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Jméno mého rodu: 
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II 
 

Hymna Pathfinderů 

 

          G 

I.My jdem‘ hledat cíl stezky své, 
                   C 

víry, lásky, naděje, 
 D 

po stezce si šlapem dál, 
                              G 
Boží láska svítí nám. 
 
Bůh nás všechny má hodně rád, 
                                        C 
chceme světu vyzpívat, 
                                  G        C 
Ježíš brzy přijde jako král, 
      G    D  G   
už přichází. 
 
II.Ó, my sme ti hľadači právd, 
ktoré zanechal nám Pán, 
zjavovať ich životom, 
to je naším posolstvom. 
Aj čas už dnes hovorí nám, 
že čoskoro príde Pán, 
On vezme nás všetkých tam,  
kde ty i ja domov mám. 
 



III 
 

I. K oslavě našeho Pána 

Apoštolská    
     D                      A                       Hmi    D7 
 I. Prosíme tě  dej nám, pane,  sílu,  
 G                         Emi                         A7  A   
 Chceme začít podle slov tvých  žít,  
  D                  F#7                            Hmi  
 věříme že  jednou budem‘ v  míru  
   D7           G                     A           D    A7 
 u tvého stolu společně  víno  pít.  
  
II. Dívej se na všechny naše zkoušky,  
jak se utápíme v starostech,  
bez tebe by svět byl jenom pouští,  
bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

Báječnej bál 
A                    A D A               A D A 
I. Báječnej bál uspořádal  
           C#mi  F#mi                   E 
králů Král, všechny pozval dál,  
                       A D A                     A D A 
ten největší sál na to obstaral,  
  F#mi         H7 
neboť se bál, aby všem moh‘ říct:  
 A                C#mi  E 
Pojďte dál, začíná bál,  
         A D A 
bálů bál!  
 
II. Ó Pane můj proč právě dnes  
v plánu mám, zrovna jinej ples.  
Ze všech pozvaných mluvil náhle strach, 
že se připraví zas o jeden tah, 
když ale ten bál byl mimo plán 
mimo plán.  
 
III. Král však ten bál neodvolal. 
Zvát šel dál než by kdo čekal.  
Ani žádná mříž ba ani ten hřích  
nezbrání tomu, kdo vejít  
chtěl by na ten bál, báječnej bál, 
bálů bál!  

 



V 
 

 



VI 
 

Bůh je síla má    
Emi                    C               D           
Bůh je síla má, I vojska mého,  
Emi                  C                     D  
On způsobí volnou cestu mou,  
Emi                          C              D             
Neboť dal mi štít, spasení svého  
Emi                             C                D  
a dobrotivost jeho zvelebila mě.  
   G                         Emi         C            D                  G           
I: Neboť, kdo je Bohem, kromě Hospodina a kdo je  
       Emi              C                  D  
skálou, kromě Boha našeho.:I 

 

Budem ako strom    
           E         A E  A            E     A E 
Ref.: Budem ako strom,       sadený pri vode, 
A          E       A   E    A                  E     A E 
a mojou oporou    je mi živý Pán. 
     C#                        F#     C#         F# 
I. Nech len príde des, ja neutečiem preč. 
Ref.: 
II. Nebudem sa báť, hoc aj príde dážď. 
R.: 
 

 

 



VII 
 

Cesta má cíl 
     C       d 
I. Jsou chvíle krátký, když radost máš, 
G             C           G 
Zdají se být delší, ty když bolest prožíváš. 
C    d 
Možná dneska právě není ti hej, 
G                                                C                         G 
Zastav se jen na chvilku a písně poslouchej. 
      a   e           F                  C 
R: Zpíváme o tom, že je cesta klikatá, 
 F       C      G 
mnohdy sněhem zavátá má cíl. 
 a      e     F                        C 
A každá cesta končí a tam, kde byl stín, 
F                         C           G 
slunce bude, vím, já vím.  
 
II. Tak zvedni hlavu, koukej, zas bude líp, 
žádná kaše nejí se tak horká, jak se zdá. 
A jestli dneska právě není ti hej, 
tak zastav se jen na chvilku a písně poslouchej. 

 

 

 

 



VIII 
 

Díky    
     D       Hm        Em        A7       D    Hm    Em     A7            
I. Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den, 
D       D7          G       Gm           D        A7     D 
díky za to, co už je za mnou jako těžký sen. 

 

II. Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid, 
díky, že všechny křivdy, dluhy, mohu odpustit. 

 

III. Díky za moje pracoviště, díky za každý dobrý dar, 
díky za všechno krásné, čisté, dík za hudby dar. 

 

IV. Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší, 
díky, že vedeš mne, má sílo, cestou nejlepší. 

 

V. Díky, že smím Tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi 
též, 
díky, že na blízku i v dáli lidi miluješ. 

 

VI. Díky, že všem jsi přines‘ spásu, díky, toho se přidržím,  
díky, že věřím Tvému hlasu, že Ti patřit smím.

Dobrořeč duše má  
   G        C                D 
/:Dobrořeč duše má, Hospodinu,  
 G      C                D 
a celé nitro mé jeho svatému jménu. :/ 
     G             C            D 
A nezapomínej na žádná jeho dobrodiní,  
on ti všechny tvé nepravosti promíjí. 
Ve všech nemocích, uzdravuje tělo tvé,  
on tě korunuje svou milostí a slitováním. 



IX 
 

Doufej v Hospodina 
C                                        F 
Doufej v Hospodina, celým srdcem svým  
C                 G 
a na rozumnost svou se nespoléhej.  
C          F 
Na všech cestách svých snaž se jej poznávat,  
       C     G                      C 
on spravovati bude stezky tvé. 
 
C           F     C         G    C                    F 
Doufej v Boha, Hospodina, doufej v Pána,  
       C     G   C 
on spravovati bude stezky tvé. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



X 
 

Haleluja, sláva    
G          D   Am   D                 G               Ami7         D 
 [: Haleluja,   sláva,        čest i chvála s dobrořečením, 
G        D        Am   D                    Ami7  D   G               
síla i moc, úcta i dík Tobě na věky náleží! :]                         
Emi                                D 
I. Přišel jsi plamenem zažehnout 
              Emi                        D 
knoty vírou jen doutnající, 
                G                                  D  
změnit pustinu v zahradu rozkvetlou 
                    C               D            Emi  
v srdcích bez lásky strádajících, 
                    Ami        Hmi         Emi 
v srdcích bez lásky strádajících. 
  
II. Svatý se dotýkal nečistých, 
sloužil ten, kdo měl být uctíván, 
Král umýval nohy svým poddaným, 
nevinný za hřích byl potrestán, 
nevinný za hřích byl potrestán. 
 
 
 



XI 

Haleluja šabalaba labam bam    
 D        G 
Ref.:  Haleluja šaba-laba labam bam, 
D     E          A7 
Haleluja šaba-laba labam bam, 
D     G                   D  A     D 
Haleluja šaba-laba labam bam.  Amen, amen. 
          

