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1  Cítím se být řekou 
Ami                         Dmi          Ami                                    Emi                Ami 
Cítím se být řekou, vracím se k moři, cítím se být řekou, jak čas plynu dál 
                                     G            Ami                                     Emi                Ami 
Jsem dcerou Země, ta země je ve mně, cítím se být řekou, jak čas plynu dál 
 
 
2  Boží láska 
Ami                 Dmi     Ami                Dmi                  Ami 
Boží láska ať stále tě hýčká, kéž tě pán vždy provází 
              Dmi              Ami          E       Ami         Emi Ami 
A světlo moudré nalézá v srdci tvém, útulný domov svůj 
 
 
 
3  Země je mým tělem 
Ami                                            Dmi 
Země je mým tělem, voda mou krví, 
                                            Ami   Emi  Ami 
vzduch je mým dechem, a oheň mou duší 
 
 
 
4  Slunce a tráva - Ilona 
Ami                    Dmi      Ami                              Emi       Ami 
Slunce a Tráva, Voda a Oheň, Světlo a Láska, Země a Vzduch 
                              G           Ami                                    Emi             Ami 
Slunce nás hýčká, Vítr nás hladí, Zem je naše Matka, náš Otec je Bůh 
 
 
5  Už dávno máš místo v srdci mém 
Ami                                                 Dmi        G              C 
Už dávno máš místo v srdci mém, stačí se do něj podívat 
      Dmi         E             Ami                  Dmi        E                  Ami 
Jsi světlo, jsi cesta, po níž se ubírám, zůstanu s tebou napořád. 
Ami                                                 Dmi        G                  C 
Už dávno máš místo v srdci mém, je to tvůj domov odvěký 
           Dmi            E             Ami                      Dmi        E                  Ami 
Jsi má láska, můj život, můj přítel na cestách, zůstanu s tebou navěky 
 
 
6  Jedna velká řeka 
C                     G           F                G      C                     G          F            C 
Celým světem protéká jedna velká řeka, celým světem protéká řeka veliká 
C               G            F              G         C              G             F           C 
Nekončí a nevzniká řeka nekonečná, nekončí a nevzniká řeka veliká 



 
7 Každým nádechem 
C                               F              C 
Každým nádechem  Boží lásku přijímám 
                                 F      G      C 
Každým výdechem  dál ji rozdávám 
 
8 Matko já tě cítím 
Aismi 
Matko, já tě cítím pod nohama Matko, já slyším tvé srdce bít 
Heja........... 
 
Matko já tě slyším v písni řek Věčné vody plynou bez ustání 
Heja........... 
Hismi 
Otče já tě vidím, když orel letí Let ducha nás pozvedne výš 
Heja........... 
 
 
9  Malý pramen - Ilona 
C                                                F                  G              C 
Malý pramen vody živé, který z prsou Matky Země vytéká, 
                                                            F            G              C 
aby se vydal na pouť dlouhou, neboť k moři je cesta daleká. 
                    F             G              C                         F 
[:Jednou se vrátí jako déšť, jako mlha tam do hor zpět, 
                C                 G                C 
jednou se vrátí, jen co pozná cely svět:]2X. 
 
Třpytnou stuhou vody živé krásná řeka Matku Zemi ozdobí, 
živým zlatem světlo slunce jako démant její krásu znásobí 
[:Dá napít stromům, lidem, ptákům, v lesích hasí žízeň srn, 
než se stane součást hravých mořských vln :]2X 
 
Jako pramen vody živé lidská duše z Boží studny vytéká, 
na pouť dlouhou, jménem život, neboť to je její dharma odvěká. 
[:Dát napít stromům lidem, ptákům, světlem lásky prohřát svět, 
než se zkušenější vrátí domů zpět :]2X 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Modlitba - Ulrychovi 
G                                            D            G 
Pane ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list 
                                                      C                           G 
prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst 
               C              D                    G                Emi 
[: prosím dej ať řeči stromů aspoň trochu rozumím 
            G                   D              G 
ať vědí že se učím a že nic neumím:] 2x 
 
Dej ať zlomím svoji pýchu dej mi hledat pokoru 
když se trápím zbytečnostmi ať pohlédnu nahoru 
[: ať mi stačí dohlédnout na obzor který jsi mi dal 
ať se smířím se vším co jsi mi kdy vzal:] 2x 
 
A dej mi sílu snášet pokojně co změnit nemám sil 
odvahu abych to nač stačím na tomhle světě pozměnil 
[: a také prostý rozum který vždycky správně rozezná 
co se změnit nedá a co se změnit dá:] 2x 
 
11  Posvátné místo – Ilona a kolektiv 
Ami                    Emi                         Ami                       Emi 
Posvátné místo z pradávných časů, jež v sobě skrývá tajemnou krásu 
C                           G                         F                               Ami 
Kde svými kořeny strom mého rodu vstřebává moudrost jak živou vodu 
Ami                        Emi                       Ami              Emi 
Z kamenů vychází jemňounká záře a stromy mají laskavé tváře, 
C                                 G                     F                     Ami 
Tam vesmír prostoupí celé mé bytí a láska rozkvete jak luční kvítí 
Ami                       Emi                      Ami                     Emi 
Kamenná mohyla v slunečním jasu posvátné sdílení přináší spásu 
Ami 
Jsme jedno vědomí 
 
12  Bože můj - Ilona 
Bože můj, můj otče všude přítomný, jenž mýma očima se díváš 
a mýma rukama svět tvoříš a mými ústy zpíváš. 
 
