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Jméno, které se všichni piráti bojí vyslovit:
(tvoje jméno)

______________________________________

Jméno mého týmu:
______________________________________
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Čím zastrašit nepřítele (válečný pokřik!!):
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______________________________________
______________________________________
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Hymna Pathfinderů
   G
1.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.

2.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.
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1. K oslavě našeho Pána
Apoštolská  
     D                      A                       Hmi    D
1. Prosíme tě  dej nám pane  sílu, 
G                         Emi                         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. 

2.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.

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
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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#
1. Nech len príde des, ja neutečiem preč.
Ref.:
2. Nebudem sa báť, hoc aj príde dážď.
Ref.:

Díky  
     D     Hm        Em        A7       D    Hm    Em     A7            
1. 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.

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

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

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

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

6. Díky, že všem jsi přines‘ spásu, díky, toho se přidržím, 
díky, že věřím Tvému hlasu, že Ti patřit smím.
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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
1. 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,
                    Ami7      Hmi7  Emi
v srdcích bez lásky strádajících.

2. 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.
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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.
         

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

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

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

Hlas zvonů   
D                   G                                     D

1. 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.

2. 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.

(Pokračování na následující straně)
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3. 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.

4. 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.

Hosana  
          E              H            c#                    A      H
1. /: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.

2./:Ó sláva, ó sláva, ó sláva všech králů králi.:/
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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 :/

Jak úžasná  
    G        Em C        D 
1. Jak úžasná musí ta láska být, 
G              Em        Am         D7
co přišla k nám, o vše se rozdělit, 
G                  Em                  C        D7
dát novou vláhu poušti spálené, 
G             Em   Am           D7      G
přiblížit nám nebe tak vzdálené. 

2. Svou slávy říš opustils kvůli nám,  
nemusels jít a přece chtěl jsi sám, 
tvář přátelskou jsi nikde neviděl,  
když proklínán jsi k popravišti šel. 

3. Tam místo nás život jsi položil, 
vrátil ses zas, abys ho rozmnožil, 
vím, abych já moh věčný život žít,  
musel můj Pán tou cestou kříže jít.
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Jen v Tebe důvěru mám  
     G                     D                                 Dmi7    E7
1. 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.

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

3. 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
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Ježíš je lev z Judy   
      C                                F             C
1. 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

2. |: Ujal se vlády beránek Boží,
je věčné jeho kralování :|

Ref.:

1. sloka - Ježíš je lev z Judy…

Ref.:
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Kde se křesťané   
G                 D                     G         

Kde se křesťané spolu scházejí,
    D                  G  

ve jménu Tvém, v lásce jednotní.
Ami  Emi       C           G                      
Právě tam jsi zaslíbil, že budeš přítomný,
C         G              Ami           D
dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný.

C                   G               D
/:Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho boží sláva 
G                            
naplní, 
C                   G           
svému Bohu zpívejme a hrajme
D           G           
píseň spasených.:/
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Kdybys věděl
                 D                      A                    G                             D
1.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
REF.: Já mám, mám tvý jméno vepsaný do dlaní

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

2.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…

3.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 
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Kéž má duše žije
              Em         D             C      D         
1. /:Kéž má duše žije, smí Tě chválit:/,

C         D           G  Em            C            D          
ať můj jazyk zpívá slovo Tvé, Hospodine, toužím po spáse
E
 tvé.

    2. /:Potěšením ať je mi Tvůj zákon:/,
ať můj jazyk zpívá slovo Tvé, Hospodine, toužím po spáse
 tvé.

3. /: Na pomoc mi podej ruku svou:/,
ať můj jazyk zpívá slovo Tvé, Hospodine, toužím po spáse
 tvé.

4. /: Ať mi ze rtů tryská nová chvála:/,
ať můj jazyk zpívá slovo Tvé, Hospodine, toužím po spáse
 tvé.
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Nade vším  
    A               D         E          A
1.Nade vší mocí, nad proudem řek,
                            D          E      A
nad modrým nebem, co nemá počátek.