I. Ježíš je Pán a já mám ho rád. 3x 
Amen, amen. 

II. On za mě zemřel a z mrtvých vstal. 3x 
Amen, amen. 

III. On je Král a přijde zas. 3x 
Amen, amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

Hlas zvonů  
 D                   G                                     D 
I. Až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán, 
                                f #      G                 A 
tak vezmu svou víru a půjdu s ní sám. 
         D                f #               h           f #         
A s poslední prosbou k Bohu i k vám, 
            D                  G                                        D 
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán. 
 
II. Až zazní hlas zvonů, tak začneme žít 
a z poháru lásky všichni budeme pít. 
Ty největší sbory k díkům zaplní chrám, 
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán. 

III. Až zazní hlas zvonů na poslední soud, 
ti, kdo nechtěli lásku, ti změní se v troud. 
Kdo neměl v životě štěstí, tak přidá se k nám, 
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán. 
 
IV. Až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán, 
všichni vrátí se domů, kam každý je zván. 
A společně sejdem se v jediný chrám, 
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán. 
 

 

 

 

 

 



XIII 

Hosana    

 

          E              H            c#                    A      H 
I. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. :/ 
   
     A               H7             E 
REF.: Jméno slavíme tvé 
           A           H7             E 
           Chválí tě srdce mé 
           A              H          E   H   c# 
            vyvýšen buď ó, Bože náš,  
                 A                    H7        E 
            Hosana Bohu na nebi. 
 
II./:Ó sláva, ó sláva, ó sláva všech králů králi.:/ 
 
 
 

Hospodin kraluje    
G                e              C            D 
Hospodin kraluje, oděl se důstojností, 
děl se Hospodin, mocí se opásal. 
Pevně je založen svět, nic s ním neotřese, 
tvůj trůn pevně stojí odedávna, ty jsi od věčnosti. 
 
/: Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, 
zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas :/ 

 
 
 



XIV 

Jen v Tebe důvěru mám    

 

     G                     D                                 Dmi7    E7 
I. Uprostřed zkoušek a všech nesnází 
Ami7              D7       G       Ami7  D7 
jen v Tebe důvěru mám. 
G                       D                           Dmi7     E7 
Když skoro vůbec nic mi nevychází, 
Ami7            D7        G       Ami7  D7 
jen v Tebe důvěru mám. 

 

         G Ami7      Hmi7         Cmaj7  
Ref.:  Ó,             Hospodine, 
Ami7              D7         G       Ami  D7 
jen v Tebe důvěru mám, 
G  Ami7     Hmi7        Cmaj7  
Ó,                Hospodine, 
Ami7                  D7         G        
jen v Tebe důvěru mám. 

 

II. Když mračna stahují se nad mou hlavou, 
jen v Tebe důvěru mám, 
pak místo deště slzy z očí kanou, 
jen v Tebe důvěru mám. 

 

III. Když do mysli se vkrádá porážky stín, 
jen v Tebe důvěru mám, 
zas k Tobě přijdu s prostou vírou, že smím, 
když v Tebe důvěru mám. 

Ref.: 2x 



XV 

Ježíš je lev z Judy    

 

      C                                F             C 
I. Ježíš je lev z Judy, každý ať vyzná, 
  C           a                 G           C 
Ježíš je Král plný smilování, 
  C                            F                C 
Ježíš je rek silný, každý ať vyzná, 
  C          a                    G         C 
Ježíš je Pán hodný uctívání. 
(každý řádek opakovat – střídat kluci/holky) 

 

          C                                                   B 
Ref.: Hosana zavolej hosana hosana 
                             C     B  C     
Hosana zavolej, hosana hosana 
 
II. |: Ujal se vlády beránek Boží, 
je věčné jeho kralování :| 

 

Ref.: 

 

I. sloka - Ježíš je lev z Judy… 

 

Ref.: 
 
 
 
 

 



XVI 

Již vánek odvál den za lesy  
       D                             G      e            A                          D      A 
I.Již vánek odvál den za lesy a slunko odešlo spát. 
        D                           G         e               A                                D 
Dík Tobě Otče náš v nebesích, že můžem dary Tvé brát. 
                  A                         D     A  D                      A                             D    A 
Ref.: Již jeden se opět skončil den, noc halí vše v temný šat. 
           D                                       G      e                    A                        D 
Bůh dítkám svým slíbil sladký sen a spánek klidný všem dát. 
 
II. Ty drahé, od nás tak vzdálené, vem pod svou laskavou dlaň 
a všechny nemocné, ztrápené, náš Pane, od zlého chraň. 
Ref.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

Jsme jeden tým 

    G  Em  G Hm 
I. Vírou se vznesem' výš, vírou k tobě blíž. 
 C      D   G      (D) 
Otvíráš dveře do nebe, můžeme vejít. 
 
II. Vírou Tě poznávám, vírou se rozdávám. 
Ovírám se tvému duchu, můžeme jít. 
 
III. Vírou žijem‘ dál, vírou jsi z hrobu vstal. 
Otvíráš vězení temnoty, svobodu dáváš. 
 
IV. Víra nám zůstává, víra nám pomáhá. 
Vrátíš, ty se vrátíš, jak jsi slíbil. 
 
        G   Em 
R.: Projdeme svět, jsme jeden tým,  
C  D 
vede nás ten, kdo je nám vším.  
G  Em 
Ukázal směr, dává nám sílu,  
C       D            G 
jdem‘ v jeho barvách, za lásku, víru se bít. 



XVIII 

Kdybys věděl  

                  D                      A                    G                             D 
I. Kdybys věděl, jak mi chybíš, jak toužím po lásce tvý. 
     G                                 D                    G                        A 
Co nadělám, když tě nezajímám, musím čekat dál. 

                D                   A         G                 D 

Tak ti píšu, snad se ozveš,  svobodu máš 
            G                              D                          e                        A 
Láska nenutí milovat s nechutí. Vždyť láska se nedá vzít.         
                  D – G                    A                      D – G        C 
R.: Já mám, mám tvý jméno vepsaný do dlaní 

        D – G                 A                      e – D         C 
 Já mám, mám tvý jméno vepsaný do dlaní 

 

II. Kdybys věděl, jak tě hledám, kde všude jsem s tebou byl 
Tys mě neviděl, ani neslyšel, musím čekat dál 
Jen si vzpomeň, když jsi na dně, v drogách se utápíš 
O tobě vím, o tobě sním, kdy už pochopíš 

 

REF.: Že já mám… 

 

III.Kdybys věděl, jak mi chybíš, jak toužím po lásce tvý 
Nic nevyčítám, křivdy nepočítám, já svobodu ti dám 
Já vím, jseš zklamanej, bojíš se citům průchod dát 
Už tolikrát, chtěls mít rád, vzpomínky bolí 

REF.: Ale já mám…  Ref. – 2x  

 
 

 



XIX 

Kříž 
     Ami                             C       G           Ami 
I. Trním a blátem jsi šel s křížem těžkým jak kov, 
   C    G       Ami 
co přijde sám jsi věděl, smrt přijal jsi beze slov. 
        C  G           Ami 
Ve tváři pot, v dlaních krev, pod bičem tě pacholek hnal, 

     C            G    Ami 
ty usmál ses na každý hněv, Ty dokázals všem, kdo je král. 
 