Bože můj, můj otče všude přítomný, láska mým tělem protéká 
tvou láskou moje srdce hoří, tvou láskou, jež je odvěká. 
 
Bože můj, můj otče všude přítomný, jsem tebou, no a ty jsi vším, 
Mé já v tvém světle zaniká a pak se v tobě probouzím. 
 
 
 



13  Vítej nám slunce - Ilona 
G                              D                        C                   G 
[:Vítej nám, Slunce, z dalekých krajů přinášíš život do luk a hájů:]2x 
             D           G                D       G          D         G      D 
Slunce, Slunce, světlo nám dává, Slunce, Slunce, vítej nám, 
G             D           G     D       G          D      G 
když svítí slunce, roste tráva, Slunce, vítej nám 
 
[:Vítej nám, Slunce, z dalekých zemí, sdílíme radost s bytostmi všemi:]2x 
Slunce, Slunce, teplo nám přeje, Slunce, Slunce, vítej nám 
Paprsky svými laská a hřeje, Slunce, vítej nám 
 
Vítej nám, Slunce, z dalekých krajů přinášíš život do luk a hájů 
Vítej nám, Slunce, z dalekých zemí sdílíme radost s bytostmi všemi 
Slunce, Slunce, radost nám nese, Slunce, Slunce, vítej nám 
Probouzí život na louce, v lese, Slunce, vítej nám 
 
 
14  Stojíš tu celé století - Ilona 
Ami                        F  C               G                   Ami 
Stojíš tu celé století    s jarem tě slunce probudí 
C           G                 C  Ami         Emi           Ami 
Tělo tvé svádí k objetí   ruka tvou kůru pohladí 
                                     G             Ami                                   Emi          Ami 
(Heja hej heja hej Heja heja heja hej Heja hej heja hej Heja heja heja hej 
 
Pevně jsi spojen se Zemí její krev v tobě koluje 
Do nebe saháš větvemi Matka se s Otcem spojuje 
Heja….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15  Procitá 
Ami                 G              F                     Ami 
Procitá, prosvítá světlo v nás v každém z nás            
               G                        Ami                          
Svítí září světlo v každém z nás  
 
 
16  Stojíme zde - Ilona 
Ami                          Dmi    E  Ami 
Stojíme zde, teď na tomto místě            
                C                       G        C                          
Jsme děti světla, potomci našich Rodů  
               C           Dmi           Ami 
[: Ze tmy k světlu naše duše vzlétá            
            F                         Dmi   E  Ami    
V srdci pramen a v něm živou vodu :] 2x 
 
Lalalalala…………… 
 
Ami                                      Dmi    E  Ami 
Noc je dlouhá, však nad obzorem svítá            
          C                       G      C                          
Slunci vstříc už hejno ptáků letí  
              C                  Dmi                Ami 
[:Leťme s nimi, vždyť nový den nás vítá            
                 F                    Dmi   E Ami    
Jsme děti světla, našich Rodů děti :] 2x 
 
Lalalalala……………jsme děti světla, našich Rodů děti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.  Kupala - Ilona 

 

Ami               F                    G                  C  

Letní noci v lesním tichu kvete zlaté kapradí 

Ami                F                   C                E 

Bledé světlo plné Luny v krajině se usadí 

Ami                     F                  G                    C  

Živým stříbrem klidná řeka svoje břehy omývá 

Ami              F               C                    E 

Posvátná a očistná je ta letní noc mámivá 

 

Ref:   

Ami           Dmi               E                       Ami  

Kupalo, ty krásný Bože, omyj všechny naše těla 

Ami                    Dmi           E                     Ami  

Vodou ohněm očisti nás, ať jsme zase čistí zcela 

C                       F                          G                     C  

Čistí, jak když na svět vyjdem z lůna našich matek 

Ami                  Dmi                 E                     Ami  

Protančit pak spolu můžem krásný letní svátek 

 

Čtyři ohně zažehnuty na písečné pláži 

A uprostřed Perunův meč, co nás všechny stráží 

O půlnoci jasným světlem Perunův meč zaplane 

V chorovodu kolem ohně čisté síly vzýváme 

 

Ref: Kupalo…. 

 

Vtom se mihne vprostřed kruhu krásný mladík na koni 

Ve vlasech má květy, jeho smích nám v uších zazvoní 

Zhořelý meč na hladině řeky místo nachází 

Svíčky v loďkách zapálené do dálky ho provází 

 

Ref: Kupalo…..   3x 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.  Lada - Ilona 

 

Ami                           E       Ami         E                Ami 

Všechnu tu lásku a sílu, co Země přes zimu střádá 

C                                            G                          E 

S prvními paprsky slunce probudí Bohyně Lada 

     Ami                                                         Dmi  

[:  Pevně a nezvratně kolovrat roku se točí 

Ami                       F                E            Ami 

Až zima přejde a jarní déšť krajinu smočí  :] 

 

Lado, jsi bohyně lásky, štěstí a světla 

Třpytivé praménky duhy sis do vlasů vpletla 

[: Na větvičkách březových chvějí se krůpěje rosy 

Milenci v hájích v srdci tvé znamení nosí :] 

 

 

Lado, jsi bohyně lásky, štěstí a míru 

I v dobách temných nám dodáváš sílu a víru 

[:  Pevně a nezvratně kolovrat věků se točí 

Jaro je tady tak, lidé, už otevřete oči  :] 

 

 

 

19  ROD  - tanec 

 

Rod ty moj, buď sa mnoj 

Rod ty moj, buď sa mnoj 

Ja v puti, ty v pieredi 

Va vsje časy 

Va vsje minuty 

 

Ami            E           Ami 

Rode můj, při mně stůj 

Ami          E           Ami 

Rode můj, při mně stůj             

              Dmi              Ami 

Pojď se mnou cestou mou   

                Dmi                 E 

po věčný čas, po všechny chvíle 

 

 

 

 

 

 



20. Hymna ohni 

Dmi                  Gmi          Dmi                   

Síň nebes tak hvězdná, lunná 

C       F       C         A7  

Nám zazáří meč Peruna 

Dmi        Gmi    Dmi                   

Očisti se Duše naše 

C       F       A7      Dmi 

Král Oheň, útěcha naše. 

