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Hymna Klubu Pathfinder 

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. část – Křesťanské chvály 

Ať chvála Bohu je vzdána  

          Emi                           D               C                              H7 
Ref.: I: Až chvála bohu je vzdána ó Haleluja maranatha. :I  
     Emi           D            C         H7         

1. Ježíš je vzkříšen, Ježíš je vzkříšen, Ježíš je vzkříšen,  haleluja  

2. Ježíš je živý, Ježíš je živý, Ježíš je živý, haleluja     

3. Ježíš je věrný, Ježíš je věrný, Ježíš je věrný, haleluja    

4. Ježíš je vítěz, Ježíš je vítěz, Ježíš je vítěz, haleluja  

5. Ježíš je pastýř, Ježíš je pastýř, Ježíš je pastýř, haleluja 

Báječnej bál 

A                  A D A               A D A 
1. Báječnej bál      uspořádal  
          Cismi Fismi                  E 
králů Král, všechny pozval dál,  
                      A D A                     A D A 
ten největší sál      na to obstaral,  
 Fismi                H7 
neboť se bál, aby všem moh‘ říct:  
             A                 Cismi  E          A D A 
Pojďte dál, začíná bál,        bálů bál!  
 
2. 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.  
 
3. 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!  
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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. 
    Cismi                 Fismi   Cismi           Fismi 

1. Nech len príde des, ja neutečiem preč.  

Ref.: 

2. Nebudem sa báť, hoc aj príde dážď.  

Ref.: 

Boží mlýny 
G 

Ref.: [: Slyším boží mlýny, jak se otáčí, 
        C                              G 

      slyším boží mlýny, jak se otáčí, 
                                  H7               Emi  C D G         D       C 

      já slyším boží mlýny, jak se otáčí,      otáčí, otáčí, otáčí. :] 
          G               C                               G 

1. Ty mlýny melou celou noc a melou celý den, 
                C7                       G 

   melou bez výhod a melou stejně všem, 
               C                     G 

   melou doleva jen a melou doprava, 
             A                        D 

   melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává, 
               G               C          G 

   melou otrokáře, melou otroky, 
               C                      G 

   melou na minuty, na hodiny, na roky, 
                H7                     Emi      C 

   melou pomalu a jistě, ale melou včas, 
              G        D7      G 

   já už slyším jejich hlas.  

Ref.: 

2. Ó, já, chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem, pane, já bych mlel, až 
by se chvěla zem, to mi věřte, uměl bych dobře mlít, já bych věděl, komu 
ubrat, komu přitlačit, ty mlýny čekají někde za námi, až zdola zazní naše 
volání, až zazní jeden lidský hlas: no tak už melte, je čas! 
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Cesta má cíl 
     C             Dmi 
1. Jsou chvíle krátký, když radost máš, 
G       C                  G 
Zdají se být delší ty, když bolest prožíváš. 
C             Dmi 
Možná dneska právě není ti hej, 
G                                           C                     G 
Zastav se jen na chvilku a písně poslouchej. 

         Ami            Emi        F                 C 
Ref.: Zpíváme o tom, že je cesta klikatá, 

  F             C         G 
mnohdy sněhem zavátá má cíl. 
Ami             Emi       F                      C 
A každá cesta končí a tam, kde byl stín, 
F                      C           G 
slunce bude, vím, já vím.  

2. 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. 
 

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. 
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Dávám ti srdce své  

G D Emi C G D 

Tobě, Králi, toužím čest, slávu vzdát  
Emi D G F  C D  

Celým srdcem chválím jméno tvé.  
G D Emi C G D 

Ze vší síly zpívám a vzdávám dík, 
Emi  D G F  C D 
před tebou se skláním, Pane můj  
 
G D 
Dávám Ti srdce své  
 Ami7 
I Duši svou  
 C G 
Chci víc pro Tebe žít  
 D 
Každým nadechnutím,  
 Ami7 
s každým procitnutím   
 C G 
Chci dal  tvou cestou jít  
 

Dobrořeč duše má  

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

                 G             C/G       G 
1. Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, 
                Dmi             F       Ami 
když ses nám vydal,  cele do rukou.  
C            G      C            G 
Ó Pane náš, ó Pane náš.  

                 G             C/G       G 
Naše skutky zlé tys nám odpustit 
            Dmi           F          Ami 
Přikryl krví svou, na vše zapomněl.  
C       G   C     G   D7            
Děkuji, děkuji.   
       
                    G              Emi 
Ref.: Pane, mám tě rád, vážně mám tě rád,  
          Ami                 Emi            A7  D7 
stále poznávám, že ty miluješ nás. 
                   Ami               Emi 
Hlubokou radostí, těšíš srdce mé  
      G                 Emi               A7 D7               G 
ale největší je to, že mohu znát, tvou radost znát. 
 
2. Pro mé nemoci trpěls, Pane náš. 
Abys vzal náš strach, lásku vyléváš. 
Ó Pane náš, ó Pane náš. 
Skončil úkol tvůj tvé je vítězství.  
Teď nám dáváš růst, z vody živé pít. 
Děkuji, děkuji.   
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Dokonáno jest 

     Ami                                                    
1. Odpustit hřích (odpustit hřích), 
G 
zastavit lavinu (zastavit lavinu). 
F     E  
Porazit (porazit) smrt. 
Přišel jsi ty (přišel jsi ty),  
beránek bez viny (beránek bez viny).  
Vykoupit (vykoupit) svět. 

         Ami             F  
Ref.: Dokonáno jest (dokonáno jest)  
Ami       F         E 
Dokonáno jest (dokonáno jest), Amen 
 
2.  Podstoupit kříž (podstoupit kříž), 
zaplatit za vinu (zaplatit za vinu). 
Vytrpět trest 
Přišel jsi ty (přišel jsi ty) 
Vyhlásit zajatým (vyhlásit zajatým) 
Radostnou zvěst   

Ref.:   

Hospodin kraluje  
G                e           C            D 
Hospodin kraluje, oděl se důstojností  
oděl 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 :/ 
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Haleluja (Agnus Dei) 
A        D  A          D 
/:Haleluja, haleluja  
           E              D                     A 
Nebo Bůh všemocný vládne nám:/ 
A     D      E          A    E          A     
Haleluja, vzkříšený, vzkříšený 
A             E 
Kristus pán je vzkříšený 
                          Hmi D             Hmi D 
Slavně z hrobu vstal, slavně z hrobu vstal  
           E         A    E          A 
On je vzkříšený, vzkříšený 
 D     A       Fism     E 
Kristus Pán náš je vzkříšený 
Hm                     D       Hm                     D          E A 
Slavně z hrobu vstal, Slavně z hrobu vstal, Amen  

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, 
                 Ami        Hmi         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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Hudba doznívá  

  D    A      Emi 
1.Hudba doznívá, k Tobě přicházím, 

  A 
chci jen Tebe znát, 
D  A  Emi  
Přinést něco snad, co pravou cenu má, 

A 
co bys Ty měl rád. 
REF:  
Emi  D A 
Chci víc než píseň Ti dát, nejen krásná slova. 
Emi   D  A  G   A 
Co víc než sebe Ti dám?  
Emi D   A 
Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic Ti není, 
Emi  D  A       G  A 
Ty vidíš,  co v srdci mám. 
D A 
Toužím teď do srdce chvály vstoupit, 
 Emi     G  A 
kde jsi jedině Ty,  jedině Ty, Ježíši. 
D  A 
Přiznávám, Pane, vždy nejsem věrný, 
  Emi       G A  D 
to jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši. 
 