      F#mi      C#mi             D  A
Nad vší slávou, co může člověk mít,
Hmi    D   E
Ty jsi Ten, kdo hrad je můj i štít.

2.Nad každý poklad, nad každý sen.
Nad všechny krále Ty sám jsi vyvýšen.
Byl‘s jak růže, co člověk zahodí.
Tys byl Bůh, já ten, kdo uhodí.

A    D   E                        A
Ref.: Nám jsi dal lásku svou a kříž,
A D      E                       A
žít jsi měl, byl jsi na obtíž.
                 F#mi   C#mi                        D     
Pro můj hřích smrt jsi podstoupil,
A                        Hmi  A               D                 
vím, to kvůli mně, bych směl žít,
E        A
jsi můj štít.
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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, jenž 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.
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O stavbě světa  
    C                                   E
1. 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.

2.  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.: 

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

4. 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.: 
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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.

Pojďte ke mně všichni
    E             H                    C#mi  A   E            H           E   H
1. Pojďte ke mně všichni,              kteří pracujete,
E             H                    C#mi  A   E               H           E   H
pojďte ke mně všichni,                kdo jste obtíženi.
              E  H       C#mi  A   E            H                     E   H
Ref.: A já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám, 
    E  H     C#mi  A    E            H                     E   H
a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám.

2. Vemte moje břímě, učte se ode mě,
vemte moje břímě, učte se ode mě.
Ref.:
3. = 1.
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Půjdeš-li pouští  
     Ami                       G                    
1. 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.
1. sloka
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…
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Tvoje jméno vyznávám
    G       C          D  C
1. Tvoje jméno vyznávám, 
ráda zpívám Tvoji chválu,
jsem tak šťastná, že Tě znám,
jsem tak vděčná za Tvou spásu.

Ref.: 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.
1. sloka

Ref.:
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Ty jsi jediný Bůh  
          E                 Asus2    
Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, 
          A                             f#               E           
nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty.
             E                                  Asus2    
Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný,
           A                           f#              E           
nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty 
          E                                       Asus2    
R.: Jsi největší ve své síle a největší ve své moci,
      A                               f#            E                         
     hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém 
      A2
     milování.
          E                                                  Asus2    
     Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý,
          A                                  f#                 E             
     nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty.
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Ty jsi útočiště mé  
     G   A  D              A  C          G                       D
[: Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má,
             A                              G
Ty jsi, Pane, mé spasení.:]
    C                     G                    D   C            G                         Asus4 A
1. Hospodine, Ty jsi život můj, dej mi znát, jak zní teď vůle 
Tvá.

D                           e                    G                      g7                            
Veď mě, Pane, Tvojí stezkou, já chci dát Ti všechno, co sám 
D         A                          G                   A
mám, tady jsem a vyznávám, vyznávám: že Ty jsi …

2. Přicházím skrýt tvář ve dlaních Tvých,
tam, kde tiše zní Tvé: "Mám tě rád."
Když Ti zpívám svoji píseň,
bereš každou tíseň na svůj kříž,
v poznání vždy přicházíš, přicházíš. Vždyť Ty jsi …
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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 
1. |: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.:
2. 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.:
3. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy, 
   doutnající oheň láska neuhasí. 
   Vzdejme Pánu díky jako děti Boží, 
   že v člověku láska lásku stále množí. 
Ref.:
4. 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.:
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Za to, že  
           E          A              H                 A
Ref.: |:Na, na, na, nanana. Na, na, na, nanana:|

     E                  A                          H                         A
1. 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.:
1. sloka
Ref.:

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

2. Bůh je všech lidí Pán a král,… 5x

3. On bude vládnout navěky,… 5x

4. Zpívej haleluja,… 5x
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2. Ke zpěvu
Bláznova ukolébavka  
       D                                A                         G                    D
1.   Máš, má ovečko, dávno spát, už píseň ptáků končí,
                                        A                   G D
kvůli nám přestal i vítr vát, jen můra zírá zvenčí,
    A                                  G
já znám její zášť, tak vyhledej skrýš,
          A                               G           A
zas má bílej plášť a v okně je mříž.