 

Gmi       Dmi      Gmi   Dmi  Gmi  Dmi  A7    Dmi              

Rozdmýchej se Král Oheň, Kolovrat i Posoleň, 

C              F            C F    Gmi      Dmi A7 Dmi 

Hoř nám, hoř nám jasně, ať nám nevyhasne, 

Gmi   Dmi     Gmi   Dmi Gmi Dmi A7 Dmi              

A zdvíhej se do Nebes, ozařuj okolí dnes. 

C              F            C F    Gmi      Dmi A7 Dmi 

Hoř nám, hoř nám jasně, ať nám nevyhasne. 

 

Očisti Ty Ducha, Duši, osvětli moře i souši. 

Ohřívej i chrámy naše, 

Král Oheň, útěcha naše. 

 

Hoř nám jasno, Král Oheň, Kolovrat i Posoleň, 

Hoř nám, hoř nám jasně, ať nám nevyhasne, 

A zdvýhej se do Nebes, ozařuj okolí dnes. 

Hoř nám, hoř nám jasně, ať nám nevyhasne. 

 

Od časů Inglingů Předků 

Krmíme Tě suchou větví 

By zářila sláva naše 

Král Oheň, útěcha naše. 

 

Rozdmýchej se Král Oheň, Kolovrat i Posoleň, 

Hoř nám, hoř nám jasně, ať nám nevyhasne, 

A zdvíhej se do Nebes, ozařuj okolí dnes. 

Hoř nám, hoř nám jasně, ať nám nevyhasne. 

 

 

 

 



21 Píseň pro Mokoš  

Ami      Emi       Ami   Emi     F                  Emi       Ami Emi 

Mokoš, Mokoš, Mokoš,        přenádherná Matko Země 

Ami              Emi  Ami Emi   F        Emi    Ami   Emi 

Vděčnost za tvé dary             probouzí se ve mně. 

C              G               E                 Ami  Emi 

Vtělila jsi svoji lásku do obilných klásků,  

Ami           Emi        Ami Emi   Ami                  Emi  Ami Emi 

čisté vody v potoce,                 stromů plných ovoce 

Ami           Emi    Ami  Emi   Ami           Emi    Ami  Emi 

Děkujeme za úrodu,             děkujeme za hojnost, 

Ami           Emi         Ami  Emi Ami           Emi    Ami  Emi 

Že se o nás s láskou staráš,      aby všeho bylo dost 

Ami      Emi       Ami   Emi      

Mokoš, Mokoš, Mokoš,         

Ami      Emi       Ami   Emi      

Mokoš, Mokoš, Mokoš,        

_____________________________________________________ 

 

22. Chorovod na Radhošti pro oslavu Peruna - Ilona 

Ami  

Spojíme své sílu v kruhu  

C 

Sláva Rodu, Sláva Bohům 

    Dmi            Ami 

[:  Naše přání ať se dnes  

E                   Ami 

Povznese až do nebes   :] 

 

Sláva tobě Radagoste,  

Sláva tobě Perune 

[:  Spojíme svá srdce v kruhu 

Temná noc ať pomine :] 

 

23 Chorovod na vítání jara - Ilona 

    C                            G                C 

[: Děkujeme Moraně za ochranu v zimním čase 

C                            G            C 

Lada, Živa, Vesna přebírají vládu zase  :] 

 

[:  Vesna, Vesna, Vesna, Budí se nám ze sna 

Vesna, Vesna, Vesna, Budí se nám ze sna  :] 

 

 

 



24 Rozednění v Ránu Svaroga - Alša 
 

Probuďte se ženy a muži, 

 

projděte tou bránou zdobenou růží, 

 

už bylo Temnoty dosti, 

 

vstupte do SVĚTLA Rána Ra-dosti. 

 

Každý den vítáte slunce nad sebou, 

Jeho teplem vaše těla nezebou, 

postupné to Rozednění, 

ve vašich srdcích hodně změní. 

 

Mnohý ten člověk stojí u dveří, 

a tomuto ději ještě málo věří, 

nestačí mu ještě síla Svítání, 

k probuzení mu toto zatím brání. 

 

Však paprsek SVĚTLA je tak silný, 

že i ten, kdo jest zatím málo pilný, 

by povšiml si záření SVĚTLA, 

jehož síla Temnotu Noci smetla. 

 

Každý otevře své spící oko, 

by uzřel tuto skutečnost, 

by radoval se z tohoto Rána, 

a rozpoznal jak svítí tato LJUBOSTI brána. 

