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CHA CHA DÚO 
 

G                F#   F      E 

1. Vlň se semnou v rytmu tance, ten život, tu dravost teď do toho dej.  

 

G         F#  F      E 
Vnímej každý můj pohyb, mé tělo, tak pojď, odvaž se, trochu si hrej.  

 
G       F#   F    E 
Hýbej boky a natahuj ruce, ať já si to tu s tebou užiju též.  

 
G                  F#    F       E 
No tak pojď blíž, já tě nekousnu, možná jen maličko, jestli nechceš tak běž.  

 
E C              A       E 
Tenhle tanec jsem pro tebe nikoho víc jenom tvá.  

 
E     C             A             H 
Ale taky si pamatuj, že, chlapče, umím bejt zlá.  

 

2. Vnímej semnou tuhle hudbu, tak pojď zlato, ukaž se co v tobě je.  

V téhleté stínohře jsme spolu sami a možnosti uniknout bez naděje.  

Zatoč se, ať taky šaty ti vlají a usměj se, vážnost teď odkopni ven.  

Ciť semnou náladu téhleté písně, já s tebou bych protančil celičký den.  

Já bych k tobě se přisunul možná i malinko víc.  

Když nechceš, zastav mě, však pojď blíž ke mně to říct.  

 

   H         C   G        Ami 
R: Tak pojď, vášni poddej své kroky, teď si tu já a ty nehrajme na svatý.  
      C               G         Ami 

             Ty víš, že jsem čekal snad roky, či snad dobu věčnou až budeš mou slečnou.  
                     C             G        Ami 
             Teď sál je jen pro mě a pro tebe, rytmus a noty se lepí na boty.  
                     C             G          E 
             Pak jen písní nekonečnou, čačou horečnou zadám se rád.  

 

3. Raz, dva, tři čača v uších mi zní, žádný rytmus tu latinu nepřekoná.  

Snad už i vrozené pudy a reflexy vědí jak tancovat, tělo to zná.  

To co nás při tanci k sobě blíž táhle je obzvláště tady jak jedoucí vlak.  

Teď žiju, užívám si každou vteřinu, vážně se nestarám, co bude pak.  

Tyhlety pohyby ďábelsky nevinné jsou.  

Co má se stát stane se, to už je jen věcí dvou.  

 

R: |:Tak pojď, vášni poddej své kroky,… :| 
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