             D                               A
Ref.:  Máš, má ovečko, dávno spát
    G                                   E
a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát,
             D                  G                          D
vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se 
G                         D                         G            D 
ptát, jestli ty v mých představách už mizíš.

2.   Máš, má ovečko, dávno spát, 
dnes máme půlnoc temnou,
ráno budou nám bláznů lát, 
že ráda snídáš se mnou,
proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám,
když tebe mám rád, když tebe tu mám.

Ref.: 
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�erná díra   
    G                       D              C                  G
1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.
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Dva roky prázdnin
Ami                    G        Ami

1. Vzhůru na palubu, dálky volají,
   Ami           G       Ami
   vítr už příhodný vane nám.
   Ami             G      Ami
   Tajemné příběhy nás teď čekají,
   Ami                         G     Ami
   tvým domovem bude oceán.
   

   Ami      G     Dmi Ami
   V ráhnoví plachty vítr nadouvá,
   Ami  G               Ami
   žene loď v širou dál,
   Dmi                Ami
   kolébá boky plachetnice,
  G                        Ami
   jak by si s ní jenom hrál.

   Posádku ani škuner neleká,
   bouře ni uragán,
   přítomnost země oznámí nám
   příletem kormorán.

2. Náš ostrov vzdálený, z vln se vynoří
   z příboje snů našich, pustý kraj.
   Zátoku písčitou úsvit odhalí,
   háj palem, útesy bílých skal.

   Příď krájí vlny i tvůj čas,
   srdce tvé tluče rázně,
   nástrahy moře, nebezpečí
   s přáteli zvládneš vždy snáz.   (Pokračování na další straně)
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 V přátelství najdeš pevnou hráz,
 zbaví tě smutku, bázně,
 zítra až naše cesta skončí,
 staneš se jedním z nás.

Fajn Džob   
            Gmi            F       Gmi
1. Moje briga má jméno "Ariel",
                         F          Gmi
   řekl kapitán, když mě zval,
        Bb                              F
   [: prej abych s ním jako lodník jel
          Gmi            F          Gmi
      a džob, co mi nabíd', bral. :]

2. Von veliký prachy mi sliboval, čertví, jestli ňáký má,
  [: já nevěřil, a tak žvanil dál, že zejtra už vyplouvá. :]
       G                  C      G         Emi                                  D  G
R: Celej den a celou noc stožár se pode mnou kejvá,
                                C         G         Emi                            D  G
   chceš to znát - klidně pojď, ať víš taky, jaký to bejvá,
                                     C        G     Emi                       D   G
   žaludek stoupá vejš a vejš, na lodi všechno skřípá,        

         C            G     Emi                    D G   Gmi
   do vočí tak jako mořská sůl vostrej vítr mi štípá.

   
3. Kdyby do vočí někdo vám tvrdil, 

že by práci pro vás měl fajn,
  [: dejte si říct, to by bral jenom ten, 

kdo je blázen a nemá šajn, :] že:
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Franky Dlouhán  
                         A                         D                       A 
1. 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  
Ref.: 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. 

2. 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. 

Ref.:
3. 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.      

Ref.:
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Grónská písnička  
    D             Emi              A7              D
1. 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. :|

2. 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. :|

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

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

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

6. Tak žijou vesele na severu,
   srandu si dělají z teploměrů,
   |: my bychom umrzli, jim není zima,
      neboť jsou doma a mezi svýma. :|
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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
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Hlídač krav  
    G                      
1. 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…

2. 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.:

 3. 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.:
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Hruška   
      G                            D                  G               C    D
1. 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 :|

2. Proč má milá dnes pasete z večera do rána,
|: kam můj milý pojedete, já pojedu s váma :|

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

Jdem zpátky do lesů  
      a7                                D                                 G
1. 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)
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2. 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.
Ref.:

3. 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.
Ref.:

Kometa  
      Ami
1. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla,
     chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela
       Dmi                  G7
      zmizela jako laň u lesa v remízku,
         C                             E7
       v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků.

2. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem,
      až příště přiletí, my už tu nebudem,
      my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá,
       spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat.
       Ami                     Dmi
R.: O vodě, o trávě, o lese,
        G7                                 C E
       o smrti, se kterou smířit nejde se,
        Ami                  Dmi
        o lásce, o zradě, o světě
         E                      E7                                Ami
        a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

(Pokračování na další straně)
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3. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
     pan Kepler rozepsal nebeské zákony,
     hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech
     tajemství, která teď neseme na bedrech.

Kozel   
                          G                         C
1. 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.

2.  Jednoho dne se kozel splet',
 rudé tričko pánovi sněd',
 jak to pán zřel, zařval "jéjé",
 svázal kozla na koleje.

 3. Zahoukal vlak, kozel se lek':
 "to je má smrt", mečel "mek, mek",
 jak tak mečel, vykašlal pak
 rudé tričko, čímž stopnul vlak.

Ref.:
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Lachtani  
     C                         F    C     a                                      G     C
1. 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 …

2. 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…
3. 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!
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Loď Džambí   
E
/:Už vyplouvá loď Džambí:/

           H7
okamžik malý jen než poplujem dál

              E
tak nechte mě plout
E7            A     Am
tak nechte mě plout 
E               H7
sil už málo mám 
              E
tak nechte mě plout.

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.
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Není nutno  
    A                                                                                  Hmi
1. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
     E7                                                                                 A E
   hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

2. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí,
   nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí.

                    F#m        A                      F#m     A
  Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí,
              F#m        A                    F#m      D    E
   zažít krachy - nevadí, zažít nudu - to vadí.
3.=1.
4.=2.
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Petěrburg   
Ami                                                             F        E          Ami
 Když se snáší noc na střechy Petěrburgu, padá na mě žal,
                                     F                 E      
 zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu 
Ami
dal.

    C              Dmi       E
 2x Lásku moji kníže Igor si bere,
     F                 D#dim     H7            E
    nad sklenkou vodky hraju si s revolverem,
        Ami                                                             F       E          Ami
    havran usedá na střechy Petěrburgu, čert aby to spral.

 Nad obzorem letí ptáci slepí v záři červánků,
 moje duše, široširá stepi, máš na kahánku.

 2x Mému žalu na světě není rovno,
    vy jste tím vinna, Naděždo Ivanovno,
    vy jste tím vinna, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.
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Před lodí, za lodí   
Ami
R. Před lodí, za lodí - tam si na tě počíháme,
    E                                         Ami  G7
   před lodí, za lodí - tam tě vošidí.
    C          
1. My piráti z povolání, my jsme páni, my jsme páni,
    G
   My piráti z profese, nejlepší jsme v okrese.
   C                               
   My řekneme: "Růce vzhůru" a hned máme peněz fůru,
    G                                         C    E
   žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.
   
R. Před lodí, za lodí - tam si na tě počíháme,
   Před lodí, za lodí - tam tě vošidí.
   
2. Hloupý koupí, chytrák loupí, dej sem cukr, dej sem kroupy,
   seď, lodníku, na přídi, piráti tě vyřídí!
   Pirát ten je nesmlouvavý, pirátství ho strašně baví,
   co šlohne, to nevydá, jelikož je nelida.
   
R. Před lodí, za lodí - tam si na tě počíháme,
   Před lodí, za lodí - tam tě vošidí.
   
3. Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila,
   tak to chodí na světě, na vzdory vší osvětě.
   My piráti z povolání, my jsme páni, my jsme páni,
   My piráti z profese, nejlepší jsme v okrese.
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Rosa na kolejích  
C                               d                G                             C
1. 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.
.
2. 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 ...
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Řekni, kde ty kytky jsou  
    C                          Ami              F                     G
1. 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?

2. 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?

3. 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?

4. 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.

5. 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.
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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.

1. 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.:

2. 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.:

3. 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)
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4. 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.
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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
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Severní vítr  
                C                                       Ami
1. 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.

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.

2. 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.
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.:
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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.