2.-Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří, 
co Ti náleží? 
I když slabý jsem, Pane, vše si vem, 
každý dech je Tvůj. 
 
REF: 
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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. 

Hosana    
           E              H            c#                A       H 

1. [:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. : ] 
          A          H7           E      A         H7           E 

Ref.: Jméno slavíme tvé, chválí tě srdce mé 
         A             H          E   H   c#         A                H7      E 

         vyvýšen buď ó, Bože náš, Hosana Bohu na nebi. 
2. [:Ó sláva, ó sláva, ó sláva všech králů králi.:] 

Chci jít za tebou 

Emi C D 

Hledám tvoji tvář, Pane můj  
Emi C D 

Hledám tvoji tvář každý den 
Emi C D 

Po tobě toužím duše má 
Emi C D A 

Očekávám slovo Tvé  
 

Chci jít za Tebou, Ježíši cestou Tvou 
chci jít za Tebou, Ježíši. 
Chci jít za Tebou, Ježíši cestou Tvou 
chci jít za Tebou, Ježíši. 
 

Fismi D 

Z tebou Pane ,můj  
 A   E 

Chci jít každý den,  
Fismi D A E 

Za Tebou, Pane můj, chci jít  
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Chvalte Hospodina 

  Dmi               G           B       C         Dmi 
/:Chvalte Hospodina, Všichni národové, velebte Ho, všichni lidé.:/ 
         F              Gmi    (A) 
/:Neboť je rozšířena Nad námi milost Jeho  
    B  Ami             Dmi 
A pravda Boha navěky, haleluja.:/ 
 
 

Chval Pána na výšinách  

      F                     C             B 
1.  Když jsi sám a zkoušený  
    F                C             B 
Když jsi zklamán v přátelství  
          F            C           B        
Nebo láskou zkoušený  
      F           C              B 
A s hlavou v oblacích 

          F                       B        C 
Ref.: Chval Pána na výšinách, 
F           B                   C 
zpívej mu do všech světa stran 
F                      B           C   
Ježíš je zachráncem všech  
B        C          F       
Nebe země i nás 
  
2. Boží syn je králů král,  
na kříži se slávy vzdal.  
Z hrobu vítězný pak vstal 
naši lásku by si přál 
 
3. Když mě síly opouští, 
Boží láska odpouští. 
Když se uděl těžký zdá,  
milost Páně křídla dá.  
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Chceme ti říct 

    C         Dmi 
1. Hospodine, přišli jsme tě chválit, 
          F                           C 
naše srdce Ti s láskou dát. 
C                      Dmi 
Víš kde kdo si myslí, 
              F                    C 
že jsme slabí a sami neumíme stát.  

            Ami                                 F   

Ref.: A tak ti chceme říct, co pro nás znamenáš, 
     G                     C                           E7  
že nejsi jenom lanem, kde chytnem, se kdy plavem.  

Ami                       F       
Jsi po nás mnohem víc, Tvá láska drží nás. 
G                                                        
Zveme tě sem k nám, jen málo Tebe znám, to Vím.   
 
2. Hospodine, přišli jsme tě chválit, 
naše ruce Ti s láskou dát. 
Víš, chceme lidem sloužit,  
a strach jim brát   

Ref.: 
 
3. Hospodine, přišli jsme tě chválit, 
to co trápí Ti odevzdat. 
Vím, že máš velkou moc,  
a pokoj umíš dát. 

Ref.: 

C   Dmi 
Hospodine, vítej mezi námi 
    F                          C 
A požehnej všem nám  
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Chval Ho ó duše má 

  C G   D Em 
Ref: Chval Ho, ó duše má, ó duše má, 
C G D 
uctívám jméno Tvé. 
  C G C D Em 
Ze vší síly zpívá, duše má, 
C D G 
uctívám jméno Tvé. 
 

C G  D  Em 
1. Slunce vychází, nový den začíná 
C G D Em 
je čas zpívat Tvou píseň zas. 
 C  G 
Cokoli se může stát 

D   Em 
a cokoli leží za mnou, 
C G D G 
já budu zpívat, než přijde noc. 
 
Ref: 
 
2. Jsi štědrý v lásce a mírný v hněvu, 
máš velké jméno, jsi laskavý. 
Pro Tvou dobrotu já budu stále zpívat, 
tisíce důvodů mé srdce má. 
 
Ref: 
 
3. Až přijde den, kdy má síla zeslábne, 
budu blíž konci, až přijde můj čas. 
Stejně má duše bude zpívat Ti chválu, 
tisíce let Tě chválit napořád.  
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Immanuel I 

                      G                          Emi 

1. Se vším, co mám, přicházím s chválou, 
         C           G  
až před Tvůj trůn, před Tvoji tvář, 
         Emi 
toužím tam stát, nechat se slávou 
             C                        H 
naplnit víc, než dosud znám. 
               Emi                       C         
Připomínám si nádherné dílo, 
                  G                    D7 
zázrakem mám výsadu dát Jméno 
 
    G            D   Emi           C  
Ref.: Immanuel, na stupeň vítězů, 
G           D            Emi              C         D 
Immanuel, Ty jsi odpověď všech mých dotazů, 
G            D   Emi  C 
Immanuel.  
 
2. Krásné sny mám, že země Ti zpívá, 
mohutný chór slyším už znít. 
šťastný ten čas, kdy národ Tě vzývá, 
jen pod Tvou vládou všechno jde líp! 
Připomínám si nádherné dílo, 
zázrakem mám výsadu dát Jméno 

Ref.:  
. 
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Immanuel II 

    A                      Cismi                       Hm7                E   
1. Společně tě na tomto místě, náš Pane, chválíme.  
A                   Cismi                Hm7                E   
Stojíme zde, jako jeden a vroucně prosíme 
Fismi             H             E                    A  
Otevři naše srdce ať vnímáme tě víc,  
       D                     Hmi               E 
Tak přijď a naplň si nás jen ty sám 
   
        D              E     D               E   
Ref.: |: Immanuel, s námi je Bůh 
          D              E         Fismi           E 
Mírů král, moc Pán a věčně živý Bůh :| 
         
2. Naše chvály jak sám vidíš, stoupají ti vstříc 
Se svítáním odpuštěním pokoj nabízíš 
Ty sám jsi toho hoden, být chválen uctívám  
Náš Pán a Král na věky vládne nám.  
  

Ježíš je lev z Judy    

      C                             F             C                       Ami                G           C 
1. Ježíš je lev z Judy, každý ať vyzná, Ježíš je Král plný smilování, 
  C                          F             C                        Ami                  G         C 
Ježíš je rek silný, každý ať vyzná, Ježíš je Pán hodný uctívání. 
          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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Ježíši, dávno už to vím  
 

Cismi                                 A 
Ježíši, dávno už to vím, že jsi věrný Pán, 
E                                                     H 
že na kříži jsi všechno dal až tak jsi o mě stál. 
Cismi                                          A 
Jen kvůli Tobě jsem a smysl žití poznat smím 
        E                                            H 
tak o Tobě dnes zpívat chci, ať celý svět to ví, 
 

E                                      H 
Ref: že Tvoje láska mě našla, Tvoje spása mě zdvihla 

Cismi                                      A 
Tvoje milost se mě dotkla, nový život mám, 

E 
a Tvoje dobrota mě drží, 

H   
Tvoje věrnost se mě nevzdá, 

Cism                                    A 
Tvoje cesta je ta pravá, jsi můj věrný Pán. 2x  
 

1sl. 
 

