


PROGRAM 
Pásla panenka páva – česká lidová 
Jede sedlák do mlejna – česká lidová 
Měla jsem holoubka – česká lidová 
Což se mně má milá – česká lidová 
Za ribara  – chorvatská 
Ievan polkka – finská lidová / Eino Kettunen 
Město – Pavel Roth / Dušan Hejbal 
Yerushalajim shel zahav – Naomi Shemer 
Du ba – Rieks Veenker 
Nie do trňa – východoslovenská lidová 
Hey Jude – John Lennon / Paul McCartney 
Tears in Heaven – Eric Clapton / Will Jennings 
Dream a Little Dream of Me – Wilbur Schwandt, Fabian Andre / Gus Kahn 
Spievanky – slovenská lidová 
Hava nagila – hebrejská lidová 
Swing Low – spirituál 
Singa – spirituál 
Amen – spirituál 
Babylon – Brent Dowe / Trevor McNaughton, Žalm 137:1–4 
O Happy Day – spirituál 
Čí že sú to koně, To ta Heľpa, Nane cocha, Andro verdan – česká, slovenská, cikánské lidové 
Nebe na zemi, Život je jen náhoda – Jaroslav Ježek / Jiří Voskovec, Jan Werich 
 

Sóla zpívají: 
Lucie Černá, Jitka Drahotská, Barbora Hakrová, Jakub Špaček, Klára Tačnerová, Berenika 

Veselá 
 

Úpravy písní a vedoucí sboru 
Dan Martin Gerych 

 
Na Nirvanu, na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. 
Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. 
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. 