          C     G             F     C 
R.: Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý, 
  G                            Ami 
on mi odpoví, proč máme tu žít. 
 
II. Nepřátel máš na tisíc, žes řekl jak odvrátit chlad, 
řekls kdo chudý je má mnohem víc,  
že má mít člověk člověka rád. 
A na všechny kolem se směj a nechtěj sám pro sebe žít, 
a co máš rád, někomu dej a radost sám budeš pak mít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XX 

Můj Pán je se mnou 
 
            h                     E                        D                           G  
Otče můj, dnešní den do Tvých rukou vkládám jen,  
                  h                                F#                   h          G F#  
Duchem svatým veď mne sám, zde očekávám.  
             h                            E                   D                       G  
Pane, Ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně stát,  
              h                         F#              h          D7  
milost Tvá buď silou mou sobě žádám.  
  
         G          A                 D                       D7  
Můj Pán je se mnou, odpustil můj hřích,  
         G          A               D                            D7  
můj Pán je se mnou, dal mi své spasení,  
         G          F#                          h                            E7  
můj Pán je se mnou, dobře zná starosti mé  

          B   A  
a má moc mne zachovat pro království své.  
 



XXI 

Nyní pokloňme se    

 

C                           Fmaj                 C 
|: Nyní pokloňme se před Králem 
                F             Dm                          G 
klekněme před naším Stvořitelem :| 
               F       C     G             
Vždyť On je náš Bůh 
    F                 C                   G      
a my jsme ovce pastvy Jeho 
       Am                G                    Am 
stádem, jež On sám vodí 
            F                 G          C 
rukou svou Bůh nás vodí. 

 

Ó Pane, otevři mé rty    
D                                                                      A 
Ó Pane, otevři mé rty, ó Pane otevři mé rty, 
D            D7           G                      D    A                      D  
ó Pane otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvou slávu. 
D                                 A       G                         A      
Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála, 
D                                A       Hm                       G    A 
 jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála. 

 

 

 

 

 
 



XXII 

Oslavujte Hospodina 

        C                                           F                 
I. /: Oslavujte Hospodina, dobrý jest;  
G                                         C             
oslavujte Hospodina, dobrý jest;   
Am                                     Dm 
oslavujte Hospodina, dobrý jest 
 F         G                    C 
Sláva, haleluja, chvalte Jej. 
 
II. /:Když volají v úzkosti, vytrhuje :/ 3x 
Sláva, haleluja, chvalte Jej. 
 
III. /: Vyvodí je z temnosti a ze smrti :/ 3x  
Sláva,haleluja, chvalte Jej.  
 
IV. /: Posílá slovo své a uzdravuje :/ 3x 
Sláva, haleluja, chvalte Jej. 
 
V. /: Pustiny obrací v prameny vod :/ 3x 
Sláva, haleluja, chvalte Jej. 
 
VI. /: Upřímní to vidí a veselí se :/ 3x 
Sláva, haleluja, chvalte Jej. 

 

 

 



XXIII 

O stavbě světa   

    C                                   E 
I. Hospodin-stavitel nakreslil kruh, 
    Ami                                 E 
   dole buď voda, no a nad ní vzduch, 
    F                                   C      A 
   fortel měl a k tomu píli a fór, 
      D                                       G 
   "glory-haleluja" zapěl andělskej chór. 

 

Ref.: Hřebíků pár a trámů, 
   hřebíků pár a trámů, 
   víte už, jak příběh začíná, 
   každej to kdysi čet' v dějinách.  

 

II.  Když Noe viděl, že se kaboní, 
   pár zeber sehnal a pár pakoní, 
   přitesal trámy, pak vyztužil kýl, 
   klidně mohlo tehdy pršet o pár let dýl. 

Ref.:  

 

III. Tak běžel čas a vývoj šel dál, 
   Šalamoun král zem spravoval, 
   vousy si pohladil, řek': povídám, 
   teď hned tady postavte chrám! 

Ref.:  

 

IV. Sám ďábel se smál, ví asi svý, 
   někdo má konečný řešení, 
   máš-li dost kuráže, tak můžeš jít blíž, 
   nevinnému staví kříž, staví kříž. 

Ref.:  



XXIV 

Otevři mé oči   
     E                                      H4 
/: Otevři mé oči láskou, otevři víc oči mé,  
                A2                       E 
vidět tě toužím, vidět tě toužím.:/ 
                       H4                             cis 
/: Vidět jak tvůj trůn na nebesích 
 A2                                        H4 
obklopen je září a slávou. 
                                  Cis                                A2                     H4 
Vylej svoji lásku a moc, když zpívám svatý, svatý, svatý. :/ 
E                                    H4 
Svatý, svatý, svatý. Svatý, svatý, svatý. 
A2                                 E 
Svatý, svatý, svatý, vidět Tě toužím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXV 

Píseň díků 
    C          G    Am  F 
I. Děkuji ti Bože, že v létě kvetou růže,  
       C      G     F       G 
že každé ráno oči otvírám. 
       C       G    Am       F 
Za různé barvy kůže, ptaní, kdo je to Bůh, kdože, 
       C      G    C 
že zanecháváš dveře dokořán. 
 
       F   G    C             Am 
R.: Děkuji, jsem za tebe vděčný, Pane,  
F       G         C        Am 
slibuji, že nepřestanu hledat správné,  
F       G           C           Am    G            C 
věnuji, své srdce lásce, které učíš nás, Pane náš. 
 
II. Děkuji ti, Bože, že vytáhneš nás z louže,  
když boří se náš svět rozličných snů. 
Když zem násilí káže, tak Bůh nám všem ukáže, 
jak prát se se všedností našich dnů. 
 
R.: 

 

 

 



XXVI 

Pojďte ke mně všichni   

    D             A                    Hm   G   D            A           D   A 
I. Pojďte ke mně všichni,              kteří pracujete, 
D             A                   Hm  G     D              A           D   A  
pojďte ke mně všichni,                kdo jste obtíženi. 
             D   A       Hm     G   D            A                    D  A 
Ref.: A já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám,  
    D   A     Hm     G    D            A                        D    
a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám. 