 

Velká příležitost jest všem dána, 

mnoho těch je mezi váma, 

kteří připraveni jsou k probuzení, 

víc a víc vás bude i v tomto Rozednění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Lúčka zelená - Alša 

Dmi                          Gmi                 C  

Lúčka, lúčka zelená hodně pro nás znamená 

Dmi                C     F    Gmi           C      Dmi 

krásně je nám velice v ljubosti plesá srdce 

 

Ptáci pěkně zpívajú, větve nám všem mávajú 

Všecko světlo prozáří, radost máme ve tváři 

 

Tak jsme se tu sešli zas, poslechnút Peruna* hlas 

Dá nám moudrost a sílu, přiložit ruku k dílu 

 

Tancujem a zpíváme, ruku v ruce míváme 

Všecko se propojuje, to nás v kruhu spojuje 
*podle toho co se slaví 

 

26 Letní slunovrat - Alša 

 

V přírodě nám nastal zvrat, je tu letní slunovrat, 

 

Všechno zraje do krásy, slunce svítí na klasy 

 

Ref: Léto, léto, létečko, děkujem ti za všecko 

  

Děkujem ti velice za ty květy kytice 

 

Louky svými zvonky zvoní, byliny svou silou voní 

Broučci lezou po trávě, včelky bzučí ve slávě 

Ref: 

Potok zpívá píseň všem, zrcadlí se měsíc v něm 

Žabky nám čistí vodu, kuňkají pro pohodu 

Ref: 

V lesích šumí jejich síla, mezi stromy tančí víla 

Ptáci pěkně zpívají, svobodně si létají 

Ref: 

Motýlek vše hladí křídly ať je pestrý nebo bílý 

Slunce hřeje celý den, my se z toho radujem 

Ref: 

Noc nám hvězdy daruje, klid a mír tu panuje 

S ráme přijde svítání, ljubostí vše zavání 

 

 

 

 

 

 



27 Zářící milování - Alša 

C                                               Dmi 

Sedím a přemýšlím, ráda bych věděla, 

                 F         G                    C 

já ptám se VĚDOMÍ, co Láska, co dělá. 

C                                           Dmi 

Zdali je daleko, či někde na měkko,  

                 F         G                    C      C7 

pláče nad lidskostí, smutkem a bolestí. 

                                       F                                  Emi 

Ref.:   Já ptám se, ptám se ptám, já krásu Lásky znám, 

                                       Dmi          G                C 

já ptám se VĚDOMÍ, neb k němu víru mám. 

 

Já ptám se VĚDOMÍ, co Láska, co dělá, 

jestli se vrátí k nám k těm našim končinám. 

 

Zda Láska zmizela, ze srdcí docela, 

zda vrátí se zas sem, na tuto krásnou Zem. 

 

ONO  mně odpoví, že o tom dobře VÍ, 

že jen Duše čistá, si  může být jistá. 

 

A slyším Tichý hlas, co sílu dá mi zas, 

paprsek hřející, v srdci mém svítící. 

 

Prý Láska dorazí a nic ji nezmrazí,  

neboť síla touhy, to je provaz dlouhý. 

 

Kdo se ho uchopí, ten brzy pochopí, 

že se zase sklání, Lásky milování. 

 

Ref:   V POKOŘE tvořící, ve SVĚTLE zářící, 

každý má možnost ŽÍT, nejen v iluzi snít. 

 

Na nána nána ná, na nána nána ná, na nána nána ná, na nána nána nááá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Korálková písnička - Alša 

 

Šlo děvčátko na travičku, potkalo tam písničku 

 

S vděčností ji přivítalo doneslo dom v košíčku 

 

Každé slovo jeden květ, potěší se z toho svět 

Ze srdce každá písnička září jako perlička 

 

A když celou zazpívala, ty korálky poskládala 

Okrášlila nejen sebe potěšilo se i nebe 

 

29  Kolada - Ilona 

Ami                        Emi               Ami 

Slunce sílu ztrácí a tma se přikrádá, 

C                          G                    C 

dnes Svátek slaví náš Bůh Kolada. 

C                                G                 Ami  

Čas se v kruhu točí a Světlo Tmu umoří, 

Ami                                      Emi        Ami 

jen přečkat noc temnou, ať ohně zahoří. 

 

Zahořely ohně na kopci pod lesem, 

se zpěvem v tanci tu zprávu přinesem, 

že světlo se vrací v koloběhu odvěkém, 

Kolado, Bože, Kolado, je RAdost býti člověkem. 

 

Zahořely ohně, jiskří až do nebes, 

ať září hvězdy a není žádný běs. 

Světlo se vrací v koloběhu odvěkém, 

Perune, Bože, Perune, je RAdost býti člověkem. 

 

30. O Kipreji – Ilona 

C                         G          C      C                         G          C         

Na louce voňavé na kraji háje Bohyně Lada si s barvami hraje 

C7          F        G          Ami   C                      G             C 

(Z palety vůní a barev a tvarů tvoří si květiny na počest jaru)2X 

 

Bílé a modré a žluté a rudé, s velkými květy i malé a chudé 

(Aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou věčnou krásu)2x 

 

 

 

 

 



31. Pro skřítka Práška - Ilona 

C              Ami Dmi       G 

Oba jsme děti Matičky Země 

C                Ami     Dmi        G 

Jdu kousek k tobě a ty pojď ke mně 

C             Ami     F            G 

Podej mi ruku a já ti dám svojí 

C                        G           C 

V tu chvíli naše světy se spojí 

 

32. Buď vždycky laskavý - Ilona 

C                                                           G 

Buď vždycky laskavý, to vážně smysl má 

                  F                G                   C 

Co druhým vysíláš, to svět ti zpátky dá 

C                                                  F 

Všechno živé vždycky opatruj a chraň 

                 C                   G                 C 

Vzácný je život a láska nejmocnější zbraň  

 

33. Už tu smrtku zimu vynášáme – Natálka 

G                                          D         G 

(Už tu smrtku, zimu z kraje vynášáme,)2x 

C                 G       C                 G 

(Do vody ju dáme, sbohem zamáváme 

G                                     D         G 

Nové jaro v našem kraji uvítáme)2X 

G 

Už ide mařena, má studená kolena 

D                G         D                          G 

Zuby zimú drkoce však skončí v potoce 

G 

Vemte ju ogaři ať se jí nedaří  

D                G         D                  G 

Pruty zapráskejte, do vody ju dejte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. O Rode – Natálka 

C 

Ó Rode, Rode, Rode náš 

                       G      C 

Ó Rode Rode Slovanů 

C 

Ó Rode Rode, sílu dej 

                             G       C 

Ó Rode, Božskou ochranu! 

