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�Pásla panenka páva – česká lidová z Berounska 
�Stojí hruška v oudolí – česká lidová z Plzeňska 
�A hdepa ste šický – česká lidová z Chodska 

�Na rozloučení, mý potěšení – česká lidová z Chodska 
�Jede sedlák do mlejna – česká lidová 

�Nie do tŕnia – slovenská lidová 
�Čí že sú to koně ve dvoře – moravská lidová 

To ta Heľpa – slovenská lidová 
Nane cocha, Andro verdan – romská lidová, upr. Jevgenij Doga 

�Ó řebíčku zahradnický – česká lidová z Třeboňska 
�Měla jsem milého parukáře – česká lidová 
�U panského dvora – česká lidová z Horažďovic 
�Písničky z pohádky Princezna ze mlejna II. 

�Okolo Třeboně – česká lidová z Táborska 
�Lemon Tree – Peter Freudenthaler, Volker Hinkel  
�Kasian si Patokaan – lidová z Polynésie 
�Hené ma tov – hebrejská, Žalm 133,1 

�Starý příběh – spirituál, český text Jiří Tichota 
�A te Réhradice – moravská lidová z Rajhradu 
�Jdem zpátky do lesů – Pavel „Žalman“ Lohonka 

�Sbohem galánečko – Vlasta Redl 
�Rosa na kolejích – Wabi Daněk 

�Nebe na zemi & Život je jen náhoda – Jaroslav Ježek, Jiří 
Voskovec, Jan Werich 



A te RéhradiceA te RéhradiceA te RéhradiceA te Réhradice    
1.1.1.1.    A te Réhradice na pěknej rovině 
 teče tam voděnka dolů po dědině, je pěkná, je čistá. 
2.2.2.2.    A po tej voděnce drobný rebe skáčó, 
 pověz mně má milá, proč tvý oči pláčó, tak smutně, žalostně. 
3.3.3.3.    Pláčó vone, pláčó, šuhaju vo tebe, 
 že sme sa dostali daleko vod sebe, daleko vod sebe. 
4.4.4.4.    Proč by neplakaly, dyž hlavěnka bolí, 
 musijó zaplakat šohajovi k vůli, šohajovi k vůli. 
 

Jdem zpátky do lesůJdem zpátky do lesůJdem zpátky do lesůJdem zpátky do lesů    
1.1.1.1.    Sedím na kolejích, které nikam nevedou, 
    koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou. 
 Mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu, 
 jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu. 
Ref.Ref.Ref.Ref.    Z ráje, my vyhnaní z ráje, kde není už místa, 
  prej něco se chystá. 
        Z ráje nablýskaných plesů jdem zpátky do lesů 
  na nějaký čas. 
2.2.2.2. 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.Ref.Ref.Ref.    Z ráje, my vyhnaní z ráje ... 
3.3.3.3.    Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou, 
 jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou. 
 Zabalíme všecky, co si dávaj rande za branou, 
 v ráji není místa, možná lidi se nás zastanou. 
Ref.Ref.Ref.Ref.    Z ráje, my vyhnaní z ráje ... 
 

Sbohem galánečkoSbohem galánečkoSbohem galánečkoSbohem galánečko    
1.1.1.1. Sbohem galánečko, já už musím jíti, 
 sbohem galánečko, já už musím jíti, 
 |: kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas mně k pití. :| 
2.2.2.2. |: Sbohem galánečko, rozlučme sa v Pánu, :| 
 |: kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas mně v džbánu. :| 
3.3.3.3. |: Ač bylo kyselé, přeca jsem sa opil, :| 

 |: eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, co jsem všecko tropil. :| 
4.4.4.4. |: Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila, :| 
 |: to ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila. :| 
 

Rosa na kolejíchRosa na kolejíchRosa na kolejíchRosa na kolejích    
1.1.1.1. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, 
 tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. 
 Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží 
 podivnej pták, pták nebo mrak. 
Ref.Ref.Ref.Ref. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa, 
  vzít do dlaní dálku zase jednou zkus. 
  Telegrafní dráty hrajou ti už léta 
  to nekonečně dlouhý monotónní blues. 
  Je ráno, je ráno. Nohama stíráš rosu na kolejích. 
2.2.2.2. 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 špagátku nosí 
 celej svůj dům – deku a rum. 
Ref.Ref.Ref.Ref. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa… 
 

Nebe na zemi & Nebe na zemi & Nebe na zemi & Nebe na zemi & Život je jen náhodaŽivot je jen náhodaŽivot je jen náhodaŽivot je jen náhoda    
Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. 
Za život život dám i když nerad umírám nejsem sám, věřte mi. 
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás 
a z těch krás nebe mít záleží jenom na nás. 
Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, 
kdy pro nás začne nebe na zemi. 
Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, 
život plyne jak voda a smrt je jako moře. 
 
Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, 
kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. 
Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí, 
zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, 
že je život jak voda, kterou láska ve víno promění, 
láska že je náhoda a bez ní štěstí není. 