 

II. Vemte moje břímě, učte se ode mě, 
vemte moje břímě, učte se ode mě. 
Ref.: 
III. = I. 

Půjdeš-li pouští   

     Ami                       G                     
I. Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím, 
Emi                        D                     
půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud. 
Ami                        G                 
Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, 
Emi                          D            
svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. 
             Ami                                               G                            C          E 
Ref.: Ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli já jdu s tebou  
            Ami                             G                                C        E 
ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli já jsem s tebou. 
I. sloka 
Ref.: 
 



XXVII 

Ráno, celý den     

           D            Hmi           G                                 E7            A7   
Ref.:  Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí, můj Pane, 
D      F#mi  Hmi  D              A7               D 
ráno, celý den, andělé nade mnou bdí. 
    D                                        Hmi          G                                      E7           
I. Když probouzím se v nový den, andělé nade mnou bdí, můj 
A7  
Pane. 
   D                     F#mi       Hmi    D               A7              D 
S Tebou jdu a šťastný jsem, andělé nade mnou bdí. 

Ref.: 

II. Samota mne už netíží, andělé nade mnou bdí, můj Pane. 
nebojím se obtíží, andělé nade mnou bdí. 

Ref.:   

III. A když je večer a jdu spát, andělé nade mnou bdí, můj Pane. 
Nemusím se zlého bát, andělé nade mnou bdí. 

Ref.: 

Slunce Kristovy lásky   

F           B                C              B        F    B C B 
Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, 
F         B            C                 B          C 
oheň svatého Ducha ať zapálí nás, 
     Dmi                    B         Dmi                B 
ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, 
                          F                    B                  C 
ve kterém se jeho milost oslavovat má… 



XXVIII 

Starý příběh 

            F                           Bmaj7 F       Bmaj7 
I. Řek‘ Mojžíš jednou lidu svému přišel čas, 

F                    Am         B          C 
dnes v noci tiše vytratí se každý z nás. 
F  A B    G7  F   Bmaj7      F   Bmaj7  F 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 
    
Já říkám rovnou,  ať s tím každý počítá, 
že naše cesta ke štěstí je trnitá. 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 
  F                    C 
R.: Kdo se bojí vodou jít, ten podle tónů faraónů musí žít. 
F    A B      G7 F   Bmaj7      F   Bmaj7  F 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 
II. Až první krůček bude jednou za námi, 
tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy. 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 
Pak tenhle vandr všem potomkům ukáže, 
že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 
R.: 
III. Ten starý příběh z knížky vám tu vykládám, 
ať každý ví, že rozhodnout se musí sám. 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 
 
R.: 

 



XXIX 

Svou vlídnou lásku 
        C                          Ami     F                              C  
R.: Svou vlídnou lásku, dej nám ó Pane náš,  
                           Ami          F                 G           C  
ať jsme tvůj zástup, přej nám ó Pane náš. 
                    Ami    F                G             C  
Ať líp se dýchá, dej nám ó pane náš,  
                      Ami    F          G            C  
ať mocná pýcha nedusí život náš.  
  
  C  
I. Kdekdo říkal, že nejsi, nejvíc ti co lhali nám,  
                                 G                                                    C  
proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. 
                                                 E                        Ami   F  
I když dnes málo věřím, neumím otčenáš,  
                                  C            G                      C  
dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš.  
  
R.:  
II. Dej ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct,  
ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. 
Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí,  
a o všem co se chystá, ať víme také my.  
  
R.: 
III. Zbav nás bože hříchu bázně, zbav nás hanby mlčení. 
Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. 
Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej,  
jen tou tíhou temných časů, už nás netrestej.  
 R.: 



XXX 

Tvoje jméno vyznávám  
    G       C            D  C 
I. Tvoje jméno vyznávám,  
ráda zpívám Tvoji chválu, 
jsem tak šťastná, že Tě znám, 
jsem tak vděčná za Tvou spásu. 
 
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr,  
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl, 
 Am    D 
z kříže byls do hrobu dán, 
          e       C  
třetí den jsi z mrtvých vstal, 
 D  G    C   D   C 
Tvoje jméno vyznávám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXI 

Vzdejme Pánu díky   
             Ami           G           C      D          F      G        Em  
Ref.:  Své kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej,  
     Ami          G           C      D          F       G         Am 
   chválama rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej.  

          Ami                                        D  
I. |:Vzdejme Pánu díky:| |:za vše, co nám dává,:| 
     F                                                   E  
   |:za vše, co nám bere:| |:patří Pánu sláva:| 
     Ami                                          D  
   |:Vzdejme Pánu díky:| |:že se stará, aby:| 
     F                                          E  
   |:nepropadli smrti:| |:jeho lidé slabí:| 

 Ref.: 

 II. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí,  
   v době, která zná jen pomíjivé štěstí.  
   Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci,  
   já jsem cesta, pravda osvobozující.  

Ref.: 

III. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy,  
   doutnající oheň láska neuhasí.  
   Vzdejme Pánu díky jako děti Boží,  
   že v člověku láska lásku stále množí.  

 Ref.: 

 IV. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým slovem:  
   Starej svět už umřel, my žijeme v novém.  
   Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády,  
   Bůh už není v dálce, Kristus žije tady.  

 Ref.: 



XXXII 

Za to, že   
           E          A              H                  A 
Ref.: |:Na, na, na, nanana. Na, na, na, nanana:| 
 
     E                  A                          H                         A 
I. Za to, že se můžem hýbat chcem Tobě k slávě tleskat, 
za to, že dvě ruce, nohy mám. 
A za to, že můžem dýchat chcem Ti i píseň zpívat, 
za to, že Ty žiješ ve mně sám. 
  
E           F#mi  C#mi  A   E       F#mi   C#mi    A 
S Tebou vidím zázraky, všude kolem mě jsi přítomný, 
láskou naplněný, můj Pane, už se Tě nepustím. 
Ref.: 
I. sloka 
Ref.: 

 

Zpívej haleluja   
     Am           Em   Am    Em Am          Em  E   
I. Zpívej haleluja,                 zpívej haleluja, 
Am           Em       F              C           Am           Em  Am 
zpívej haleluja, zpívej haleluja, zpívej haleluja. 

II. Bůh je všech lidí Pán a král… 

III. On bude vládnout navěky… 

IV. Zpívej haleluja… 

 



XXXIII 

II.  Ke zpěvu 

Černá díra    
    G                       D              C                  G 
I. Mívali jsme dědečka, starého už pána, 
                         D               C                        D   G 
stalo se to v červenci jednou časně z rána. 
e                        C                  A             D 
Šel do sklepa pro vidle, aby seno sklízel,  
G                 D           C                           D    G 
už se ale nevrátil, prostě někam zmizel.  

 

II. Máme doma ve sklepě malou černou díru, 
na co přijde, sežere, v ničem nezná míru. 
Nechoď babi pro uhlí, sežere i tebe, 
už tě nikdy nenajdou příslušníci VB. 

 

III. Přišli vědci z daleka, přišli vědci zblízka, 
babička je nervózní a nás děti tříská.  
Sama musí poklízet, běhat kolem plotny 
a děda je ve sklepě nekonečně hmotný.  