Ref 2x: 
 

A 
Kvůli Tobě jsem (kvůli Tobě jsem), 
E/Gis 
kvůli Tobě smím (žít teď smím), 
A 
kvůli Tobě mám (smysl žití mám), 
H 
kvůli Tobě vím (vím co vím) , 3x  
Ref: 2x  
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Jen v Kristu  
 

 G   D     G    A 

1. Jen v Kristu mám naději svou, 
h G    e7  A D  

je světlem mým i písní mou. 
 G  D   G   A 

Ta pevná zem, ta skála skal, 
h  G  e7  A   D 

v žáru i v bouři úkryt znám. 
 D/Fis   G D/Fis A 

Jen pokoj Tvůj, jen láska Tvá, 
  D/Fis    G      h7      A 

jen ta můj strach vždy přemáhá. 
  G  D   G  A  

Zachránce můj, v něm všechno mám, 
h   G e7  A  D        G, D 

v Kristově lásce smím tu stát. 
 

2. On v Kristu sám se tělem stal, 
v něm plnost Boží přítomná. 
Ten lásky dar byl popliván 
těmi, jimž byl ke spáse dán. 
Své smrti kříž on musel nést, 
tak usmířen byl Boží hněv. 
Když každý hřích na sebe vzal, 
v Kristově smrti smím tu stát. 
 

3. Ve skále měl svůj tmavý hrob, 
On, světlo světa, spoután tmou. 
Pak přišel zlom v den vítězný, 
když Ježíš vstal, byl vzkříšený. 
Tak zvítězil nad hříchem vším, 
svou obětí mě zbavil vin. 
Vím, on je můj, a já jsem s ním, 
Kristova krev mi dává žít. 
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4. Teď klid a mír v svém srdci mám, 
vždyť ve mně Kristus vládne sám. 
Od prvních chvil do konce dní 
Ježíš je stále Pánem mým. 
A žádná moc či lidský hřích 
mě nemůžou vzít z rukou Tvých. 
Než zazní hlas, než přijde k nám, 
v Kristově síle smím tu stát. 

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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Jdu k Tobě, Pane  

   G  D        Emi    Hmi Emi 
1. Ty jsi Pán a Bůh, k Tobě přichází můj duch, 
          D      C             D            Emi CD     
změň prosím srdce mé, máš tu moc, jsi Král. 
G                 D    Emi         Hmi      Emi 
Můj drahý táto, já Tvou milost poznávám a vím, 
     D     C    D             C G D Emi D 
 Tvá láska postačí, aby změnila nás. 
 
         C     Emi D   C   G D Emi D 
Ref.: Můj Pane, drž mě pevně láskou svou, 
C     Emi  D                G Ami7 G Ami7 
můj Pane, sílu mi dáváš. 
    C Emi  D                           C            G 
A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, 
       D                     Emi              D          C 
jen v moci lásky Tvé jak orel vzlétnu výš, 
 D              C     G 
duchem Tvým dám se vést. 

2. Otče můj, chci být tím, kdo Tebe zná a mít 
Tvé lásky plný trůn, pro druhé tu být 
Chci konat vůli Tvou, tak žít na každý den s vírou, 
že Ty mě proměníš, to je naděje má  

Ref.: 
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Jsme jeden tým 

     G       Emi                  G         Hmi 

1. Vírou se vznesem' výš, vírou k tobě blíž. 
 C            D                              G      (D) 

Otvíráš dveře do nebe, můžeme vejít. 

2. Vírou Tě poznávám, vírou se rozdávám.   

Otvírám se tvému duchu, můžeme jít. 
          G           Emi 

Ref.: Projdeme svět, jsme jeden tým,  
C             D 

vede nás ten, kdo je nám vším.  
G            Emi 

Ukázal směr, dává nám sílu,  
C              D              G 
jdem‘ v jeho barvách, za lásku, víru se bít. 

3. Vírou žijem‘ dál, vírou jsi z hrobu vstal.   

Otvíráš vězení temnoty, svobodu dáváš. 

4. Víra nám zůstává, víra nám pomáhá.  Vrátíš, ty se vrátíš, jak jsi slíbil. 

Ref.: 

Kéž má duše žije  

             Emi     D                C      D           
1. [:Kéž má duše žije, smí Tě chválit:], 
            C             D            G  Emi          C              D                E   
ať můj jazyk zpívá slovo Tvé, Hospodine, toužím po spáse 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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Kříž 

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

F C            Dmi 
ty usmál ses na každý hněv, Ty dokázals všem, kdo je král. 

     F     C  B            Dmi 
R.: Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý, 

C Dmi 
on mi odpoví, proč máme tu žít. 

2. 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. 

Mou cestou v rukou máš                     
    A                  D                         Fismi            E 
1. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou 
 A            D                 Fismi         E 
Neselže láska Tvá, jdu s důvěrou  
                      D                Fismi                  E 
Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou 
                      D              Fismi                   E 

Ať i hvězdy padají a svět se kolem hroutí 

          A                             D                        Fismi             E            
Ref.: Každý den novou milost, Z Tvých dlaní sním ti brát  
           A                         D                             Fismi                     E            
Jako strom ve Tvém chrámu v pevných zdech Tvé věrné lásky ukryt 
mám 

2. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. 
Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou.    
I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou  
Vím, že zase postavíš mě prvně na své skále   
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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                          Emi                      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                    Emi– 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, seš zklamanej, bojíš se citům průchod dát. 
Už tolikrát, chtěls mít rád, vzpomínky bolí.  

Ref.: Ale já mám…  Ref. - 2x 
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Můj Bůh                     
              A                  G                          D 
1. Můj Bůh je můj štít, je mou písní, 
      A                           G                                D 
já vím, On mi odpoví a mocí svého jména 
               A 
vysvobodí. 
                     G          D                    A 
Ref.:  Chci žít ve stínu křídel Tvých. 
         G             D                     A 
Spěchám do stínu křídel Tvých. 
             G        D                     A 
Smím žít ve stínu křídel Tvých. 
            G 
Teď smím jít v pokoji dál,  
     D        A 
vím, že jsi mi blízko, haleluja. 

2. Můj Bůh je pramen vody živé, já půjdu v Jeho síle, 
zpívám chválu Jeho jménu, Bohu jedinému  
na výšinách. 
 

Můj Pán je se mnou 

          Hmi                      E                         D                         G  

Otče můj, dnešní den do Tvých rukou vkládám jen,  
                  Hmi                           Fismi                h          G Fismi    

Duchem svatým veď mne sám, zde očekávám.  
             Hm                        E                  D                   G  

Pane, Ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně stát,  
              Hmi                   Fismi            Hmi        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         A                             Hmi                  E7  

můj Pán je se mnou, dobře zná starosti mé  
   B   A  

a má moc mne zachovat pro království své.  
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Na cestu s námi 

   C    Ami           F                   G 
1. Na cestu s námi vyjdi Pane, my nesmíme na místě stát. 
         C     Ami                   F                                G G7 
když zbloudíme, podej ruku, když upadneme, pomoz nám vstát. 
                   C                     Ami      F    G     C 
Ref.: A do srdce svého doveď, doveď nás. 

