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Sweet summer breeze 2x 
 
And I want to feel like I´m  
ancient. 
And I want to feel like I am  
travelling 2x 
 
So listen to me, 
do you want to come with me  
enjoy the life? 4X 
 
You know… 2x 
 
I want to come down to it  
to see what is right for me.  
Don´t ever give up on it 
cause I wanna find out so take me. 
I want to come down to it  
to see what is right for me. 
Right for me, 
right for me… 2x 
 
I need you just to stay,  
for now.  
I need you just to stay, 
you´re giving me he energy… 2x 
 
I want to come down to it  
to see what is right for me.  
Don´t ever give up on it 
cause I wanna find out so take me… 
I want to come down to it  
to see what is right for me.  
Right for me, 
right for me…  
 
You ´re giving me the energy. 
I need you just to stay now 
just for now…  
I need you just to stay now, 
you´re giving me the energy. 
I need you just to stay now 
for now… 
I need you just to stay. 
You ´re giving me the energy… 

Lehký letní vánek 2x 
 
Chci na chvíli vnímat,  
co bylo kdysi. 
A chci být na chvíli 
všude. 2x 
 
Tak mě poslouchej, 
chceš být se mnou  
a radovat se z věcí? 4x  
 
Ty víš, víš to teď… 
 
Musím věci vyzkoušet 
abych zjistila, co je pro mě správné. 
Nevzdávám to, 
chci to najít, tak mě vezmi na to místo. 
Musím to vyzkoušet, 
abych zjistila, co je pro mě správné, 
co je pro mě správné, 
co je pro mě správné… 2x 
 
Potřebuji tě, abys tu zůstal, 
teď na tuto chvíli. 
Potřebuji, abys tu byl, 
dáváš mi energii… 2x 
 
Musím věci vyzkoušet, 
abych zjistila, co je pro mě správné. 
Nevzdávám to, 
chci to najít, tak mě vezmi na to místo. 
Musím to vyzkoušet, 
abych zjistila, co je pro mě správné, 
Co je pro mě správné, 
co je pro mě správné… 
 
Dáváš mi energii. 
Potřebuji, abys tu zůstal 
právě teď… 
Potřebuji, abys tu byl, 
dáváš mi energii. 
Potřebuji, abys tu zůstal, 
právě teď… 
Potřebuji, abys tu byl. 
Dáváš mi energii… 

  



 

I want to come down to it  
to see what is right for me. 
Don´t ever give up on it 
cause I wanna find out so take me. 
 
I want to come down to it  
to see what is right for me. 
I need you just to stay now. 
You ´re giving me the energy… 
 
So listen to me 
do you want to come with me  
enjoy the life? 2x 
 
I want to come down to it 
to see what is right for me.  
Cause I wanna find out so take me… 
You ´re giving me the energy. 
I need you just to stay now… 

Musím věci vyzkoušet, 
abych zjistila, co je pro mě správné. 
Nevzdávám to, 
chci to najít, tak mě vezmi na to místo. 
 
Musím to vyzkoušet, 
abych zjistila, co je pro mě správné. 
Potřebuji, abys tu byl. 
Dáváš mi energii… 
 
Tak mě poslouchej, 
chceš být se mnou  
a radovat se z věcí? 2x 
 
Musím věci vyzkoušet, 
abych zjistila, co je pro mě správné, 
chci to najít, tak mě vezmi na to místo… 
Dáváš mi energii. 
Potřebuji, abys tu byl… 

 