 

IV. Hele babi nezoufej, moje žena vaří 
a jídlo se jí většinou nikdy nepodaří. 
Půjdu díru nakrmit zbytky od oběda,  
díra všechno vyvrhne, i našeho děda. 

 

V. Tak jsem díru nakrmil zbytky od oběda, 
díra všechno vyvrhla, i našeho děda. 
Potom jsem ji rozkrájel motorovou pilou. 
Opět člověk zvítězil nad neznámou silou.  

 
 

 
 

 

Dědeček se raduje, že je zase v penzi,  
teď je naše písnička zralá pro recenzi. 



XXXIV 

Franky Dlouhán   
                         A                         D                       A  
I. Kolik je smutného, když mraky černé jdou  
                             E     D                       A  
lidem nad hlavou, smutnou dálavou,  
                                             D                          A   
já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,  
                      E    D                        A   
za čas odletěl, každý zapomněl.  
            A                  E   
R.: Měl kapsu prázdnou Franky dlouhán,  
                         D                      A  
   po Státech toulal se jen sám,  
                   D                    A                        E  

   a že byl veselej, tak každej měl ho rád.  
                        D                                     A             (F#) 

   tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál,  
        D                                E  
   a každý, kdo s ním chvilku byl,  
            D           E           A  

   ten dlouho se pak smál.  

II. Tam, kde byl pláč, tam Franky hezkou píseň měl,  
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát,  
a když pak večer ranče tiše usínaj',  
Frankův zpěv jde dál, nocí s písní dál.  

R.: 
III. Pak Frankyho vám jednou našli, přestal žít,  
jeho srdce spí, tiše smutně spí,  
Bůh ví, jak, za co tenhle smíšek konec měl,  
farář píseň pěl, umíráček zněl.      
 R.: 



XXXV 

Grónská písnička   
    D             Emi              A7              D 
I. Daleko na severu je Grónská zem, 
    D             Emi                   A7         D 
   žije tam Eskymačka s Eskymákem, 
     D                      Emi               G           D 
  |: my bychom umrzli, jim není zima, 
      D            Emi           A7     D 
      snídají nanuky a eskyma. :|  

 

II. Mají se bezvadně, vyspí se moc, 
   půl roku trvá tam polární noc, 
   |: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, 
      půl roku trvá tam polární den. :| 

 

III. Když sněhu napadne nad kotníky, 
   hrávají s medvědy na četníky, 
   |: medvědi těžko jsou k poražení, 
      neboť medvědy ve sněhu vidět není. :|  

 

IV. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě 
   zaklepe na íglů hlavní medvěd: 
   |: "Dobrý den, mohu dál na vteřinu? 
      Nesu vám trochu ryb na svačinu." :| 

 

V. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí, 
   psi venku hlídají před zloději, 
   |: smíchem se otřásá celé íglů, 
      neboť medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :|  

 

VI. Tak žijou vesele na severu, 
   srandu si dělají z teploměrů, 
   |: my bychom umrzli, jim není zima, 
      neboť jsou doma a mezi svýma. :| 



XXXVI 

Hej, bystrá voda   
    E 
/: Hej bystrá voda bystrá vodička 
A                     H7 
Plakalo děvče pro Janíčka :/ 
 
H7                     E 
/: Hej lese temný vršku zelený 
A                         H7        E 
Kde je můj Janík přemilený :/ 

 

Hej povídali hej povídali 
Hej že Janíčka pobodali 

 

Hej pobodali ho oravjani 
Hej za ovečky za berany 
 
Hej bystrá voda bystrá vodička 
Plakalo děvče pro Janíčka 

 

Hej u té zadní oravské stěny 
Leží Janíček zahlušený 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXVII 

Hlídač krav   
    G                       
I. Když jsem byl malý, říkali mi naši - 
dobře se uč a jez chytrou kaši, 
C                                       D7                                G 
až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. 
 
Takový doktor si sedí pěkně v suchu, 
bere velký peníze a škrábe se v uchu, 
já jim ale na to řek - chci být hlídačem krav. 
 
Ref.: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,  
jíst kaštany a mýt se v lavoře, 
od rána po celý den zpívat si jen, 
zpívat si pam, pam pa dam pa pa da dam… 
 
II. K Vánocům mi kupovali hromady knih, 
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich, 
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, 
ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 
každý na mě koukal jako na pytel blech, 
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 

Ref.: 

 III. Dnes už jsem starší a vím co vím, 
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,  
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy, 
s nohama křížem a s rukama za hlavou  
koukám nahoru na oblohu modravou, 
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 

Ref.: 



XXXVIII 

Holubí dům 
    Ami  G   F  G  Ami 
I. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, 
Ami   G   F    G  Ami  
stával v údolí mém starý dům,  
Ami  G  C      G   C/E 
ptáků houf zalétal ke krovům,  
Ami  G      F  G      Ami 
měl jsem rád holubích křídel šum. 
 
II. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí víří prach,  
ptáci krouží a neznají strach, měl jsem rád starý dům, jeho práh.  
                    Dmi           G7                    C                    Ami 
R.: Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví?  
            Dmi          G7              C                    Dmi            G7 
Míval stáj roubenou, bílý štít. Kde je dům holubí  

C       Ami         Dmi               E  Ami 
a ta dívka, kde spí?  Vždyť to ví, že jsem chtěl pro ni žít.  
 
III. Sdílný déšť vypráví okapům, bláhový, kdo hledá tenhle dům.  
Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubích křídel šum.  

 

IV. Nabízej úplatou cokoli, nepojíš cukrových homolí.  
Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí.  
R.: 
V. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý 
dům.  

 

 

 



XXXIX 

Hruška    
      G                            D                  G               C    D 
I. Stojí hruška v širém poli, vršek se jí zelená, 
              G      C        D          G          G         D        G (CG) 
|: pod ní se pase kůň vraný, pase ho má milá :| 
 
II. Proč má milá dnes pasete z večera do rána, 
|: kam můj milý pojedete, já pojedu s váma :| 
 

III. Ó, já pojedu daleko přes vody hluboké 
|: kéž bych byl nikdy nepoznal panny černooké :| 

 

Jdem zpátky do lesů   
      a7                                D                                 G 
I. Sedím na kolejích, které nikam nevedou, 
a7                                              D                            G     
koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou. 
   a7                                 D                                  G  e 
Mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, 
   a7                                           D                                G     D 
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu. 
            G                                   e                                a                   
Ref.:  Z ráje, my vyhnaní z ráje, kde není už místa, 
C                      G      D 
prej něco se chystá. 
  G                                      e                                         a7 
Z ráje, nablýskaných plesů, jdem zpátky do lesů 
C                   G    
za nějakej čas.                 (Pokračování na následující straně) 



XL 

II. Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe, 
málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe. 
Šel jsi vlastní cestou, a to se dneska nenosí, 
i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí. 
R.: 

III. Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou, 
a jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou, 
zabalíme všechny, co si dávaj rande za branou, 
v ráji není místo, možná lidi se nás zastanou. 
R.: 
 

Kozel    
                          G                         C 
 I. Byl jeden pán, ten kozla měl, 
              D                      G 
 velice si s ním rozuměl, 
                                                     C 
 měl ho moc rád, opravdu moc, 
                      D                            G 
 hladil mu fous na dobrou noc. 