2. Zažeň smutek, navrať radost, oslabeným dodej sil, 
bychom jiným nést pomohli tíhu kříže přes ten svět. 

Ref.:  

3. Když k Ježíši odejdeme, ať nepláče pro nás žádný. 
Vždyť my přece žít s ním chceme, k jeho chvále navěky žít. 

Ref.:  

 

Nade vším    

    A              D       E                A 
1.Nade vší mocí, nad proudem řek, 
                         D                E        A 
nad modrým nebem, co nemá počátek. 
   Fismi         Cismi            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. 
                 Fismi  Cismi                 D      
Pro můj hřích smrt jsi podstoupil, 
A                     Hmi   A                 D E   A                  
vím, to kvůli mně, bych směl žít, jsi můj štít.  
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Nikdy nekončící milost 

A             E/Gis 
Nikdy nekončící milost, brány srdce otvírá. 
           Hmi                         D 
Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. 

A              E/Gis 
Nikdy nekončící milost, nezná strach a zklamání. 
              Hmi                        D 
před ní padá každá touha po vlastním uznání 

 A        E/Gis 
Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas 
             Hmi  D 
Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas 

 A        E/Gis 
Dokud dýchám, tak rád se dívám na ten cíl  
            Hmi        D   A 
Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil  

Nyní pokloňme se    
C                       Fmaj                  C 
|: Nyní pokloňme se před Králem 
              F             Dmi              G 
klekněme před naším Stvořitelem :| 
           F        C     G             
Vždyť On je náš Bůh 
    F             C                   G      
a my jsme ovce pastvy Jeho 
       Ami               G         Ami          F              G        C 
stádem, jež On sám vodí, 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      Hmi                   G    A 
 jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála. 
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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    A2                           H4 
/: Vidět jak tvůj trůn na nebesích 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. 

 

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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Píseň díků 

     C       G         Am    F 
1. 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 
Ref.: 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. 

2. 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. 

Ref.: 

Pojď, nyní je čas Jej chválit  

      D                               G       D   A                                 Em      G 
1. Pojď, nyní je čas Jej chválit.  Pojď, nyní je čas Mu srdce dát.  
D                                 G     D 
Pojď, tak jaký jsi Jej chválit. 
A                                      Em         G           D                  
Pojď, tak, jaký jsi před Pánem stát, tak pojď. 
         G                D 
Ref.: Jednou každý vyzná, že Kristus Je Pán. 
G                 D 
Jednou každý úctu mu vzdá.  
G                   Hm                     Em                        A 
K slávě Boha Otce život svůj dal, to z lásky, kvůli nám. 

1. sloka       

Ref.:      
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Pojďte ke mně všichni   

    D           A                    Hm   G   D         A           D   A 
1. 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. 

2. Vemte moje břímě, učte se ode mě, 
vemte moje břímě, učte se ode mě. 

Ref.: 
3. sloka = 1. sloka 

Před trůnem 
    A             Dsus2    A    
1. Otče náš Stvořiteli,  
Fismi                   Dsus2   A 
s pokorou k tobě přicházím 
A                      Dsus2          A    
Poznat ses dal těm, co chtěli, 
Fismi         Dsus2   A 
oporou jsi v nesnázích 
     Dsus2  A          Dsus2  A      Fismi Dsus2  A   
Ref: Vzý - vám, tebe vzý - vám,  vzý - vám  
 
2. Stojím teď, před trůnem tvým.  
jasná zář mě zakrývá. 
V bázni  a úctě pokleknout smím, 
chybí mi slova a tak zazpívám 
 
3. Andělských křídel víření, 
posvátným  tichem proniká 
S tebou jsme, Pane smíření, 
Oběť tvá je tak veliká  
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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.: 

 

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,  
        A7      D                       F#mi    Hmi    D               A7           D 
můj Pane. 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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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. 

 

Starý příběh 

            F                           Bmaj7 F       Bmaj7 
1. 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. 

2. Já říkám rovnou,  ať s tím každý počítá, 
že naše cesta ke štěstí je trnitá. 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 

      F                    C 
Ref.: 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. 

2. 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.  

Ref.: 

3. Ten starý příběh z knížky vám tu vykládám, 
ať každý ví, že rozhodnout se musí sám. 
Mává, mává nám všem svobodná zem. 

Ref.: 
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Stačí se nadechnout 
     G            C   G              C9  
1. Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout, 
G  D       Em   D C              Am D 
cítím jsi blízko, Pán můj svatý. 
G               C  G                 C9  
Ty můj jsi denní chléb, ty strážcem mých jsi cest, 
G   D        Em        D C       Am D 
slyším jsi blízko, Pán můj svatý. 
             G   D   Em Hm           C    Em    D 
Ref.: /: A já-á-á-á po tobě toužím, 
   G   D   Em Hm           C    Em    D 
A já-á-á-á bez tebe bloudím. :/ 2x    1. sloka        Ref.:  

Stíš sa 

C       Dm       Em       Am    Dm             G  
Stíš sa, lebo Svätý Boh a Pán, On je tu prítomný. 
C        Dm  Em.        Am         Dm              G 
Dnes poď a pred ním sa skloň, buď v bázni vnorený.    
F G       C       C7          F    G      C       C7 
V ňom nieto hriechu, viem, svätá je táto zem. 
F      G           Em  Am   Dm         G        C 
Stíš sa, lebo Svätý Boh a Pán, On je tu prítomný. 

Stvoř ve mně srdce čisté 

 D                    A      G  D 
:/ Stvoř ve mně srdce čisté Bože 
     A                       G  D 
a ducha přímého, obnov v nitru mém: / 
G                        A                    D    Hmi 
Jen mě nezamítej, od tváře své Bože 
G        A                  D    D7  
Ducha svatého mi neodjímej 
       G                A     Fismi                Hmi 
Dej ať se navrátí radost ze spásy Tvojí 
G                             A                         G  D        
A ducha přímého obnov v nitru mém 
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Tam k výšinám  

     G       C9      G                C9    G                C9       G  D Em 
1. Tam, k výšinám, tam, k výšinám, tam, k výšinám, 
Am                        D    G       ( F C ) 
tam cesta vede, já ji znám. 

2. Tam můžeš být, tam můžeš být, tam můžeš být,  stačí jen věřit, chtít a 
jít. 

3. Tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh a s Jeho Synem Svatý Duch. 

4. Tam cíl je náš, tam cíl je náš, tam cíl je náš, tak miluj, věř, ať víc Jej 
znáš. 
 
 

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                             A2 
     hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém 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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Ten déšť jsi ty 

                 G  C9     G C9                 G               (D)    G 
1. Zdálky zní tichý pláč, jsi přítel chudých a dětí zvlášť. 
C9        G        C9      G           C9              G           (D)      G 
Vztek a hněv, křik a smích, to z čisté lásky nesls náš hřích. 
2. Přicházíš jak déšť sem k nám, hledáš nás stále, hledáš nás sám. 
Máš mne rád, to dobře vím, jsi láska věčná, já znát tě smím. 
          G       D                     Em                           C                               G 
Ref.: Padá déšť a skrápí nás, ten déšť jsi si ty sám, slyším tvůj 
hlas. 
                         D                       Em  C                 G         D    G 
když strach a hřích nás dobývá, déšť ducha tvého vše omývá. 
2. Víš to sám, jak těžké je, žít jen z víry a z naděje. 
V očích tvých vždy soucit byl, i dnes nás chápeš, vždyť jsi tu žil. 
Ref.: 2x 
    G                                                   D                                                    
/: K nám jak déšť se snášíš, vím, k nám jak déšť se snášíš, vím. 
Em                   C                   (po opakování G) 
Ty život máš, ty život dáš. :/ 2x 

Tobě patří chvála 

                            A                     Amaj7    
1. |:Tobě patří chvála, čest a sláva,  
 G                                         Hm              E 
my zvedáme svoje dlaně, my voláme, Ty jsi Pán:| 
                                   A                       F#m 
Ref.: |:Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty jsi král, 
                   D         E      
Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :| 
 
1. sloka  
Ref.: 
            D                     E                A               F#m 
Neboť Tvé je království, moc i sláva navěky, 
  D              E                C#m      F#m 
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v Tvém jménu je síla, Ty jsi alfa, omega, 
  D               Hm  E          A 
|:Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj:|

Toužím    

        G                           C            Am             D 
1. |:Toužím po Tobě, toužím, toužím Tě poznávat 
           G                        C         Am              D 
Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat.:| 
           G                  C                         D 
Ref.: |:Bože, má spáso, veď mě dál, 
G                    C                          D 
V nádvořích Tvých chci být i já. :| 

2. |:Hledám Tebe, hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou,  
chválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou. :| 

Ref.: 
Toužím po Tobě, toužím… 

 

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. 
 
