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1. Kdo jednou

  Hsus4
hle-děl

  
na Tvůj
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A2

 
majestát,

  
umlká
  

E

 
v ú-ža-su

    
a
  

Hsus4

o - kou-zle-ní,

           

      
 

když

Hsus4  
vi-dí

  
srdce Tvé

 
se
 

A2


ot-ví-rat,
         

E

Tvá píseň do-ce-la
     

svou
 

Hsus4


barvu změní.

           

 
ON:

 
2. A Ty
  

nám

Hsus4   
znovu dáváš

 
v hoj-nos-ti

  
A2

     
E


o-ku-sit

  
za-tím
  

sotva
    

Hsus4


tu-še-né-ho,

         

    Hsus4 
kolik znáš

  
hebkosti

 
a
  

A2


hravosti
    

a kolik 
   

E

 
ve-se-lí

  
tak
 

Hsus4

 
las-ka-vé-ho.

           

 
VŠICHNI:

 


3. Přišel čas
přišel čas

  
A


klí - če - ní
lu - pín - ků


   

a
a

 
E


vý - hon - ků,
ka - líš - ků,


    

při-šel čas


při-šel čas

    
Hsus4


mla-dé
mo-de - lo-vat


trá-vě
    

čechrat


sed-mi-krás-ky.


vlásky
      

 
ONA:

  
4. Přišel čas
     

A2

 
sa-me-to-vých

   
zá - clo-nek,

 
E    

přišel čas
     

Hsus4


pu-ká-ní 

 
a
    

o-tví - rá-ní,

   
přišel čas
      

     
G


roz-lé-tá-ní

   
se-mí-nek,

 A  
přišel čas

     
Hsus4


sladkosti a

     
do-zrá-vá-ní.

 
OBA:

  
5. Přišel čas
     

A

 
ze-le - né-ho

   
kraj-ko-ví,

     

  
E

 
hry drobných
  

Hsus4


svě-té-lek

  
ve vět-ví

  
sple-ti,

  
přišel čas
     

G

   
ve-leb-né-ho slou-po-ví

  
A


rost - lé - ho
      

     
Hsus4

 
po-ma-lin-ku,

   
po
   

sta-le-tí.
 

VŠICHNI:

   
6. Přišel čas

 
ko - žíš - ků

A
  

  
a

 

E




ču - máč - ků,

    

přišel čas
     

     
Hsus4


do-te-ků

 
a

 
tep-lých


 

 
vů - ní,

    
pablesků


A2


šu-pin 

   
ve hře
 


po - tůč - ků,

E

     
vzná-še-ní

     

  
Hsus4

  
v zla-tém

   
še-ru
 

teplých
  


tů - ní.


ON:

 
7. Čas kří-del

  A2 
krou - ží - cích

     E  
pod ob-lo-hou, 

     
zvo-ně-ní,

    

     Hsus4
tí - ká - ní

 
a

   
ště-be-tá-ní,

     
brodění

     A2    
rosou zrána zá - ři - vou,

  E   
vol-né-ho

    
bě-hu 

Hsus4     
ši-ro - ši-rou plá - ní.

       

  
ONA:

  
8. Přišel čas
     

A2

 
dvojí krásy

 
mí - še - ní,
  

E   
kdy plamen
     

Hsus4

  
prostupuje tká - ní,

    
chvě-ní

 
a všechno
      

     
A2

 
kolem str-ne

  
v zti-še-ní

 
E   

v okamžik
     

Hsus4


nových dě-tí

     
pro-bu-ze-ní...

        

Zrození života


