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Ami          C      G          D          Ami 

1. Tvůj tep - tři údery za vteřinu,  

Tělo tvé mi též na klidu nepřidává,  

Nervozitu schováme pod peřinu.   

Cítím, že jsi rozpálená, nedočkavá 

a já jsem vždy byl mužem činu.  

 

Ami  C G       D        Ami 

2. Vraj že by len pár vecí žena mala mať,  

hmatateľné len, sú vraj tie veci čo chceš.  

Ja tvoje vnútro netúžim poznať,  

ukáž mi iba čo zo seba dostaneš.  

            Ami    C         G              E 

som dievča zvedavé, čo má chuť sa hrať.  

 

 
F   Ami    G        F      G        Ami 

R:  Touha je jed, co nedá mi klid, dokud tě nebudu mít a to hned.  

myšlienok veľa, viem čo by som chcela, jenom těba a viac netreba.  

Rád půjdu jí vstříc, zvuky tvé slasti mě drží jak pasti, či víc.  

Moje telo ma morí, keď dá sa z priveľká túžby s tvojim do drúžby a vášňou horí.   

 

3. Vzdychot těl, dvě splynula v jediné.  

tvoj záujem cítila som od prvých chvíľ.  

O tobě nelze mluvit jako o nevinné.   

tak poď, choď najmenej do posledných síl.  

Takový hřích, ani bůh nepromine.  

 

R: Touha je jed, co nedá mi klid, dokud tě nebudu mít a to hned.  

 myšlienok veľa, viem čo by som chcela, plná těba a viac netřeba.  

 

4. Kvapky túžby, rozkoš a presladká slasť.  

dnešní večer, zítra si připomenem.  

Neprestávaj, snažme sa zmysly zmiasť.  

Snad je to sen, ze kterého se neproberem.  

Roztomilé, keď sa pri konci chceš triasť.  

 

R:  Touha je jed, co nedá mi klid, dokud tě nebudu mít a to hned.  

myšlienok veľa, viem čo by som chcela, plná těba a viac netřeba.  

Touha je jed, co nedá mi klid, dokud tě nebudu mít a to hned.  

myšlienok veľa, viem čo by som chcela, plná těba a viac netřeba.  


