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Zní nové Haleluja 

( Halelujah ) 

Hudba: Leonard Cohen 

 

 

Teď zní tu spousta nápěvů 

zní Láskou co už je bez hněvu 

Ty tóny mě plní tím i chrání 

Já vzlétám k bájným rozměrům 

Chór v dur i v moll jde k závěru 

a staví tím mou klenbu díkůvzdání 

Haleluja… 

  

Já šla svou dráhou klikatou 

I prázdno bývá pod patou 

Když měsíc vysmívá se nám i z louží 

A čas mi mrznul v hodinách 

když prohnaná a nevinná 

ptala jsem se dál kam se ploužím 

Haleluja… 

  

Hloupé dítě s odvahou 

já strop pletla si s podlahou 

zdálo se mi že déšť se vzhůru vznáší 

z Lásek před i za námi 

vím každý jednou osamí 

Přece lampář lampy a ne hvězdy zháší 

Haleluja… 

  

Zní mi spousta nápěvů 



Láskou co je bez hněvu 

Hudba ta plní mě i chrání 

Vzlétám k bájným rozměrům 

Můj chór se blíží k závěru 

Už znám svou klenbu díkůvzdání 

Haleluja… 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Prokletej ráj 

(What A Wonderful World) 

Hudba a původní text: R. Thiele / G. Weiss 

 

 

Pot a tónů dým 

To je mi vším 

To především 

Žiju s tím 

S tím krásným prokletím 

Že jazz je jedovej ráj 

  

Já jsem na dně dnů 

Pot a dým 

Zní trubka snů 

To od něj vím 

Že ten prokletej jazz 

je jedovej ráj 

  

Ta bělost kapesníku 

co v černý ruce měl 

když trubky vzlyk všech díků 

vzduch mi rozechvěl 

  

Ten černý jazz zněl mi: „how do you do“ 

a navždy mi vlez 

do mejch dnů 

  

Jé 

ten pot a dým 



zní tajemstvím 

Od těch dob vím 

že co chci to smím 

Když zní prokletej jazz 

ten jedovej ráj 

  

Jé 

jeho prokletej jazz 

je můj jedovej ráj 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Tak být šálkem 

(I Am A Child Of God)  Gospel 

 

Já 

Tak být šálkem 

kde zlátne Earl Grey 

co dává pít 

všem prokřehlým 

když cítí svou 

beznaděj 

Šálkem 

bílým 

z porcelánu 

v kterém zlátne čaj 

Dávat pít 

Těm všem co jdou 

až dálkám na okraj 

  

sbor: 

Tam jednou 

tak šálkem 

chci být 

Všem bloudícím 

dát pít 

když cítí svou 

cítí svou 

svou beznaděj 

svou beznaděj 

a ztrácejí 

chuť žít 



Šálkem 

bílým 

z porcelánu 

v kterém zlátne čaj 

Dávat pít 

těm všem co jdou 

až dálkám na okraj 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Ten hluk teď ztlum 

(The Look Of Love) 

Hudba a původní text: Burt Bacharach / Hal David 

 

Ten hluk 

Teď ztlum 

Ať zní 

jen šum 

Ten hluk 

zvuk slov 

zastírá 

  

Ten hluk 

je běs 

co lákal nás dva do nebes 

a touhu s láskou nám 

pak měnil v umírání 

Když soudnost je ta tam 

Temný rozum srdci s touhou 

vzlítnout nezabrání 

A pak jen my najdem najdem 

ráno v kterém přistaneme hluší 

  

Tak teď ten 

hluk 

teď ztiš 

Ať zní 

jen šum 

Ten hluk 

zvuk slov 



zastírá 

Ten hluk 

byl ráj 

co zlákal nás dva na okraj 

Horskou dráhu dvou 

nám nechal svítit tmou 

Kde pak soudnost s vůlí jsou 

  

Temný rozum srdci s touhou 

vzlítnout nezabrání 

A pak my se najdem najdem 

ráno jiní dvojím potem slaní 

  

svou hluchotou 

svou nahotou 

svou samotou 

  

Temný rozum srdci s touhou 

vzlítnout nezabrání 

A pak my se najdem najdem 

ráno jiní – dvojím potem slaní 

svou hluchotou 

svou nahotou 

svou samotou 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Zpívám jednu píseň dál a dál 

(Song for you) 

Hudba: Leon Russel 

 

 

Já když mám v hlavě dálky 

co mě lekají 

A vůně pro fialky 

bouřkou končí 

Když sama sobě já jsem cizí 

a za cit jenom výsměch sklízím 

Já zpívám jednu píseň 

stejně dál a dál 

  

Já když má moje zítra 

délku snad století 

A na střep v chrámu vitráž 

se rozletí 

Když hudba schází v partiturách 

a nad vším lítá velká můra 

Já zpívám jednu píseň 

stejně dál a dál 

  

Když vítězem jsou jiní 

a já jsem jen věčný viník 

a chybí i déšť 

aby mě smyl 

Dny šňůr ztěžklých prádlem 

jsou mé sny na zem spadlé 

Proč vůbec ještě touhu mám 



tu zůstat dál a dýl 

  

Já když jsem raněná 

bezduchým ovzduším 

A kráčím bez jména 

Kam? To netuším 

Když NIČEMU se smějí 

kolem běžci po ranvejích 

Já zpívám tu svoji píseň 

stejně dál a dál 

  

Já když jsem raněná 

… 

stejně dál a dál 

  

Já zpívám tu svoji píseň… (ad libitum) 

svou píseň dál 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Sem tam 

(Both Sides Now) 

Joni Mitchall 

 

 

Mávne křídly Anděl v nás 

a z rubu mince je teď líc 

A vše je jinak – Jinak nic 

To jenom stojí Čas 

Teď mrak svůj rub si obnažil 

a záři Slunce odráží 

To Anděl nás 

teď křídlem skryl 

a splet nám start a cíl 

  

A náhle znám Svět z obou stran 

mokrou poušť 

jak oceán 

A bílá s černou střídá se 

jak Láska s Úžasem 

Sem tam 

  

Den a noc jsou najednou 

Slunce a hvězdy neblednou 

A vše je jinak – Jinak nic 

Vždyť rub je vlastně líc 

Vzlet a pád jsou jenom šou 

Je to jen deštík před duhou 

Kdo přichází jde vlastně ven 

A křest je změna jmen 



  

A náhle znám svět z obou stran 

…………………………………… 

Sem tam 

  

Pláč je smích a radost žal 

Zločin je trestem A co dál 

Vždyť vše je jinak – Jinak nic 

Vždyť rub je vlastně líc 

Rub a líc mrak obnažil 

Proč záři Slunce teď odráží 

To Anděl nás 

jen křídlem skryl 

a spojil start a cíl 

  

A náhle znám Svět z obou stran 

mokrou poušť 

jak oceán 

A bílá s černou střídá se 

jak Láska s Úžasem 

Sem tam 

Jak Láska s Úžasem 

Sem tam 

Zpět na obsah ukázky 


