždycky za tebou – 

ON:         Já tě vyléčím, váhání už ti nesvědčí, přeháníš – 
ONA:      Snad ti uvěřím, až slova nebudou jen rým – 

tebou půjdu vždycky za tebou – 
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