 

II.  Jednoho dne se kozel splet', 
 rudé tričko pánovi sněd', 
 jak to pán zřel, zařval "jéjé", 
 svázal kozla na koleje. 
  
 III. Zahoukal vlak, kozel se lek': 
 "to je má smrt", mečel "mek, mek", 
 jak tak mečel, vykašlal pak 
 rudé tričko, čímž stopnul vlak. 
 



XLI 

Lachtani    
     C                         F    C     a                                      G     C 
I. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina 
                                                     F           C              
jeli lodí,  vlakem, metrem, a pak tramvají  
            a                         G       C 
a teď u kina Vesmír lachtají, 
G                              C                  G                                       C             G 
lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístek do první řady 
C                                         F             C              
táta lachtan řekl nebudem třít bídu 
a                                             G      C 
 a pro každého koupil pytlík arašídů 
C                FC  a    GC  
Lach lach jéjé … 

II. Na jižním pólu je nehezky, 
 a tak lachtani si vyjeli na grotesky, 
těšili se, jak bude veselo, 
 když zazněl gong a v sále se setmělo, 
co to ale vidí jejich lachtaní zraky  
sníh a mráz a sněhové mraky, 
pro veliký úspěch změna programu, 
dnes dáváme film ze života lachtanů. 
Lach lach jéjé… 

III. Táta lachtan vyskočil ze sedadla,  
nevídaná zlost ho popadla, 
proto jsem se netrmácel přes celý svět, 
abych tady v kině mrznul jako turecký med, 
tady zima, doma zima, všude jen chlad, 
kde má chudák lachtan relaxovat, 
nedivte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala arašídy po kině. 
Lach lach jéjé… 
Tahle lachtaní rodina od té doby nechodí už do kina, lach lach! 



XLII 

Marie  
         F A       B         C 
I. Je den, tak pojď Marie ven, budeme žít, házet šutry do oken.  
      F        A       B 
Je dva necháme doma trucovat, když nechtějí, nemusí,  
 C   F 
nebudem‘ se vnucovat. Jémine.  

      A            B       C            F     (A B C) 
Všechno zlý jednou pomine, tak Marie,  ……co ti je? 
 
II. Všemocné jsou loutkařovy prsty,  
ať jsou tenký nebo tlustý, občas přetrhají nit. 
A to pak jít a nemít nad sebou svý jistý,  
pořád s tváří optimisty listy v žití obracet. 
 
III. Je to jed mazat si kolem huby med a neslyšet,  
jak se ti bortí svět. Marie, kdo přežívá, nežije, tak ádijé. 
Marie, už zase máš tulení sklony, jako loni.  
Slyším kostelní zvony znít a to mě zabije  
a to mě zabije a to mě zabije, jistojistě. 
     F            A         B  C 
R.: Já mám, Marie, rád, když má moje bytí spád. 

F         A      B    C      F 
Býti věčně na cestách a k ránu spícím plícím život vdechovat. 
                                           A                                        B     C 
Nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat.  
 
IV. Copak nemůže být mezi ženou a mužem  
přátelství, kde není nikdo nic dlužen? 
Prostě jen prosté spříznění duší, 
aniž by kdokoli cokoli tušil. 
R.: 

 



XLIII 

Maruška 
    G           C 
I. Zastavte válku, Maruška brečí, 
 D 
dostala kamenem při naší steči. 
      
      G C D… 
R.: Ho ho… 
 
II. Čepice z papíru, červený tepláky,  
děti si na písku hrajou na vojáky. 
 
III. Co jste to za vojsko, co místo střílení  
do vlastních vojáků hážete kamení. 
 
IV. Zastavte válku, my s váma nehrajem, 
vy nám to kazíte, na to my nehrajem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XLIV 

Mezi horami    
Ami   G  Ami       Ami   G  Ami  
|: Mezi horami lipka zelená :| 
      C                            G        Ami       Ami/G  Ami 
|: Zabili Janka, Janíčka, Janka miesto jeleňa :| 

  
Keď ho zabili, zamordovali, na jeho hrobě, na jeho hrobě  
kříž postavili. 

  
Ej, křížu, křížu ukřižovaný. Zde leží Janík, Janíček, Janík 
zamordovaný. 

  
Tu šla Anička plakat Janíčka  
Hneď na hrob padla a viac nevstala, dobrá Anička. 

 



XLV 

Mravenčí ukolébavka    
     C                   G         F                          G C              Ami          G  
I. Slunce šlo spát za hromádku klád, na nebi hvězdy klíčí.  
C                G     F                        G     C                   G            C  
Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí.  
             C     F              C        G        C       F                 G 
Ref.:  Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký. 
     C          F                  C          G      C               G               C 
Pojď, lůžko máš odestlané v plátku od macešky. 
   
II. Spinká a sní, mravenec lesní  
v hromádce u kapradí.  
Nespinká sám, s maminkou je tam,  
tykadlama ho hladí.  

Ref.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLVI 

Rosa na kolejích   
C                               d                G                             C 
I. Tak, jako jazyk stále naráží na vylomený zub,  
C                         d                         G                             C 
tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál,  
C                       d             G             C                       a 
přede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží  
                  d        G                 C 
podivnej pták, pták nebo mrak.  
                                 d                  G                      C 
Ref.: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa,  
                           d        G                      C 
vzít do dlaně dálku zase jednou zkus,  
                     d        G                    C 
telegrafní dráty hrajou ti už léta  
                            d           G                    C 
to nekonečně dlouhý monotónní blues,  
   C                                          d          G                    C 
je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích.  
. 
II. Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj',  
co si radši počkaj', až se stmí, a pak šlapou dál,  
po kolejích táhnou bosí a na špagátě nosí  
celej svůj dům, deku a rum(/čaj).  
Ref.: 
Nohama stíráš rosu na kolejích ... 
 
 
 



XLVII 

Řekni, kde ty kytky jsou   
    C                          Ami              F                     G 
I. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát, 
C                         Ami              F                   G 
řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být?  
C                     Ami               F          G 
Dívky je tu během dne otrhaly do jedné,  
  F                  C               F                   G        C 
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  
 
II. Řekni, kde ty dívky jsou, co se s nima mohlo stát,  
řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být?  
Muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli,  
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  
 
III. Řekni, kde ti muži jsou, co se s nima mohlo stát,  
řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být?  
Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou,  
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?  
 
