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ON    Půjč mi svou dlaň, ať vím, že teď ještě držet ji smím já
ONA  neříkej nic  ON  chtěl jsem jen  ONA  ne, teď ne, vyplašíš stín
          Stín co je náš, je tvůj a můj
ON    svíčky je míň  ONA tu nelituj
 
OBA  Málo je dní, rychle se ztrácejí plamínky svíček
          Čím dál tím míň, možná, že budem chtít zastavit čas
ONA  Světlo a stín i plamen jsou v
ON    teď nehledej rým a zt
 
OBA  Večery při svíčkách nás zvou
          zas najít v stínohrách dlaň tvou
          do ticha svíček báje splétá 
          Jen plamínek s tmou
 
ONA  Půjč mi svou dlaň, ať cítím, že jsi blíž a neodcházíš
ON     Neříkej nic  ONA  já chtěla  
ONA  Dohořívá, schází mi rým  ON  ruku mi dej a netrap se tím
 
OBA  Večery při svíčkách …..
                                             ….. plamínek s
 
OBA  Večery při svíčkách …..
                                             ….. plamínek s tmou
 
ON    Půjč mi svou dlaň 
ONA už neříkej nic 
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ON    Půjč mi svou dlaň, ať vím, že teď ještě držet ji smím já 
ONA  neříkej nic  ON  chtěl jsem jen  ONA  ne, teď ne, vyplašíš stín

Stín co je náš, je tvůj a můj 
ON    svíčky je míň  ONA tu nelituj 

OBA  Málo je dní, rychle se ztrácejí plamínky svíček 
Čím dál tím míň, možná, že budem chtít zastavit čas 

ONA  Světlo a stín i plamen jsou v nás 
ON    teď nehledej rým a ztiš svůj hlas 

OBA  Večery při svíčkách nás zvou 
stínohrách dlaň tvou 

do ticha svíček báje splétá  
tmou 

ONA  Půjč mi svou dlaň, ať cítím, že jsi blíž a neodcházíš 
ON     Neříkej nic  ONA  já chtěla  ON  plamínky neuchráníš 
ONA  Dohořívá, schází mi rým  ON  ruku mi dej a netrap se tím 

OBA  Večery při svíčkách ….. 
….. plamínek s tmou 

OBA  Večery při svíčkách ….. 
….. plamínek s tmou 

VEČERY PŘI SVÍČKÁCH 

Hudba Petr Hubáček 
Text Ivana Musílková 

ONA  neříkej nic  ON  chtěl jsem jen  ONA  ne, teď ne, vyplašíš stín 

 