Ref.:
       G
1. 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.:

2. 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.
                                              (Pokračování na následující straně)
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Ref.:
*:
Ref.:
3. 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.: 2x

To ta Heľpa  
  Ami    Dmi      Ami   Dmi    Ami   E        Ami    
1. To ta Heľpa, to ta Heľpa to je pekné mesto,
a v tej Heľpe, a v tej Heľpe švárnych chlapcov je sto.
  F                   C                   G                      C   E
Koho je sto, toho je sto nie po mojej vôli,
Ami      Dmi     Ami      Dmi       Ami          E  Ami      
len za jedným len za jedným srdiečko ma bolí.

2. Za Janíčkom, za Palíčkom krok by nespravila,
za Ďuríčkom, za Mišíčkom Dunaj preskočila,
Duna,j Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole
ľen za jedným ľen za jedným počešenie moje.
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Tři citrónky 

    C            Ami       Dmi  G7  C                 Ami    Dmi       G7
1. 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  :] 3x
                           C
zůstaly na hladině.
2. 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

3. 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.

4. 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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Valčíček   
C           G

Ref.: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát,
 C

ať ti každej den připomíná
  C7     F             C

toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád,
                                G              C
ať ti každej den připomíná,
           C                                     F               C
toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád,
                                G                C 
ať ti každej den připomíná.

1. Kluka jako ty hledám už spoustu let,
takový trošku trhlý mý já.
Dej mi ruku, pojď, půjdeme šlapat náš svět, 
i když obrovskou práci to dá.

Ref.:

2. Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš,
ani já nejsem žádnej ideál.
Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš,
to je pouto, co vede nás dál.

Ref.:
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Vlaštovko, leť   
     C                          Ami                             F                                     G
1. 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.

2. 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.

3. 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,
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Zrození hvězd
     G                                  C
1. Zrození hvězd čas vykřesá kvapem
        Emi                               D
   a můžou mě vézt, až vyryju drápem
                  C                     Emi                           D
   staré medvědice do skály větrů tvůj obličej.

2. 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.

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

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

Ref.:



52

3. Pro zvláštní chvíle
Již vánek odvál den za lesy
       D                             G      e            A                          D      A
1.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.
2. Ty drahé, od nás tak vzdálené, vem pod svou laskavou dlaň
a všechny nemocné, ztrápené, náš Pane, od zlého chraň.
Ref.:

Mravenčí ukolébavka   
     C                   G         F                          G C              Ami          G 
1. 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.

2. Spinká a sní, mravenec lesní 
v hromádce u kapradí. 
Nespinká sám, s maminkou je tam, 
tykadlama ho hladí. 
Ref.:
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Ovečky    
   C
1. Každým ránem za svítání pastýř ovečky vyhání
Dmi                          F                       C
do hor, kam nás ptáci zpěvem zvou,
                       Dmi                   F                             C
kde svět je jednou velkou krásnou zahradou.

Ref.:  Ať si s námi každý zpívá, pastýř ovečky, že hlídá,
Jdou jen tam, kam vlci nemohou,
 kde pravé štěstí, lásku, pokoj naleznou,
Ovečky si všechny rovné jsou,
Vědí, že bez pastýře domov nenajdou.

2. Vysoko tu slunko svítí, stráně voní polním kvítím, 
skřivan dávno ladí flétnu svou 
a celá zem tu dýchá lásky ozvěnou. 

Ref.:

3. Jako vždy i dnešním ránem vyráží zas za svým Pánem, 
za světlem, co projde každou tmou, 
když půjdou spolu, nikdy z cesty nesejdou.

Ref.:

Dmi               F                          C                         Dmi             F                      
Ovečky si všechny rovné jsou, vědí, že bez pastýře domov 
C 
nenajdou.
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Před jídlem  
D                          A       G                       A
Díky za tohle jídlo, díky za plný stůl,
D                            A                 G      A  
Díky, chválu Ti vzdává lid Tvůj.
D                             A       G                               A
Díky, krásně to voní, díky, mňam, to si dám,
D                            A                              G A 
díky za vše, co dáváš - z lásky k nám.

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          
1. 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.:

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

Ref.:  

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

Ref.:
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Ukolébavka pro Kubu a Lenku
   C                                 a                                  
1.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.

2. 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.:
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