IV. A kde jsou ti vojáci, co se nima mohlo stát,  
a kde jsou ti vojáci, kde mohou být?  
Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu,  
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.  
 
V. Řekni, kde ty hroby jsou, co se nima mohlo stát,  
řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být?  
Co tu kytek rozkvétá, od jara až do léta,  
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.  



XLVIII 

Sáro!    
 Am    Em      F                       C 
Ref.:  Sáro, Sáro,  v noci se mi zdálo,  
      F                   C                       F                G 
že tři andělé Boží k nám přišli na oběd.  
Am    Em                 F                      C 
Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo  
      F                          C                  F                   G           
mi chybí, abych tvojí duši mohl rozumět.  

I. Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu  
a pro všechnu lidskou pýchu má jen přezíravý smích. 
Z prohraných válek se vojska domů vrací  
ač zbraně stále burácí a bitva zuří v nich.  

Ref.: 

II. Vévoda v zámku čeká na balkóně  
až přivedou mu koně, pak mává na pozdrav.  
Srdcová dáma má v každé ruce růže,  
tak snadno pohřbít může sto urozených hlav. 

Ref.:  

III. Královnin šašek s pusou od povidel  
sbírá zbytky jídel a myslí na útěk. 
A v podzemí skrytí slepí alchymisté  
už objevili jistě proti povinnosti lék. 

Ref.: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo  
že tři andělé Boží k nám přišli na oběd.  
Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo  
ti chybí, abys mojí duši mohla rozumět.   

(Pokračování na následující straně) 



XLIX 

IV. Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit  
o tajemstvích noci ve tvých zahradách  
A já, potulný kejklíř, co svázali mu ruce,  
teď hraju o tvé srdce a chci mít tě nadosah!   
 
Ami   Emi    F                C 
Sáro, Sáro, pomalu a líně  
F                                C         F                      G 
s hlavou na tvém klíně chci se probouzet,  
Am               Em               F                 C 
Sáro, Sáro, Sáro, Sáro rosa padá ráno  
      F                    C              F               G 
a v poledne už možná bude jiný svět. 
 
F        C         F                      C 
Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro! 
F                        Dmi              C 
Andělé k nám přišli na oběd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L 

Sedm námořníků    

 

 D        A 
Na tom našem slavnym parníku, johoho 
         A                            D 
bylo nás tam sedm lodníků, johoho 
lodníci se jinak neperou, johoho 
nežli dýkou nebo sekerou, johoho 
   
  První dostal ránu do pupku,johoho 
  druhej lovil kudlu v žaludku,johoho 
  třetímu šly zuby na vandr,johoho 
  čtvrtej přerazil se o klandr,johoho 
  pátýmu se stala nehoda,johoho 
  spadl do lodního záchoda,johoho 
  šestej dostal ránu přes hubu, johoho 
  až přeletěl celou palubu, johoho 
   
  Když jsme proplouvali kanálem, johoho 
  dostali jsme ránu banánem, johoho 
  z lodi zbyl jen ohořelej trám, johoho 
  na trámu se houpal kapitán, johoho 
  kapitána spolkla rybička, johoho 
  a tím končí naše písnička! JOHOHO 

 

 

 

 

 



LI 

Severní vítr   
                 C                                        Ami 
I. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, 
             F                                          C 
jsem chudý, jsem sláb, nemocen. 
                                  Ami 
Hlava mě pálí a v modravé dáli 
      F               G7                 C 

se leskne a třpytí můj sen. 
 

II. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, 
tam zbytečně budeš mi psát. 
Sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě 
já nechám si tisíckrát zdát. 
            C              C7           F 
Ref.: Severní vítr je krutý, 
   C                                   G7 
počítej, lásko má, s tím. 
     C                  C7                   F 
K nohám ti dám zlaté pruty, 
                C             G7        C 
nebo se vůbec nevrátím. 
 

III. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem, 
už slyším je výt blíž a blíž. 
Už mají mou stopu, už větří, že kopu 
svůj hrob, a že stloukám si kříž. 
 

IV. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén 
a opustil tvou krásnou tvář. 
Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek 
a nad hrobem polární zář. 
Ref.: 



LII 

Stánky 
     D            G 
I. U stánků na levnou krásu 
    D  Gmi 
 postávaj a  smějou se času  
  D                       A7                                       D 
s cigaretou a  holkou, co nemá kam jít. 
 
II. Skleniček pár, pár tahů z trávy,  
uteče den jak večerní zprávy, 
neuměj žít, bouřej se a neposlouchaj. 
               G                               A 
R.: Jen zahlídli svět maj na duši vrásky 
        D              Gmi 
tak málo je,málo je lásky, 
  D                       A7                                    D 
 zdrcená víra hrozny z vinic neposbírá. 
 
III. U stánků na levnou krásu  
postávaj a ze slov a hlasů 
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát. 
 

Stará archa   
               D7         G                            D7         G 
Ref.: |:Já mám kocábku náram náram náram, 
                                 D7         G 
kocábku náram náramnou.:| 
     G      
*: Archa má cíl, archa má směr,  
                                    D7     G 
plaví se k Araratu na sever.      (Pokračování na následující straně) 



LIII 

 

Ref.: 
       G 
I. Pršelo a blejskalo se sedm neděl, 
                                   D7      G 
kocábku náram náramnou. 
G 
Noe nebyl překvapenej, on to věděl, 
                                D7      G 
kocábku náram náramnou.  

 

Ref.:    *:      Ref.: 

 

II. Šem, Cham a Jáfet byli bratři rodní, 
kocábku náram,náramnou, 
Noe je zavolal ještě před povodní, 
kocábku náram,náramnou.  
Kázal jim naložiti ptáky savce, 
kocábku náram ,náramnou, 
ryby nechte,zachrání se samy hladce, 
kocábku náram,náramnou. 
Ref.:  *:  Ref.: 
III. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla, 
kocábku náram náramnou, 
v tom přilétla holubice, snítku nesla, 
kocábku náram náramnou. 
Když přistáli, vyložili náklad celý, 
kocábku náram náramnou, 
ještě že tu starou, dobrou archu měli, 
kocábku náram náramnou . 
Ref.: 
*: 
Ref.:  



LIV 

Šnečí blues 
      G            C7       G    D7  G   C     G  D7 
I. Jednou jeden šnek    šíleně se lek', 
    G                         G7      C                       Cmi 
   nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, 
   G        C7             D7       G D7 
   že se dal hned na  útěk. 
 
II. Přes les a mýtinu rychlostí půl metru za hodinu, 
   z ulity pára, ohnivá čára, 
   měl cihlu na plynu. 
 
III. Ale v jedné zatáčce, tam v mechu u svlačce, 
   udělal šnek chybu, nevyhnul se hřibu, 
   nevyhnul se bouračce. 
 
IV. Hned seběhl se celý les a dali šneka pod pařez, 
   tam v tom lesním stínu, jestli nezahynul, 
   tak leží ještě dnes. 
 
