
SONGY „PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER“ 
 
TY CHVÍLE S TEBOU 
 
Refrén:   Platonická láska je osvěžující  
jako letní den po dešti.  
Mám oči plné slunce 
a hřejivé myšlenky. 
Většinu pocitů nemohu vyslovit 
a tak je v srdci ukrývám. 
 
1. Ty rozkošné chvíle 
se samovolně ztrácí v čase. 
Ty chvíle plné štěstí 
si chci udržet na věky věků. 
Překypuji štěstím svým. 
Svého mládí užívám. 
 
Refrén:  Platonická láska je osvěžující 
jako letní den po dešti. 
Mám oči plné slunce 
a hřejivé myšlenky. 
Většinu pocitů nemohu vyslovit 
a tak je v srdci ukrývám. 
 
2. Nesnáším chvíle bez tebe. 
Ty šťastné chvíle chci být s tebou, 
navždy s tebou. 
Ty rozkošné chvíle 
se samovolně ztrácí v čase. 
Ty chvíle plné štěstí 
si chci udržet na věky věků. 
 
3. Musím na tebe stále hledět. 
Chci ti dát jen to nejlepší. 
Měla bys vědět, 
že jsi pro mě nejcennější. 
Vážím si každé chvíle s tebou. 
Společně čekáme 
na východ i západ slunce. 
 
4. Tvůj dech je důvod, proč mi tluče srdce. 
Chci ti postavit hrad z písku 
s vůní oceánu 
a běhat s tebou naboso po pláži. 
Nedostaneš se do potíží, 
pokud dobře znáš 
svou druhou tvář. 



POLOŽ MI HLAVU NA RAMENO 
 
S hádankami v knihách 
nemám problém ... 
všechny odpovědi jsou samozřejmé.  
Myslel jsem, že mám perfektní logiku, 
ale teď marně hledám řešení. 
Už se to stalo... 
vstoupila jsi do mého srdce 
svou sladkostí a dětinskostí. 
Nic nedokáže popsat tvůj úsměv, 
který mi dodává odvahu. 
 
Refrén:   Polož mi hlavu na ramena. Kráčej se mnou ruku v ruce. 
Slyším hlasitý tlukot mého srdce. 
Moje láska vášnivá … nikdy nezmizí. 
Polož mi hlavu na ramena. Jsi pro mě svět neznámý. 
Rozuzluj mé ticha poznání. 
Poslouchej mé plaché vyznání. 
 

TLUKOT SRDCE 
 
1. Přijdeš nebo odejdeš?  
Tvou přítomností narušuješ  
tlukot mého jinak klidného srdce.  
Jestli bude jasno nebo zamračeno  
záleží jen na tobě.  
 
Refrén 1:  Hádej, jak hladce  
můžeš dobýt mé srdce.  
Jakým svým skutkem získáš mou lásku?  
V mé hrudi se skrývá odpověď  
na tvou otázku  
jen se pořádně podívej.  
 
2. Skryješ nebo odhalíš,  
že víš, jak se mi  
při každém našem setkání  
zrychlí můj dech a zrudne mi tvář.  
Nebo sis nevšiml?  
 
Refrén 2:  Hádej, jak lehce 
můžeš získat mé srdce.  
Jakým svým činem vyhraješ lásku mou?  
V hrudi mé se odezva skrývá  
na hádanku tvou 
jen pořádně poslouchej. 
 



LÁSKA 
 
Ten pocit malý, 
přesto tak mocný, 
nám dává sílu přežít život všední. 
Pohlceni žárem 
vzdorujeme osudu. 
Společně sbíráme odvahu. 
 
Refrén:   
1. Chci být na cestě s tebou. 
Pokaždé na tebe myslím s něhou. 
Má hlava na tvém rameni je chvílí dojemnou. 
2. Chci být na cestě s tebou. 
Společně bojovat se světa proměnou. 
Vzdorovat osudu s odvahou. 
3. Chci být na cestě s tebou. 
Sledovat oblohu hvězdnou. 
Dívat se na hvězdy, dokud se svítáním nerozplynou. 
… 
Půjdeme ruku v ruce, bez jediné vrásky. 
Nastal čas milostné písně, svědka naší věčné lásky. 
 

ŠTĚSTÍ 
 
Naše láska sladká  
roste den, co den 
a je více romantická. 
Ať vydrží nám jen, 
sevření pevné, 
neopustí nás sen, 
ani ve chvíli temné.  
 
Refrén:  Já s tebou ruku v ruce 
chci procházet se tu. 
Cítit lásky mnohem více, 
vykřičet ji světu. 
Je štěstí, že tě znám. 
Tvůj úsměv ve snech vídám.  
Srdeční slabost z tebe mám. 
 

Naše láska sladká  
roste den, co den 
a je více romantická. 
Mám rád ten tvůj tón nevrlý. 
Miluji tvé objetí a úsměv nesmělý. 
Nemůžu si pomoct, tvá přítomnost mi jazyk sváže. 
Ten pocit nic překonat nedokáže. 