 

Ó Rode Rode sílu dej 

Ze spánku Zla nás vyváděj 

Ó Rode Rode Pravdu sej 

V Boji s temnotou pomáhej! 

 

Ó Rode Rode náš 

K Novému věku doveď nás 

Síly Světla ať nastanů 

Na Zemi k Slávě Slovanů! 

 

 

35 Bohyni Ladě – Zdeslav 

C       G        Ami         F           C                G 

Lada, Lada, Laduška, Matkou všeho zůstává. 

C       G        Ami         F     C                  G 

Lada, Lada, Laduška, sílu všemu rozdává. 

F                        C          G              Ami 

Všem laskavým srdcím, pohlazení dá. 

F                      C        G           C 

Život v duších našich, rozeznívá. 

 

Lada, Lada, Laduška, Bohyní jsi života. 

Lada, Lada, Laduška, krev nám v žilách klokotá. 

Ženám dáváš sílu, mužům lásku dáš. 

S Bohy ve vesmíru, všechno v ladu máš. 

 

Lada, Lada, Laduška, sláva tobě náleží. 

Lada, Lada, Laduška, naši paměť osvěžíš. 

Život dáme v Ladu, Lada život v nás. 

Sláva Bohům našim s námi zazpíváš. 

C       G       Ami 

Lada, Lada, Laduška………….. 

 

 

 

 



36  Oslava Kolady - Zdeslav 

G E Ami                    G G E C G 

Kolada je slávy den, slunce návrat světla všem. 

G E Ami G                     G Ami C G 

V krbu plamen plápolá, svátek radost vyvolá 

 

Ref: 

C G                                            Ami G 

Sláva Předkům, Sláva Bohům, Slavjani dnes slavějí 

C G                                           Ami C G 

Sláva Předkům,Sláva Bohům, Koladu oslavují. 

 

Kolada se narodil, příchod jara přislíbil. 

Den se opět prodlouží a ducha nám posílí. 

Ref: 

 

Kolady je velký den, ochranu nám slíbil všem. 

Všem co Bohy slavějí s předky svými v souznění. 

Ref: 

G E C G                    G C G 

Kolada je slávy den. Slunce radost dá nám všem. 

 

37. Hej Jarilo – Natalka 

                    G               C    G                         D    G 

Ref:  Hej Jarilo, hej hej Sluníčko nám dej dej 

                    G               C    G                   D    G 

Hej Jarilo, Jarilo, by se zrno zrodilo! 

 

Zemi odmykáme, zrno zemi dáme, 

Ať to zrno vzejde, Jarilo k nám vejde! 

Ref: 

 

Teplou zemi, Jarilo, plodnou zemi Jarilo 

Dej nám vláhu, Jarilo, by se zrno zrodilo! 

Ref: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Perunovi - píseň mužů- Zdeslav 

E                  D       G                  Ami 

Země Slávy Naše, půda předků Naše! 

E                   D       G 

Hoj - Perune Bože Náš! 

E                  D       E 

Hoj- Perune Bože Náš! 

 

Byla od pradávna Našim Bohům Sláva. 

Hoj - Perune Bože Náš! 

 

Byla, je a bude, Slavianská krev tu je. 

Hoj- Perune Bože Náš! 

_ 

Sílu svou a víru, na ochranu míru. 

Hoj- Perune Bože Náš! 

 

K spáse našich Rodů, k slávě našich Bohů. 

Hoj- Perune Bože Náš! 

 

K obraně a Slávě, voláme Hr na ně! 

Hoj- Perune Bože Náš! 

 

Chopme se jí bratři, vždyť nám přeci patří. 

Hoj- Perune Bože Náš! 

 

Zde je naše Sláva, vítězství a práva. 

Hoj- Perune Bože Náš! 

 

Hoj -Perune Bože, proměňuj nás v muže. 

Hoj- Perune Bože Náš! 

Sílu ty nám k tomu dáš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39. Bohu Rodu -  Zdeslav  

C                 G        F                C 

Dal jsi nám Rode, dal jsi nám sebe, 

C                G         Ami G 

dal jsi nám vesmír Slávy. 

C                  G     F                 C 

Dal jsi nám sebe, dal jsi nám nebe, 

C                Ami    G    C 

dal jsi nám píseň chvály. 

 

Ref.: 

Spojme se spolu v jediném kruhu, spojme se v kruhu Slávy. 

Spojme se v kruhu s našimi Bohy 

Přidej se k nám a zpívej s námi. 

 

Dal jsi nám Rode, slovanské ženy, 

dal ji nám ženy Slávy. 

Dal jsi nám ženy, ty moudré ženy, 

dal jsi nám ženy Slávy. 

 

Ref.: 

Dal jsi nám Rode, slovanské muže, 

dal jsi nám muže Slávy. 

Dal jsi nám muže, ty silné muže, 

dal jsi nám muže Slávy. 

 

Ref.: 

Dal jsi nám Rode, slovanské děti, 

dal jsi nám děti Slávy. 