V. A kdyby použil vůz anebo autobus, 
   [: nebylo by nutné zpívat tohle smutné, 
      smutné šnečí blues. :] 

 

 

 

 

 

 



LV 

Telátko 
                  G                        C 
R: Telátko oblíbené, telátko baculaté, 
               G                          C 
telátko nasycené, telátko moje zlaté, 
               G                             C 
telátko na pastvině, telátko u kravičky, 
                G                               C 
telátko na mém klíně, telátko z mé písničky. 
                    G                     C 
I. Ach, jak je milé, hebké a hladké, 
              G           C 
má dlouhé nohy a uši krátké, 
               F             C 
jak na mě hledí vřele a sladko, 
            G            C 
telátko moje, moje telátko. 
R: 
II. Kdybych ho neměl, žalem bych skonal, 
   nic kloudného bych v žití svém nevykonal, 
   jste pro mě všecko, otče i matko, 
   však nejvíc je mi moje telátko. 
R: 

 

 

 

 

 

 



LVI 

Tisíc mil  
 G                               Em 
I. V nohách mám už tisíc mil, 
Am         C 
stopy déšť a vítr smyl, 
Am   D G D 
a můj kůň i já jsme cestou znavení. 
    G     Em 
R: Těch tisíc mil těch tisíc mil, 
Am          C 
má jeden směr a jeden cíl, 
Am  D  G 
bílej dům to malý bílý stavení. 
 
II. Je tam stráň a příkrej sráz, 
modrá tůň a bobří hráz, 
táta s mámou kteří věřej dětskejm snům. 
 
III. V nohách mám už tisíc mil, 
teď mi zbývá jen pár chvil, 
cestu znám a ta se tam k nám nemění. 
 
IV. Kousek dál a já to vím, 
uvidím už stoupat dým, 
šikmej štít střechy čnít k nebesům. 

 

 

 

 

 



LVII 

Tři citrónky  
 

    C            Ami       Dmi  G7  C                 Ami    Dmi       G7 
I. V jedné mořské pustině, ztroskotal parník v hlubině  
C          Ami     Dmi  G7                            C               

jenom tři malé citrónky zůstaly na hladině  
          C                 Ami        Dmi        G7 

Ref: [: Rybaroba rybaroba rybaroba čuču  :] IIIx 
                           C 

zůstaly na hladině. 
II. Jeden z nich povídá: „přátelé, netvařte se tak kysele, 
vždyť je to přece veselé, že nám patří moře celé“! 
 
Ref: ………. že nám patří moře celé 
 
III. A tak se citronky plavily dál, jeden jim k tomu na kytaru hrál, 
a tak se plavily do dáli, až na ostrov korálový. 
 
Ref: …….. až na ostrov korálový. 
 
IV. Tam je však stihla nehoda zlá, byla to mořská příšera,  
sežrala citrónky i s kůrou, a tak končím baladu svou.  
 
Ref: …… a tak končím baladu svou. 
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LVIII 

Ukolébavka pro Kubu a Lenku 
   C                                 a                                   
I.Den už se sešeřil, už jste si dost užili,  
       d                                G7                          
tak hajdy do peřin, a ne abyste tam moc řádili, 
C                                a 
zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo, 
d                                          G7 
přejme si hezký sen a kéž by se nám to splnilo 
C                               a        
na naná ná ná ná na nanana 
                d                                    G7 
aby hůř nebylo, to by nám stačilo. 

          C                F         C                         G              C 
Ref.: Hajduly dajduly, aby víčka sklapnuly, 
C              F   C                                              G    C 
hajduly dajdy, každý svou peřinu najdi, 
C                     G C                                                 F  C  
Hajajajajajajája, Kuba, Lenka, máma a já, 
C                                      F          C 
zítra dřív než slunce začne hřát, tak 
C                    G   C 
dobrou noc a spát. 

II. V noci někdy chodí strach a srdce náhle dělá buch buchy,  
nebojte, já spím nadosah, když mě zavoláte, zbiju zlé duchy, 
zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo, 
přejme si hezký sen a kéž by se nám to splnilo, na naná ná ná ná ná  
aby hůř nebylo, to by nám stačilo. 
Ref.: 

 

 



LIX 

Vlaštovko, leť    

     C                          Ami                             F                                     G 
I. Vlaštovko, leť přes Čínskou zeď, přes písek pouště Gobi 
 C                     Ami                      F                              G 
oblétni zem, přileť až sem, jen ať se císař zlobí.   
Emi                                    Ami   F                              G 
Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludwig van 
Beethoven,  
C                         Ami                     F G C 
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď. 

   

II. Zeptej se ryb, kde je jim líp, 
zeptej se plameňáků, 
kdo závidí, nic nevidí 
z té krásy zpod oblaků. 
Až spatříš nad sebou stín, 
věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, 
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď. 
  

III. Vlaštovko, leť rychle a teď, 
nesu tři zlaté groše, 
první je můj, druhý je tvůj, 
třetí pro světlonoše. 
Až budeš unavená, 
pírka ti pofouká Máří Magdaléna, 
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď…. 
  

  

 



LX 

Zrození hvězd 

     G                                  C 
I. Zrození hvězd čas vykřesá kvapem 
        Emi                               D 
   a můžou mě vézt, až vyryju drápem 
                  C                     Emi                           D 
   staré medvědice do skály větrů tvůj obličej. 

 

II. Kraj otěhotněl jak prvnička v máji 
   tou padlou tmou a někde ve stáji 
   se splaší koně a přiklušou blíž, ke mně blíž. 
                       C                                                       Emi               D 

Ref.:A (že) březí klisna má oči jako ty a sedlo z něhy, 
                  C                                                  Emi             D 
   možná se jí stýská, možná je zraněná a možná je ty, 
                     C                                                                                G 
   všechno možná, všechno možná bude lepší než dřív. 

 

III. Tahleta létavice mně do uší zpívá 
   píseň panice, co z tváře ti slíbá 
   tvůj vodopád slz a měsíční prach, co ty víš. 

 

IV. Kraj Indiánů mě úsvitem vítá 
   a ranní déšť mou rytinu smývá, 
   jsi vzdálená víc, co můžu ti říct, můžu říct, jen to. 

Ref.: 
 

 



LXI 

Římské číslice

Základní číslice:

I = 1 
V = 5 
X = 10 
 

L = 50 
C = 100 
D = 500 
M = 1000

Pravidla: 
 

Římské číslice čteme tak, že sečteme všechna čísla 
zapsaná jednotlivými číslicemi. 

V + I = 5 + 1 
 
Pokud je v zápise před vyšší číslicí nižší, nižší číslice se 
vždy odečítá. 

IV = 5 – 1 
 
Stejná číslice může být za sebou pouze třikrát. 

IIII – NELZE 
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