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr,  
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl, 
 Ami                 D              Emi                 C  
z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, 
           D                    G    C   D   C 
Tvoje jméno vyznávám. 
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Úžasný Bůh 

      G                   D                          C                        Cmi 
1. Úžasný Bůh, vesmíru vládce, vím, že jsi můj nejlepší rádce. 
Em                         A                            C                   D 
Jsem v ruce Tvé, vždy pro mě máš tak zvláštní plán. 
Vedeš mě stále do svojí slávy, 
jen s Duchem Tvým chci, Pane, dál jít, 
v blízkosti Tvé až do posledních dnů zůstávat. 
Emi                       D                                           G                        C       
Jsem v ruce Tvé, svých plánů se vzdávám, svůj život já Ti, Králi, dávám. 
Em                   C                            D 
Žít každý den smím před tváří Tvou. 
G            D         Ami               Emi 
Toužím dál jít, dílem Tvým být.  
    F                     Ami                     D 
Jsi hrnčířem, já hlínou v rukou Tvých. 
Pánem jsi vzácným, vůdcem, který chrání. 
Jsi hrnčířem, já hlínou v rukou Tvých. 

 
Velkolepý  
    C                                              
1. Chvalte jej nebesa vesmír celý 
Ämi7 
Chvalte jej i andělé na nebi 
F        G               C   
Celá zem ať jej chválí  
 

2. Chvalte jej hvězdy i sluneční žár 
Chvalte nebesa hory i háj 
Celá zem ať je chválí 
         C                      Ami7 
Ref.: Velký v moci, velký v slávě,  
Am/F             F             G  
velkolepý je král náš nebes   
C                      Ami7 
Velký v moci, velký v slávě,  
Ami/F           Dm             F     G  C 
velkolepý je král nad celou ze - mí    
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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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Vstaň a zavolej 

                      D                Emi 
Ref.: Vstaň a zavolej jméno Ježíš,  
                               D                  Emi 
může v srdcích znít lidem opuštěným, 
                         D                        Emi 
vše se může stát, když mu věříš, 
                    D                               A                           G  A (D) 
jestli máš pech, na Něm to nech, On na to má. 
     Emi                                              D                                                 
1. Co se může stát, nikdy nevíš, 
 Emi                                                  D 
 ten, kdo měl tě rád, zády se otočí,  
Emi                                                     D                                           
někdy se ti zdá, že zbytečně běžíš,  
Emi                   D     A 
sil ti ubývá a máš všeho dost. 
tak Ref.:  

2. Co se může stát, už to neřeš,  
milimetrů pár svý výšce nepřidáš.  
Chce to víru mít, z ní sílu bereš,  
důvod jediný proč hneme se dál. 

tak Ref.: 
 

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              Fismi  Cismi  A E          Fismi  Cismi   A 
S Tebou vidím zázraky, všude kolem mě jsi přítomný, 
láskou naplněný, můj Pane, už se Tě nepustím. 

celé 2 x 
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Zpívej haleluja   

     Ami         Emi   Ami       Emi           Ami   Emi  E   

1. Zpívej haleluja,                 zpívej haleluja, 
Ami        Emi     F              C        Ami         Emi  Ami 

zpívej haleluja, zpívej haleluja, zpívej haleluja. 

2. Bůh je všech lidí Pán a král… 

3. On bude vládnout navěky… 

4. Zpívej haleluja… 

Zlaté město 

  Ami G  Dmi 

1. Zkoušky tvé už brzy skončí,  
Ami G  Dmi 

Jeho dlaň ti milost dá. 
F  G C 

Zranění tvá uzdraví se,  
F  G 

Novou zem ti otvírá. 
 

2. K Tvému trůnu přicházím,  
domů shromáždil jsi nás. 
Vítáni jsme otcem z nebes,  
očekávání je čas. 
 

Ref.:  
Ami  C  Dmi    Ami 

Setkáme se ve městě svatém, čeká nás Jeruzalém,  
 F   G  Ami 

žádná bolest ani pláč už nebudou.  
Ami  C  F  Ami 

Budem stát s anděli a zpívat, Svatý, svatý Beránek.   
F G Ami 

Navěky stát uctívání před Tebou.   
 

3. Žádná síla mocí temných  
Ani život ani smrt, nic nás více neoddělí  
Od Tvé lásky, Bože náš   
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Zde jsem  

    D   A Emi 
1. K nám když jsi vstoupil, Tvá zář ve tmě vzplála. 
D A G 
Tvůj čin mi dals zahlédnout. 
D  A  Emi 
Krásu, co dává mi touhu Tě chválit 
D  A   G 
V blízkosti tvé navždy žít 
 D A 
Ref.: Zde jsem, chci tě chválit před Tebou se sklánět, 
 D  G 
Zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. 
 D   A 
Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty 
  D   G 
Nade všechno nádherný Ty sám. 
 

2. Králi všech dnů, 
který vládneš ve slávě 
Byls v nebesích uctíván. 
Zem, dílo Tvé 
byla místem Tvé bídy. 
Z lásky, když snížil se k nám.  

Ref. 

 A  D  G 
A z lásky k nám jsi snášel kříž 
 A D  G 
Co stál můj hřích, Ty sám jen víš  
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2. část – Táborové písně  

Anděl 

         Ami          C           G7 
Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla 
C       Ami             C     G7 
přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. 
C        Ami           C           G7 
Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, 
C          Ami              C        G7 
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. 
Ref.: 
C        Ami             C             G7 
A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, 
C      Ami         C      G7 
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, 
C          Ami G7        C          Ami G7    C 
co mě čeká     a nemine, co mě čeká     a nemine. 
2. 
C        Ami             C     G7 
Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, 
C      Ami        C       G7 
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. 
C        Ami              C        G7 
Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat, 
C      Ami             C        G7 
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. 
Ref.: 
3. 
C         Ami            C      G7 
Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, 
C         Ami            C         G7 
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. 
C          Ami            C        G7 
A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, 
C           Ami          C        G7 
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. 



