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1. Když moje srdce touží, jak ostatní lidé být,
E
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Naplnění v světě hledám, tehdy nevím, jak mám žít.
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Tak málo záleží na tom, jak vypadám,
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Na čem vážně záleží, je jaké srdce mám.
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Wooooo Wooooo Wooooo jde tu o srdce!
Wooooo Wooooo Wooooo o tvoje srdce!
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2. Když v srdci úzkost, strach z věcí či proher mám,
Vždy si připomínám zas, že jen s Bohem vyhrávám!
Srdce plné přátelství, tobě nabízím.
Lásku, víru, klid a světlo do tmy přináším!
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3. Nepustím k sobě špatné, závist, porovnávání.
Já chci mít srdce čisté a odmítnu každý hřích!
Už vím, co je správné, dobra musí být vždy víc.
Musím lidem odpouštět a lásku v srdci mít.
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4. Mám srdce, které počká, vždyť všechno má svůj čas.
S Bohem dobrého se dočkám, když poslouchám Jeho
hlas!
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