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Забудеш ти мої слова, забуду я твої слова, 
І мрій неторкані світи зазнають втрати. 
Цей дорогий непотріб слів забуду я, забудеш ти, 
То краще буде, краще не мовчати. 

(То краще буде не мовчати).* – 2-й варіант 1-го куплету.

                         Приспів:     
Летить молитва до небес, летить молитва до небес, 
Продовжити, продовжити мовчання,
Під музику, під музику кохання,
І танець сонця під дощем, і танець світла під дощем. 

Єднає нас одна зоря, єднає нас одна мета,
І ніч свята, і ніч свята єднає душі.
Читаю я твої думки, шукаю теплої руки,
І човен почуттів шукає суші.

                         Приспів.

Змінити долю навпаки не зможу я, не зможеш ти,
Нам не допити філіжанку цієї ночі.
То ж знов танцюймо під дощем, то ж знов танцюймо під дощем,
І знову грає музика до ранку.

(Продовжмо музику до ранку).* – 2-й варіант 3-го куплету.

                          Приспів.
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У теплий край лебідка полетіла, 
За вожаком-лебедиком услід... 
Без тебе, милий, річка опустіла,
Понесла пір’я у далекий світ.      Двічі
         
           Приспів: 
Згадай мене і розгадай, 
За ким сумує зелен-гай? 
Знай: осінь хоч і золота,        
Та в серці радість
(Зовсім) вже не та        Двічі
.
Лебідка буде спогадами жити 
Про літо тепле, річку, зелен-гай. 
Чи будеш вірно ти мене любити,
Коли повернусь я у рідний край?      Двічі

          Приспів. 
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