 44 

Bedna od whisky 

     Ami                   C             Ami                    E  
1. Dneska už mě fóry ňák nejdou přes pysky  
  Ami                        C                    Ami      E        Ami  
  Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whiskey  
                                   C               Ami               E  
  Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč  
  Ami                   C                 Ami     E         Ami  
  Tu kravatu, co nosím, mi navlík soudce Linch  
           A                   D           E                      A  
Ref.:Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká  
                                      D             E                    A  
  Jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká  
                             D            E                    A  
  Do nebeskýho báru, já sucho v krku mám  
                               D               E                    A     Ami  
  Tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám  
2. Mít tak všechny bedny od whiskey vypitý  
  Postavil bych malej dům, na louce ukrytý  
  Postavil bych malej dům, a z okna koukal ven  
  A chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben  
Ref.:  
3. Kdyby ses hochu nechtěl pořád jenom rvát  
  Nemusel jsi dneska na týhle bedně stát  
  Mohl jsi někde v suchu tu svoji whisku pít  
  Nemusel jsi hochu na krku laso mít  
Ref.:  
4. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává  
  Do krku mi zůstane jen dírka mrňavá  
  Jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok  
  Mám to smutnej konec a whiskey ani lok . 
Ref.:  
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Buráky 

    G                           C                        G 
1. Když Sever válčí s Jihem a zem jde do války 
  G                              A                    D 
   a v polích místo bavlny teď rostou bodláky, 
   G                                      C                G 
   A ve stínu u silnice vidíš z Jihu vojáky, 
   G                                     D                       G 
   jak se tu válej' v trávě a louskaj' buráky. 

     G                             C                G 
Ref.: Hej hou, hej hou, nač chodit do války, 
   G                            A                  D 
   je lepší doma sedět a louskat buráky, 
   G                             C                     G 
   hej hou, hej hou, nač chodit do války, 
   G                         D                    G 
   je lepší doma sedět a louskat buráky. 
    
2. Plukovník sedí v sedle, volá:"Yankeeové jdou!", 
   ale mužstvo v trávě leží, prej už dál nemohou, 
   pan plukovník se otočí a koukne do dálky, 
   vidí slavnou armádu, jak louská buráky. R: 

3. Až tahle válka skončí a jestli budem žít, 
   svý milenky a ženy pak půjdem políbit, 
   Když se zeptaj':"Hrdino, cos' dělal za války?" 
   "Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky." 

Ref.: 
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Černá 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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Dokud se zpívá   

       C             Emi      Dmi       G                 C Emi Dmi G 
1.   Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu, 
C                   Emi        Dmi         G              C Emi Dmi G 
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu, 
F                  G                 C                             G 
svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo, 
        F              G        F             G            C  Emi Dmi G  
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, ho, ho. 
  
2.  Ve stánku koupím si housku a slané tyčky, 
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky, 
ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, 
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
3. Do alba jízdenek lepím si další jednu, 
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu, 
za oknem míhá se život jak leporelo, 
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze, 
houpe to, houpe to na housenkové dráze, 
i kdyby supi se slétali na mé tělo, 
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
5. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa, 
zvedl jsem telefon a ptám se „Lidi, jste tam?“ 
A z veliké dálky do uší mi zaznělo,  
že dokud se zpívá, ještě se neumřelo, 
 že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. 
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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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Holubí dům 

    Ami  G   F           G      Ami 

1. 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. 

 

2. 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 

Ref.: 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.  

 

3. Sdílný déšť vypráví okapům, bláhový, kdo hledá tenhle dům.  

Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubích křídel šum.  

 

4. Nabízej úplatou cokoli, nepojíš cukrových homolí.  

Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí.  

Ref.: 

 

Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům.  
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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. 
 
 

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 :| 
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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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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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Na kameni kámen  

 C 
Jako suchej,starej strom,    
 F C 
jako všeničící hrom, jak v poli tráva  
   F 
připadá mi ten náš svět, plnej řečí,  
 Ami G C 
a čím víc, tím líp se mám.  
 
Ref.: 
 Fmaj7 
Budem o něco se rvát 
 Ami G C 
až tu nezůstane stát na kameni kámen  
  Fmaj7  Ami G 
A jestli není žádnej Bůh tak nás vezme země vzduch  

C 
No, a potom Amen 
 
 
A to všechno proto jen, 
že pár pánů chce mít den bohatší králů. 
Přes všechna slova co z nich jdou, 
hrabou pro kuličku svou jen pro tu svou  
 
Ref.: 
Možná jen se mi to zdá  
a po těžký noci přijde přijde hezký ráno.  
Jaký bude nevím sám,  
taky jsem si zvyk na všechno kolem nás 
 
 
 
 

  

https://akordiky.cz/F
https://akordiky.cz/F
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Jelen 

D                          C                  D      
1. Na jaře se vrací od podzima listí, 
mraky místo ptáků krouží nad Závistí, 
kdyby si se někdy ke mně chtěla vrátit, 
D                                 C                 D       G 
nesměla bys, lásko, moje srdce ztratit. 
          Dmi                      C     F    Dmi                 C           Dmi 
Ref.: Zabil jsem v lese jelena, bez nenávisti, bez jména, 
když přišel dolů k řece pít, krev teče do vody, v srdci klid. 
 

2. Voda teče k moři, po kamenech skáče, 
jednou hráze boří, jindy tiše pláče, 
někdy mám ten pocit, i když roky plynou, 
že vidím tvůj odraz, dole pod hladinou.   

Ref.: 
 

3. Na jaře se vrací listí od podzima, čas se někam ztrácí, brzo bude zima, 

svět přikryje ticho, tečka za příběhem, kdo pozná, čí kosti zapadaly sněhem. 

Ref.: 
 

4. Zabil jsem v lese jelena, bez nenávisti, bez jména, 
když přišel dolů k řece pít, krev teče do vody, v srdci klid. 

Ref.: 
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Jdem zpátky do lesů   

     Ami7                       D                                 G 
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou, 
Ami7                                    D                            G     
koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou. 
   Ami7                      D                                  G  Emi 
Mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, 
  Ami7                                   D                                G     D 
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu. 

            G                                   Emi                        Ami                   

Ref.:  Z ráje, my vyhnaní z ráje, kde není už místa, 
C                      G      D 
prej něco se chystá. 
  G                                   Emi                                 Ami7 
Z ráje, nablýskaných plesů, jdem zpátky do lesů 
C                   G    
za nějakej čas.                  

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.: 
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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 

Ref..: O vodě, o trávě, o lese, 
        G7                                           C               E7 

       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 

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

4.  Velká a odvěká tajemství přírody,  
  že jenom z člověka člověk se narodí,  
   že kořen s větvemi ve strom se spojuje  
 a krev našich nadějí vesmírem putuje.  

5. Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf  
    zpod rukou umělce, který už nežije,  
      šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat,  
    marnost mne vysvlékla celého donaha.  

6.  Jak socha Davida z bílého mramoru  
    stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru,  
      až příště přiletí, ach, pýcho marnivá, 
      my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá.  
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Klidná jako voda 

C  F  C  
Chodím světem už pěknejch pár let,  
C  F  C  
parným létem i zrmzlej jak led.  
Ami  F   G  C  
Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít, 
 F  C   G  C  
nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít.  
C  F  C 
Viděl jsem i místa, lepší zapomenout.  
C   F  C 
Kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout.  
Ami  F G   C 
Někdy si až říkám, jestli mám právo žít,  
 F  C   G  
a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. 

 F   C  G   C 
Ref.: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud,  
F   C  G  
skála se ti poddá a zbavíš se všech pout.  
F  C  E7   Ami  
Svěží jako ranní rosa a čistá jako sníh.  
 F  C G  C  
Když tančíš po kamení bosá, svět máš na dlaních.  
 
Život někdy umí lidem naložit kříž,  
ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš.  
A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, 
spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít.  
 