Dal jsi nám děti, ty poslušné děti, 

dal jsi nám děti Slávy. 

Ref.: 

Dal jsi nám Rode, slovanskou zemi, 

dal jsi nám zemi Slávy. 

Dal jsi nám zemi, tu *úrodnou zemi, 

dal jsi nám zemi Slávy. 

*(Moravskou) 

 

Ref.: a první sloka  

 

 

 

 

 

 

 



40. Zlatá cesta - Zdeslav 

Ami      Dmi        Emi             Ami 

Při letu životem, potkal jsem mnohé. 

Ami      Dmi        Emi       Ami 

Lásku i nenávist, důvěrně znám. 

Ami              Dmi     Emi        Ami 

Řek jsem si, živote, takhle to nejde 

Ami        Dmi                G                Emi 

Na cestu předků mých, musím se - dát. 

 

Ref: 

Ami                 Dmi  G          Ami 

Hoj! Duli-duli dam, veselím skáču. 

Ami                 Dmi   G           Ami 

Hoj! Duli-duli dam, radost já mám. 

Ami                 Dmi   G        Ami 

Hoj! Duli-duli dam, radostí pláču, 

Ami                 Dmi    G            Emi 

Hoj! Duli-duli dam, život rád - mám! 

 

Na cestě k předkům mým, učím se mnohé. 

Pravdou je jenom to, co v hlavě své mám. 

Slovanská krev má, teď předsudky bortí. 

Se všemi dokola, blíž k nim hned mám.  

 

Ref.: 

Vydám se s radostí, po zlaté pouti. 

Přes hory, přes doly, překážky mám. 

Přes řeky, přes lesy, různě se kroutí. 

Všude kde zastavím, své bratry - mám. 

 

Ref.: 

Rod můj mi předává, myšlenky jasné. 

Čím víc se zajímám, sil mých je víc. 

Svět Slávy mě volá, tento se hroutí. 

Na cestě k předkům svým, neztrácím nic. 

Ref.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. Ráno Svaroga - Alša 
D     A               D          A                    D 
Je tu ráno ránečko, svítí nám světélečko, 
D                 A      D                              A   D 
přišlo zasej po noci, přišlo všem ku pomoci 
 
Slunečko už vychází, světlo nás doprovází,  
vede nás po cestičce, po tej našej zemičce 
 
Tolik krásy všude je, tvoření tu panuje 
Ljubosť se ohlašuje sílu nám ukazuje 
 
Tak jsme šťastni pospolu u společného stolu 
Pokrm dává každému srdéčku upřímnému 
 
42. Sláva jaru - Alša 
A                                         E   A  
Vítej jaro, vítej a ty ptáčku zpívej 
                                  E        A  
Jaro přišlo k nám, co já mu dám 
          D     A       E               A  
Ref: Jaro, jaro, jaro přišlo k nám 
          D     A       E               A  

Jaro, jaro já tě dobře znám 
 
Dám já mu srdce, pracovité ruce 
Ony květy zasadí, sémě slunce pohladí 
Ref: 
 
Zima už odchází v nožky nás nemrazí 
Příroda už pučí, kravka v chlévě bučí 
Ref: 
 
Vše se rodí zase opět v novém čase 
Slunce víc už hřeje, příroda se směje 
Ref: 
 
Radujem se z toho, vděčnosti je mnoho 
Za tu sílu lásky dá nám zrna klásky 
Ref: 
 
 
 
 
 
 



43. Studánka - Alša 
D                       A                          D 
Voda tryská ze země a ptá se mě jak je mně 
D                 A                              D 
Je tu krásně velice, až z toho plesá srdce 
 
Studánečka kamenná pro nás hodně znamená 
Ovlaží a osvěží, každý k ní rád poběží 
 
Studánečko rozmilá, střeží tě tu tvá víla 
Tancuje ti pro radost, abys měla vody dost 
 
44. Rod v rodině - Alša 
D                                 G   D                         A 
Když jsem byla malúčka, chovala mě matička 
D                        G      D                    A   D 
Tatíček ňa vychoval, pro rodinu pracoval 
 
Věděl on co je třeba, přinest dom všeckým chleba 
Matička ho krájala, z úctú nám ho dávala 
 
Tak to chodí v rodině, aj v tej celej dědině 
Kdysi byly osady včil už je to zas tady 
 
Těšíme se na sebe v kruhu při tej besedě 
Držíme se za ruky, však se známe už věky 
 
45. Na Moravě tady - Alša 
D                   C                                   D 
Na Moravě tady v tomto krásném kraji 
D                        C            G             C 
Kde se zpívá, hraje slovečko sa směje 
 
Raduje se z toho z rodu Slavjanského 
Slyšte sestry, bratři, tato zem nám patří 
 
Pole, louky, řeky už po dávné věky 
Slavjanů životy tvořily hodnoty 
 
Tam, kde slovo vane, tam jsme my, Slavjané 
Sílu našich tradic k tomu ještě navíc 
Žijme v pravdě lásky chraňme si svobodu 
Předky našich rodů, pijme čistou vodu 
 
 
 



46. Poděkování zemi a vodě - Alša 
Dmi                Ami   Dmi F                C       F     
Země, Země, Zemička    naše drahá matička 
F                   C        B      Dmi             Ami     Dmi 
Dává nám tu všeho dost, člověk je tu chvílu host 
 
Pořád ona je s náma, jak milující máma 
Vede nás od malička její síla, vodička 
 
Voda, Voda, Voděnka modrá je jak pomněnka 
Rozpomeň se, člověče, ať voda neodteče 
 
