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Stojí hruška v širém poli 
česká lidová 

 

Stojí hruška v širém poli, vršek se jí zelená. 

Pod ní se pase kůň vraný, pase ho má milá. 

 

Proč má milá dnes pasete z večera do rána? 

Kam můj milý pojedete? Já pojedu s váma. 

 

Ó já pojedu daleko přes vody hluboké. 

Kéž bych byl nikdy nepoznal panny černooké. 

 

 

 

 

Singa Yesu singa 
trad. Uganda 

 

Singa Yesu singa Iwe mukama waitu singa. 

Singa Yesu singa Muza ahura Yesu singa. 

 



Joshua fit de battle ob Jerico 
spirituál 

 

Joshua fit de battle ob Jerico, Jerico, Jerico. 

Joshua fit de battle ob Jerico an’ de walls come tumblin’down. 

 

You may talk about yo’ king ob Gideon, You may talk about yo’ man ob Saul. 

Dere’s none like good ole Joshua at de battle ob Jerico. 

Up to de walls ob Jerico he marched with spear in han’. 

Go blow dem ram horns, Joshua cried, ‘kase de battle is in my han’. 

Joshua fit de battle ob Jerico, Jerico, Jerico… 

 

Den de lam’ ram sheep begin to blow, trumpets begin to soun’. 

Joshua commanded de children to shout an’ de walls come tumblin’ down. 

Joshua fit the battle ob Jerico, Jerico, Jerico. 

Joshua fit de battle ob Jerico an’ de walls come tumblin’down. 

 

This Little Light Of Mine 
gospel – Harry Dixon Loes 

 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 3× 

Let it shine, let it shine, let it shine. 

 

Everywhere I go… 

All through the night… 

This little light of mine… 

 

Freedom Is Coming 
trad. 

 

Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming oh yes I know. 

Freedom, oh freedom, freedom, freedom is coming oh yes I know. 

 

Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming oh yes I know. 

Jesus, oh Jesus, Jesus, freedom is coming oh yes I know. 

 

Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming oh yes I know. 

 



Give Me That Old Time Religion 
gospel 

 

Give me that old time religion 3×     its good enough for me. 

It was good for sister Mary 3×     its good enough for me. 

 

Give me that old time religion 3×     its good enough for me. 

It was good for brother Jonah 3×… 

 

Give me that old time religion… 

It was good for Hebrew children… 

 

Give me that old time religion… 

 

When the Saints Go Marching In 
spirituál 

 

When the saints go marching in, oh when the saints go marching in. 

Oh, I want to be in that number when the saints go marching in. 

 

When the sun refuses to shine, when the sun refuses to shine. 

Oh, I want to be in that number when the saints go marching in. 

 

***** 

 

Čiže sú to koně ve dvoře 
 

Čiže sú to koně ve dvoře, ve dvoře a že s nima nikdo neoře, něoře, 

čiže by to byly, moje moje sú, k mej milej ma ony donesú. 

 

Na kopečku stála, plakala, plakala, Jezu, Jezu Marja volala, volala, 

Jezu, Jezu Marja, Jez jemine bude li-to chlapec lebo ne. 

 

Bude-li to chlapec, bude švec, bude švec, bude robit čižmy pre tanec, pre 

tanec, 

bude-li to dieta, Jezu Marija, bude frajárka ako ja. 

 



To ta Heľpa 
 

To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto 

a v tej Heľpe, a v tej Heľpe švarných chlapcov je sto. 

Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli, 

len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli 

 

Za Janíčkom, za Palíčkom krok by něspravila, 

za Ďuríčkom, za Mišíčkom Dunaj preskočila. 

Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole, 

len za jednym, len za jednym, počešenie moje. 

 

 

Nane cocha 
 

Nane cocha, nane gad, mi kinel mange o dad, 

sar me džava pal o rom, mi kinel mange o rom! 

Daj, … 

 

Dado, mamo, cin čeňa, ola čeňa somnakune! 

Sar tu mange  na cineha na basavna o čhaja! 

Daj, … 

 

Růžička 
Pražská loutnová tabulatura, text Jiří Tichota 

 

Krásná růže v sadu kvetla u besídky ve chvojí, 

ta mé milé hlavu spletla, chtěla ji mít v pokoji. 

 

Vykrad’ jsem se v noci z domu krásnou růži uloupit, 

měsíček mi svítil k tomu, když mě chytnou, budu bit. 

 

Pak jsem s růží k milé spěchal, na okénko zaťukal, 

pantofle jsem venku nechal, na polštář jí růži dal. 

 

K ránu do bot rosa padla, posel dobré pohody, 

milá pláče, růže zvadla, nedala ji do vody. 

 



Starý příběh 
spirituál, český text Jiří Tichota 

 

Řek’ Mojžíš jednou lidu svému: Přišel čas, 

dnes v noci tiše vytratí se každý z nás! 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 

 

Já říkám rovnou, každý ať s tím počítá, 

že naše cesta ke štěstí je trnitá. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 

 

A kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonů musí žít. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 

 

Až první krůček bude jednou za námi, 

už 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. 

 

A kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonů musí žít. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 

 

Ten starý příběh z bible vám tu vykládám, 

ať každý ví, že rozhodnout se musí sám. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 

 

A kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonů musí žít. 

Mává, mává nám všem svobodná zem. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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. 


