
Úvaha
             C                              Fmaj7  Dmi7          Dmi7/c         G …
1. Jestli zůstanu na mrtvým bodu a strávím tam nekonečnou dobu,
Nechci dopředu a nechci zpátky a jiná cesta už tu není…
A vedle mě jsi ty a díváš se do kraje a hlídáš stromy, kdy ovoce dozraje
A až se tak stane , tvá duše se usměje a objevá se nová naděje…

                    F2                   Ami                     F2                    C
Ref.: Pro ni půjdeš cestou přes hory, půjdeš vodou, půjdeš po poli.
         Dmi7                   Emi              F                    G6  G …
Zapomínat řeči, naše k ničemu věci odhazovat do okolí,
A pak na chvíli ji uvidíš a možná, že se až zastydíš,
Že místo z ní jsi brala z bláta a louží a kvůli tomu haslo světlo tví…

2. A pak jsme zůstali zas na tom bodu stát, tam, kde nejde nic vzít a dát,
Kde se točíme dokola a nikdo už neví, budeme tam jako dva solný sloupy stát…
A pak se konečně objeví v jednom srdci hlas, 
spatří cestu a rozběhne se – nevrátí se zas!
A až se tak stane, má duše se usměje a objeví se nová naděje…

Ref.: Pro ni půjdu cestou přes hory, půjdu vodou, půjdu po poli.
Zapomínat řeči, naše k ničemu věci odhazovat do okolí…
A pak na chvíli ji uvidím a možná, že se až zastydím, 
Že místo z ní jsem čerpal z bláta a louží a kvůli tomu haslo světlo mí…

3. A pak jednoho dnes jsem se už rozběhl já, 
to jsem nečekal, netušil, že může se stát…
A od těch dob bloudím v lesích s hlavou sklopenou i vzpřímenou 
a ztratil jsem cestu za tebou!
A ty jsi volná a konečně lítáš si, kudy chceš…
Do tmy občas si zavoláme: Ještě žiješ?
A až slzy oschnou, naše duše se usmějou a necháme to všechno už za sebou…

Ref.: A dál půjdem cestou přes hory, půjdem vodou, půjdem po poli,
zapomínat řeči, zbytky našich věcí odhazovat do okolí…
Budu mít tuhle píseň a tu si budu hrát, ty budeš ve svých zahradách tancovat.
A až večer se nakloní, vzpomenu na tebe, že našla si světlo sví… 2x