Rozpomeň se, v srci svém, najdeš světlo v nitru svém 
Září jak ta perlička, jak ta čistá vodička 
 
Vodo, Vodo, Vodičko, děkujem ti za všecko 
Ty jsi život člověka, to je pravda odvěká 
 
47. Chválím tě, Země má – Svěrák, Uhlíř 
 
Chválím Tě země má, tvůj žár i mráz 
 
Tvá tráva zelená, dál vábí nás 
 
Máš závoj z oblaků, bílých jak sníh 
Hvězdo má, bárko zázraků, na nebesích 
 
Ať před mou planetou, hvězdný prach zametou 
 
Dej vláhu rostlinám, Dej ptákům pít 
Prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48. Slavjané - Alša 

D                            Hmi 
Slavjané Slavjané, probuťe se, 
G              C                   E             A 
Národ náš v srdci svém Světlo nese, 
D              A                D 
(Světlo nese, rozsvicuje, 
D                            A  D 
Života cestičku ukazuje.) 2x 

Tak poďme pospolu do tych dějů, 
Kde všeci zrození se jen smějů 
(Duše šťastná, plesá srdce, 
Země očekává vaše ruce)2x 
 
Rozsévejte sémě, nejen chleba 
V srdci by vzklíčilo, co je třeba 
(Buďte dobří hospodáři 
Přinášíme Světlo, ať se daří)2x 
 
 
49. Jak krásně je na světě - Ilona 
A             E               A 
Bože, jak krásně je na světe 
             E             A 
Na této zázračné planetě 
D                A                 E 
(Máme svůj domov zde na Zemi 
A                E               A 
Se stromy, zvířaty se všemi)2x 
 
Žijme tu společně v souznění 
Každý z nás jistě to ocení 
(Hojnost nám daruje všem 
Ta naše Matička Zem)2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50. Zimní slunovrat - Alša 
Dmi                              E         A 
Přišlo k nám zas nové slunéčko, 
Dmi                           F     A 
posílí nám všeckým srdéčko, 
Dmi                     C 
matičku Zemi on oplodní, 
Dmi                      E       A 
nový život se zas zrodí z ní 
 
Zimní to Slunovrat zas tu je, 
víra a naděje panuje, 
že matka na jaro porodí, 
na polích mnohé se urodí. 
 
Slunce dává SVĚTLO každému, 
od největšího až k malému, 
vítej jej v pokoře a vděku, 
sílu svou daruje člověku. 
 
By mohl na této Zemi žít, 
k životu potřebné mnohé mít, 
dýchat vzduch a pít čistou vodu, 
v duši mít radost a pohodu. 
 
Děkujem ti, bratře, ze zlata, 
od Roda přijde ti odplata, 
vítáme tě všichni, jak jsme tu, 
osviť nás i celou planetu, 
osviť nás i celou planetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51. Hromnice – Alša 
D                     E            A D 
(Na Hromnice o hodinu více)2x  
                                 E                           A D 
(pojďte všeci, pojďte sem ať se tady ohřejem)2x 
 
(Sněhu padá, mrazu taky více) 2x 
(ještě nás zebú ruce, to je teprú Hromnice) 2x 
 
(Sejdeme se u jedného stolu) 2x 
(Budeme se radovat, zpívat si a tancovat) 2x 
 
(Zima už se pomalinku krátí) 2x 
(Jaro se brzo vrátí, budem ho vyhlédati) 2x 
 
52. Husličky, píšťaličky - Zdeslav 
G                  D      G                       D       G 
Hoj husličky, píšťaličky rozdúvajte mé dušičky 
H7/4             C         G                      D              G 
(Rozdúvajte, pofúkajte, pro mú milú pěkně hrajte)2x  
 
Hoj bubínky a drnkáče, zahrajte jí ať nepláče 
(Zahrajte jí hned z vesela, ať uvidí, že má milá) 2x 
 
Rozrdúvajte její líce, že má milá eště více 
(Budeme tancovat, budem se smát, k tomu nám bude muzika hrát) 2x 
 
Hoj húsličky a drnkáče, moje milá už nepláče 
(Točí sa zvesela, muzika hrá, že je mú milenú, dokaď Bůh dá) 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53. Mladí - Zdeslav 
C               G          Ami                   F          C                      G             Ami G 
Zeptám se ptáčka, kam svou hlavu ukládá, když jde večer se sluncem spát 
C                G        Ami            F           C             G                C  
S placením nájmu si on hlavu nedělá, do hnízda složí křídla svá. 
 
Ref: 
C                                     G                   F           C  
Jsme mladí, jsme mladí, jsme mladí – chceme žít 
C                                     G                   F                  G          C  
Jsme mladí, jsme mladí, jsme mladí – chceme také slušně žít 
C                                     G                   F           C  
Jsme mladí, jsme mladí, jsme mladí – chceme žít 
C                                     G                   F                    G          C  
Jsme mladí, jsme mladí, jsme mladí – chceme ve své zemi žít 
 
Zeptám se motýla, co na kytku usedá, kam svá křídla skládá, když jde spát 
Jestli u svých rodičů do třiceti přebývá nebo kytku na splátky má 
 
Ref:……chceme ve své zemi žít…….chceme rodinu svou mít 
 
Ptám se tě, táto můj, jak na nohy se stavět mám, když pravidla divná tady jsou 
Příroda dle vesmíru na splátky nic neprodá a i já chci žít – dle Konů žít 
 
