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3. Vzdálený ú-tes
1. Vzdálený ú-tes

    C    
po-zo-ro-val

v mo-ři sám tu stál,

hudba a text: Josef Hrubý

  
svět,

B  C    
Dmi  
jen vodní pří-val
jak dobrý pří-tel

       

   C     
se k němu vracel
vždy o ně-co byl

   
dál,

B
vpřed.

 C  
Dmi

 
znal pokoj no-cí
Rozdával ži-vot,


    C 

když v křídlech není

    
i bouře temných dnů,

 
sil,

B       

  C
hněv když
     

stačil jen do-tek

Dmi
  

vlnami zmí-tal,
   C       

a všechno pocho-pil.


on se ne-po-hnul.

 
B     

  C
Když se
   F      

ro-di-lo moře, krásný

   C
ú - děl

    
na ně-ho

  
zbyl,

Gmi 
                       
                       



















  B  
dá-vat
  F 

šanci

    
slabým na něj

  C  
slétnout,

   
znovu nabrat 

  
sil.

B   C 
                           
                           























      
Dmi

2. Zlé u-mí být
     

 mo-ře,

 C     
když bi-je do tvých

   
ran,

B    C
když
  

Dmi 
tu-pí tvé pa-že,

        
   C      

ro-ze-pja-té do všech

   B


stran.

 C  Dmi
Vo-dy se

   
vra-cí

 C     
a za-se mě-ní

   
B

tvář,

      

  C    
Dmi  
dů-vě-ru ztrá-cí,

  
C      

kdo přestal dr-žet stráž.
  B

  C     
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