Ref: 2x 
 

Svěží jako ranní rosa a čistá jako sníh. 
  Dmi  G  C  
Když tančíš po kamení bosá, svět máš na dlaních  
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Lachtani    

     C                         F    C     Ami                                 G     C 
1. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina 
            F           C              
jeli lodí,  vlakem, metrem, a pak tramvají  
            Ami                 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 
    Ami                                       G      C 
 a pro každého koupil pytlík arašídů 
C                FC  Ami  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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Maruška 

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

Mezi horami    

Ami       G  Ami  Ami G     Ami  
|: Mezi horami lipka zelená :| 
      C                  G           Ami                   G  Ami 
|: Zabili Janka, Janíčka, Janka miesto jeleňa :| 
2. Keď ho zabili, zamordovali, na jeho hrobě, na jeho hrobě kříž postavili. 
3. Ej, křížu, křížu ukřižovaný. Zde leží Janík, Janíček, Janík zamordovaný. 
4. Tu šla Anička plakat Janíčka. Hneď na hrob padla a viac nevstala, dobrá 
Anička. 

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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Míle  
    C          F               C                  Ami 
1. Míle a míle jsou cest, které znám, 
            C             F            G 
   jdou trávou i úbočím skal, 
   C                F             C                Ami 
   jsou cesty zpátky a jsou cesty tam, 
      C                    F          G 
   a já na všech s vámi stál, 
     C           F                  C          Ami 
   proč ale blátem nás kázali vést 
       C          F           G 
   a špínou třísnili šat? 
      
      Dmi                G          C               Ami 
R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás, 
       Dmi         G                  C 
   ten vítr, co začal právě vát. 
 
     C          F           C                    Ami 
2. Míle a míle se táhnou těch cest 
      C                   F            G 
   a dál po nich zástupy jdou, 
    C               F        C              Ami 
   kříže jsou bílé a lampičky hvězd 
         C            F      G 
   jen váhavě svítí tmou, 
    C               F               C                Ami 
   Bůh ví, co růží, jenž dál mohly kvést, 
           C                 F                     G 
   spí v hlíně těch práchnivých cest? 
      Dmi         G  
R: To ví snad jen déšť... 

     C             F              C          Ami 
3. Dejte mi stéblo a já budu rád, 
   i stéblo je záchranný pás, 
   dejte mi flétnu a já budu hrát 
   a zpívat a ptát se vás, 
   proč jen se úděl tak rád mění v bič 
   a proč že se má člověk bát. 
      Dmi         G  
R: To ví snad jen déšť...
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Náměšť 
C           Ami        Dmi      G 

1. |: Krásný je vzduch, krásnější je moře, :| 
    C    Am F   G         C       G    C 
|: co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. :| 
 
2. |: Pevný je stůl, pevnější je hora, :| 
|: co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. :| 
 
3. |: Pustá je poušť i nebeské dálky, :| 
|: co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. :| 
 
4. |: Mocná je zbraň, mocnější je právo, :| 
|: co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. :| 
 
5. |: Velká je zem šplouchá na ní voda,:| 
|: co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. :| 
 

Není nutno 

   C                                                       Dmi 
1. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 
     G7                                                C    G 
   hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 
    C                                             Dmi 
2. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 
     G7                                                  C 
   nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. 
 
                 Ami        C                      Ami       C 
*: Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí, 
             Ami        C                    Ami      F       G 
   zažít krachy - nevadí, zažít nudu - jó, to vadí. 
 
3.sloka = 1.sloka (2x) 
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Psáno na březové kůře  

Hmi  G          D            A              Hmi         G D A 
Čpěl zas kouř a prsty mě zábly přes palečnice, 
Hmi    G            D         A              Hmi       G D A 
na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice, 
    Emi7 
na bundě fleky starý několik let 
   Emi             A   
a po kapsách tabák od cigaret, co už nekouřím. 
       D                              Hmi 

Zas píšu na kůru březovou tvůj monogram 
      Emi7                          A4    A 

a nevím, že jiný jméno máš. 
Zas cítím to chvění na nohou, ze sáčku sirky lovím 
a ty oheň rozdýcháš. 
        Gmaj 

Jako dřív se ptej, když nejsi se mnou u skal, 
            Hmi   G D A 

kde to znáš. 

Pak do hospody mě vyhostil mráz, to přituhlo víc 
a v dálce body, přejezd a trať kamsi do Rapotic, 
zas držím ti židli tam u věšáků 
a na pivo jdou strejcové od vlaku, tak už pospíchej. 
Zas píšu na kůru březovou ... 
G D A Hmi G D A D4 
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Rána v trávě 

          Ami                       G            Ami                  G 
Ref.: Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, 

Ami                            G          Ami  Emi Ami 
že se lidi mají rádi, doufal a procitli právě. 
Každý ráno dlouze zíval, utřel čelo do rukávu, 
a při chůzi tělem sem tam kýval, před sebou sta sáhů. 

    C          G        F         C               Ami          G        C  
1. Poznal Moravěnku krásnou, a vínečko ze zlata, 
C                 G        F     C           Ami  Emi    Ami 
v Čechách slávu muzikantů, umazanou od bláta.  

Ref.: 
2. Toužil najít studánečku, a do ní se podívat, 
by mu řekla proč holečku, musíš světem chodívat. 

3. Studánečka promluvila, to ses musel nachodit, 
abych já ti pravdu řekla, měl ses jindy narodit. 

Ref.: /: Před sebou sta sáhů. :/ 2x  

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.  
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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 ... 

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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Sbohem galanečko  

    G                      Emi      Ami               D7   G  A7 
1. Sbohem, galá nečko, já už musím jí - ti, 
   D                     Hmi      Emi                A7   D  D4 
   sbohem, galá nečko, já už musím jí - ti. 
   Ami           D       G            Ami  D   G                       Ami D    G 
   Kyselé vín ečko, kyselé ví ne čko podalas' mně k pi - tí, 
   Ami           D       G        Ami     D   G                        Ami D    G 
   kyselé vín ečko, kyselé ví ne čko podalas' mně k pi - tí. 
 
2. Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, 
   sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu.  
   Kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně v džbánu, 
   kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně v džbánu. 
 
3. Ač bylo kyselé, přeca sem sa opil,  
   ač bylo kyselé, přeca sem sa opil.  
   Eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, co sem všecko tropil, 
   eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, co sem všecko tropil.  
 
4. Ale sa něhněvám, žes' mňa ošidila,  
   ale sa něhněvám, žes' mňa ošidila. 
   To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila, 
   to ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila. 
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Soudný den  

 Ami 

1. Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, 
   G 

   zdál se mi sen o poslední pouti, 
   Ami                                         Emi    Ami 
   zdál se mi sen, že všechno seberou ti, v ten soudný den. 
 

2. Kam běžet mám, Slunce rychle chladne, 
   kam běžet mám, měsíc na zem spadne, 
   kam běžet mám, moře už je na dně, v ten soudný den. 
 

3. Stůj, nechoď dál, času už je málo, 
   stůj, nechoď dál, míň, než by se zdálo, 
   stůj, nechoď dál, otevři se, skálo, v ten soudný den. 
 

4. Pán tě zavolá, má pro každého místo, 
   Pán tě zavolá, jen kdo má duši čistou, 
   Pán tě zavolá, sám nedokázal bys to, v ten soudný den. 
 