Ref:…….chtějí rodinu svou mít…….změnu musíme teď chtít 
 
Synu můj nejstarší, takto zní rada má, objev v sobě sílu, mužnost svou 
Jako tví předkové, přímo vyslov vůli svou, co chceš - pak myslí vykonej 
 
Ref:……. změnu musíme teď chtít….a svou vůli uč se použít 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54. O Zemi - Zdeslav 
C               Fmaj 7 C               Fmaj7        
Zazpívám o zemi, návratu do vlasti mojí,  
Dmi        G         Dmi          D CFmaj7 
po Konu žijí tam Slavní příbuzní- moji 
 
Ptáci tu zpívají písničku svoji,  
země se raduje, že změna už tu je – pro ni 
 
Ref: 
F                             G       C      F                  G         C  C7 
Muži tam vědomí a pevní jsou, ženy se z lásky radujou 
F                    G                Ami A7 F                                  G             C     Fmaj7 
Děti se rodí a staří veselí jsou,      v souladu s vesmírem všichni se radujou 
 
Zazpívám o zemi kde vzduch a příroda voní 
Potoky zurčí tam pole se ve zlatě vlní 
Lidé tam šťastni jsou, tancují, zpívají o ní 
Že všeho je tam dost, procují pro radost svojí 
 
Ref:…………………..v souladu s vesmírem radostně pracujou 
 
Hledáš.li, najdeš jí na cestě, po které chodím 
Děržava jestvuje, před zraky skrytá je mnohým 
Jdi cestou ukrytou před zraky šedivých - do ní 
Stačí jen naslouchat slovům písničky mojí 
 
Ref:…………………..v souladu s vesmírem vesele budujou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55. Vodičko, voděnko – Ilona 
C           F             C         G 
Vodičko voděnko, čistá a chladivá 
F           G      C            G 
Síla je v tobě mocná a léčivá 
Kdopak tu sílu as do tebe vložil,  
že lidem vléváš život zas do žil 
 
Matka Zem z nitra svého tě zrodila 
Bohyně Živa silou obdařila 
A lidská mysl, co čistotou svítí 
S vodičkou léčivou dá sílu k žití 
 
56. Valašské kopce – Alša 
D                                                 A            
Vy Valašské kopce, roky tu býváte, 
D                         A                        D            
Nejednu studánku v sobě ukrýváte. 
 
Nejednu studánku, nejednu tůněčku 
Voděnka utěká dole po kopečku 
 
Nejedna cérečka, nejeden syneček 
Dojde ke studánce, v ruce má džbáneček 
 
Z hlíny vypálený, ručkú malovaný, 
Valašské obrázky malerečkú z lásky 
 
Chraňte nám tu vodu, vy Valašské kopce 
Ať ludé možú pít ve svojej chalúpce 
 
Budú sem chodívat, prameny čistívat 
Vděčnost jim slibovat, za vodu děkovat 
 
57. Studánka Lada - Alša 
D                    A            D                      Emi      A 
Vítám vás, já, Voda Lada, že ste přišli, to su ráda 
 D               Emi       A    D               A         D                       
(Děkuju za vašu přízeň, pijte, ať nemáte žízeň) 2x 
 
Vodička je jak váš život, potúček aj hluboký brod 
(Bez ní byste tu nebyli, tož vítajte, moji milí) 2x 
 
Postojte, aj pozpívejte, na paměti dycky mějte 
(Že vodičku ochraňovat, že tu žiješ, jí děkovat) 2x  
 



58. Hymna Kupalovi – z ruského originálu 
ženy: 
Emi       D                  Emi   
V Svatý den Boha Kupaly 
C         G      D      Emi 
Ať jste velcí nebo malí 
C      G D  Emi   C   G   D  Emi 
Scházejte se,      očišťujte se 
muži: 
C   G   D  Emi   C   G   D  Emi 
Ve Svaté Řece, ve Svatém Ohni 
C   G   D  Emi   C   G   D  Emi 
Scházejte se,    očišťujte se 
všichni: 
Ref: 
C          G      D     Emi   C        G      D      Emi 
Slavme Boha Peruna,     Slavného Gamajuna 
C             G    D     Emi   C    G       H7 Emi 
Všechny naše Předky,     sílu Lady Matky 
C       G      D     Emi   C        G                 D      Emi 
Slavíme tě, Svarogu,   strážce hvězdných čertogů 
C     G       D  Emi   C        G      H7 Emi 
A nebeský Vyrij,     svatou řeku Irij 
 
ženy: 
Otec Oheň, Matka Voda 
Očistí nás, sílu dodá 
Od nečistého, sílou přečistou  
muži: 
Ve Svaté Řece, ve Svatém Ohni 
Od nečistého, sílou přečistou  
všichni: 
Ref: 
 
ženy: 
Rozkvétá Perunův květ,  
Daruje nám mnoho let 
Ochraňuje nás, po všechen života čas 
muži: 
Ve Svaté Řece, ve Svatém Ohni 
Ochraňuje nás, po všechen života čas 
všichni: 
Ref: 
 
 
 



59. Propojení v tanci - Alša 
D                      C                     D                           C                             D 
Hej hola, hola, pojďte do kola, chyťte se za ruce, propojte svá srdce. Hej 
 
Hej hola, hola, země nás volá, dává se celičká, ta naše matička. Hej 
 
Projdi se po ní, ať tvůj krok zvoní, ona ti odpoví, dobře o tobě ví. Hej 
 
Muži a ženy, střežte ty vjemy, které z ní slyšíme, když po ní chodíme. Hej  
 
Dupni z vesela, tancuj dokola, zazpívej písničku, pro Zemi matičku. Hej 
 
 

 