    Ami   G 

R: Soudí, soudí pány, slouhy, soudí, soudí hříšné touhy, 
    Ami                            E   H   E 
   soudí, soudí, výčet pouhý, á - á - á -  
 

     Ami 
5. V tom se probudíš, to byl jen sen, 
   F 
   v tom se probudíš, to byl jen sen, 
   Dmi                               Ami E     Ami 
   v tom se probudíš, to byl jen sen, jen pouhý sen. 
 

6.=1. 
 

7. Zdál se mi sen, já stojím na svém místě, 
   zdál se mi sen, mé svědomí je čisté, 
   Ami                       F Ami E         Ami 
   zdál se mi sen, jen jedno vím jistě: je soudný den!  
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Stánky  

 G D 

1.U stánků na levnou krásu  
D  Gmi 
postávaj a smějou se času  
D A D 
s cigaretou a holkou co nemá kam jít. 
 

2. 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  A D 

ztracená víra hrozny z vinic neposbírá. 
 

3. U stánků na levnou krásu  
postávaj a ze slov a hlasů 
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát. 

Tisíc mil  

 G                        Em             Am             C 

1. V nohách mám už tisíc mil, stopy déšť a vítr smyl, 
           Ami                 D                G D 

a můj kůň i já jsme cestou znavení. 
                            G         Em                    Am                  C 
Ref.: Těch tisíc mil těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl, 

Am       D          G 
bílej dům to malý bílý stavení. 

2. Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tůň a bobří hráz, 
táta s mámou kteří věřej dětskejm snům. 

3. V nohách mám už tisíc mil, teď mi zbývá jen pár chvil, 
cestu znám a ta se tam k nám nemění.    

4. Kousek dál a já to vím, uvidím už stoupat dým,  
šikmej štít střechy čnít k nebesům.  
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Severní vítr   
              C                                Ami                           F                                    C 
1. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, 
nemocen. 
                                Ami        F              G7              C 
Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpytí můj sen. 

2. 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           C                              G7 
Ref.: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím. 
C                   C7             F                          C         G7      C 

K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. 

3. 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. 

4. 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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Spínkej  

 G   C 
1. Už se končí den, už je čas k spánku, 
   G            C 
   zdi se barví od červánků, 
   G               Emi          D 
   hleď, už lampář světla rozsvěcí, 
          G              C 
   tak si dočti stránku, zavři knížku, 
   G           C 
   honem hupky do pelíšku, 
   G            Emi       D 
   koťata dávno vrní za pecí. 

       G           C 
R: Tak spinkej, ať ve tvých snech 
   G            C 
   růže kvetou, voní mech, 
   G           Emi         D 
   princeznu si Honza bude brát 
       G      C 
   než půlnoc prostře sítě, 
   G         C 
   na vlásky políbím tě, 
      G         Hmi        D 
   vždyť i tvá máma musí spát. 
 
2. Západ rudou barvu ztrácí, 
   od řeky se táta vrací, 
   musím jít, je jistě hladový, 
   až se usměje, tak na chvilenku 
   očí si mu všimni, synku, 
   snad jednou budeš taky takový. 
 
R: 
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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. 

 
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   Em     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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Tři kříže 

     Dmi                     C            Ami               Dmi                  C Ami Dmi 
1. Dávám sbohem břehům proklatejm,   který v drápech má ďábel sám, 
                      C                  Ami                  Dmi           C Ami  Dmi 
   bílou přídí šalupa "My Grave"   míří k útesům, který znám. 
                 F              C               Ami             Dmi        C Ami  Dmi 
Ref.: Jen tři kříže z bílýho kamení    někdo do písku poskládal, 
           F                  C              Ami                     Dmi         C       Ami    Dmi 
   slzy v očích měl a v ruce znavený,   lodní deník, co sám do něj psal. 

2. První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen, 
   chřestot nožů, při kterým přejde smích, srdce kámen a jméno "Sten". 

Ref.: 

3. Já, Bob Green, mám tváře zjizvený,  štěkot psa zněl, když jsem se smál, 
 druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál. 

Ref.: 

4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, Faty Rodgers těm dvoum život vzal, 
   svědomí měl, vedle nich si klek' ... Rec: Snad se chtěl modlit: „Vím, tres
tat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí ..." 

Ref.: Jen tři kříže z bílýho kamení jsem jim do písku poskládal, 
    slzy v očích měl a v ruce znavený, lodní deník a v něm, co jsem psal. 
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Tulácký ráno 

    Dmi 
1. Posvátný je mi každý ráno, 
  Ami                                   Dmi 
   když ze sna budí šumící les 
    a když se zvedám s písničkou známou 
    Ami                                           Dmi 
    a přezky chřestí o skalnatou mez. 
          Dmi 
Ref.:  Tulácký ráno na kemp se snáší, 
     B                            C               F 
    za chvíli půjdem toulat se dál, 
    Dmi 
    a vodou z říčky oheň se zháší, 
     B                            C             Dmi 
    tak zase půjdem toulat se dál. 
      Dmi 
2. Posvátný je můj každý večer, 
     Ami                                          Dmi 
     když oči k ohni vždy vrací se zpět, 
      tam mnohý z pánů měl by se kouknout 
     Ami                                            Dmi 
     a hned by věděl, jakej chcem svět. 
Ref: 
     
3.  Posvátný je mi každý slovo, 
    když lesní moudrost a přírodu zná, 
    bobříků sílu a odvahu touhy, 
    kolik v tom pravdy, však kdo nám ji dá? 
Ref.: 
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Ukolébavka pro Kubu a Lenku 
    C                             Ami                                   
1.Den už se sešeřil, už jste si dost užili,  
       Dmi                            G7                          
tak hajdy do peřin, a ne abyste tam moc řádili, 
C                            Ami 
zítra je taky den, slunko mi to dneska slíbilo, 
Dmi                               G7 
přejme si hezký sen a kéž by se nám to splnilo 
C                              Ami        
na naná ná ná ná na nanana 
               Dmi                              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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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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Valčíček 

C                       G7 
R: 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, 
                         G7    C 
      ať ti každej den připomíná. :] 
 
   C                       G 
1. Kluka jako ty hledám už spoustu let, 
                          C 
   takový trošku trhlý mý já, 
                      C7      F          C 
   dej mi ruku, pojď, půjdem šlapat náš svět, 
                    G        C    F   C 
   i když obrovskou práci to dá.   
 
R: 
 
   C                          G   
2. Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš, 
                          C     
   ani já nejsem žádný ideál, 
          C7                 F      C     
   hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš, 
                     G        C    F   C 
   to je pouto, co vede nás dál. 
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Zítra ráno v pět   

Ami                                        C 
1. Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, 
         F                 G7            C                           A7 
   ještě si naposled dám vodku na zdraví, 
               Dmi               G7                    C                 Ami 
   z očí pásku strhnu si, to abych viděl na nebe, 
       Dmi                    E7     Ami           A7     
   a pak vzpomenu si, lásko, na tebe, 
   Dmi                G        C Ami 
    Na na na na na …. 
     Dmi          E7      Ami 
   a pak vzpomenu si na tebe. 
 
2. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, 
   řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes, 
   že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju 
   a co jsem si nadrobil, to si i vypiju, 
   Na na na na na…. 
   a co jsem si nadrobil, si i vypiju. 
 
3. Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!", 
   škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, 
   ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, 
   že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi, 
    Na na na na na…. 
    že tě, lásko, nechávám, na zemi. 
 
4. Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát 
   a seno obracet, já u zdi budu stát, 
   tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, 
   prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij, 
   Na na na na na….    
   na mě nezapomeň a žij ... 
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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.: 
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