
Pasáček hvězd 
 

1.Loučím se s tmou  7.Jablko 13.Louže 
2.Kohout 8.Pokání 14.Horní, Dolní 
3.Večernice 9.Co je to? 15.Nova 
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kvôli spevu hrám často nie v originálnych akordoch alebo s kapom 
 

♫  Loučím se s tmou (orig. je v D dur)  
                                                                                                      (hrám v G dur s kapom 4)      

®: GLoučím se Ds tmoGou 

Už Cvím, lásko Emimá, už Dvím 
CZbloudil jsem, Ddám na tvůj Emipůvab svůj Chřích 

A ty mi Godpustíš, co Djá jen Gvím 

Byla krásná jak Dv louce Gkvět 

Byla Cšťastná, já Emichtěl a Dhned 

Byla Emihloupá, já Dk ránu se Emipomodlit Cchtěl 

Pán Bůh Gmlčel, já Dsklízel, co Gsel 

Kdesi za duší je DkoGut 

Tam se Cvznáší snad Emipřání Dtěl 

Cosi Emistoupá jak Dhlad, byl jsem Emislaboch a Cšel 

A teď Gsklízím, co Dv touze jsem Gsel 

®:  

A ty mi Godpustíš, co Djá jen Gvím 
  
  

Pasáček hvězd 
  

 
 
 
 



♫  Kohout    (orig. je v A dur)   (hrám v D dur)      

DS podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat 

A Anad krajinou nebe vzlítne kamsi, kde je řád  

A Emido řeky se světla z oken budou chvilku dívat 

A pak si Gunavený lásky půjdou lehnout, budou Aspát 

V tu dobu Dzavírám už oči abych tě měl něžná lásko 
AV soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd 
EmiNádhernou a bílou jak svý ruce ke mě vzpínáš,  

Jak často Gnechávám se tebou do ztracena něhy Avést 

®: Zvony zvoní jen Dchvíli, ruce budou se třást  

A pak zmlknou, má Alásko 

To Emikohout je umlčí Gk ránu, když mě opouDštíšA 

Zvony zvoní jen Dchvíli, jen než přijde den 

Proto krásně a Ablízko  

A pak Emiztichnou, abych slyšel jak mi tajný přání Gmý 

OdpouDštíš A7 

DS podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat 

A Anad krajinou nebe vzlétne kamsi, kde je řád 

To Emijá se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat 

A kdyby Gdo očí, jo, to bys koukala, kam už jsem Aspad 
DNa záda ti nehty napíšu, miláčku, jméno 

A Apodepíšu na čas rozloučení věrný slib 

Že Emikameny se k nebi spíš než moje láska zvednou 

Že jsi Gmoje štěstí, s tebou je mi vždycky trochu Alíp   

®: 2x …                         Pasáček hvězd 
 

 



♫  Večernice  (orig. je v G dur)  (hrám v G dur s kapom 5)     
 

1. Až Gjednou ráno Dpřijdu 

Ty zase Emiodpustíš mi, co odpouštíš Cléta 

Jsem Emichlap a světák, co po hvězdách Csvěta   

Létá, Glásko má 
 
2. Výš nad oblaky, jsou jich celá Dstáda  

Protože Emiráda mě máš, odpustíš mi Czas 

A já ti Emiza to věrnej budu celej Cčas  

Co spolu budem, Glásko má 
 

®: AmiStálá má  
DVečernice nekonečných Gdlouhých dnů 
AmiLáska, jsi  
DJediná, co líbat chodí Gdo mých snů 

 
3. Až jednou ráno Dpřijdu 

Abych se Eminajed, převlík a pomiloval, Cvíš 

Jsi Emipřístav můj, mé soukromí a Cskrýš 

Já věrná Gláska tvá 
 

®: 2x +  
 
1. 

  
  

Pasáček hvězd  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Pasáček hvězd    (orig. je v H mol)  
                                                                                    (hrám v E mol s kapom 3)     
 

Mokrou Emitravou tak při zemi jak kloboučky hub 

Mlha nad ránem přišla snad Amispát  

A kamsi Cnad zem tak pomalu Emido bílejch hvězd  

Malý Cobláčky kouře začal Hvítr hnát 

Obzor Emibíle se rozsvítil a pasáček hvězd 

Měsíc zapadal za černej Amiles 

Rosa Cztékala z kytar a Emize stříbra strun 

Půjdem Cspát, už je zítra, už je Hdnes 

®: A Czaspíme ráno a ne, nebude první 

Noci Gkrásný jsou, nejhezčí Emiz cest  

A Fv poledním slunku až se Dmiprobudíme 

Bude se Emijazyk jak břečťan nám plést 

Jak Eminádherně voní zbytek popela tak  

Jako v usárně vůně tvých Amitrik  

Když je Cv neděli večer na postel Emivyložíš ven  

Ne Cnezvyk sis nikdy, ne Hnezvyk 

®:  

medzihra 

®:  
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 



♫  Kůra   (orig. je v D dur)   (hrám v A dur s kapom 2)      

1. DKlid Astrání, to Dse mi Astýská 

Vlak Dpěkně Azblízka až Dotře Etvář  

Až Dvětve Azláme na Dznámým Anádraží D  


AVystoupíme, Epůjdem Adál  D A 

2. DStůl Amámy, to Dse mi Astýská 

Pant Dještě Apíská, co Dtáta Edal  

K dřeDvěným Adveřím na Dchatě Av Lukách D 

Už dávno Apukla skála, Ekde jsem Aspal 

®: DZpíAvej, AzpíAvej, DzpíAvej  

DHm
Amm, Eabys nebuAlil  D A 

DSmích Av dlaních a Dtajná Apřání  

A Dhezký Aholky, jichž ses Dsotva Edotk   

To Dse mi Akrásně, tak Dkrásně Astýská D 

Trampárny Anádherný a Eříční Aproud  D 

A 

DRost Av Lukách tyDmián As mátou 

A Ds tátou Ahledali jsme Dsuchej Emech  

A Ds loďkou Az kůry v stříDbrnejch Avlnkách D    

My Aleželi jsme Ena záAdech   

®:  

1.  
  
  

Pasáček hvězd 
  

 
 
 



♫  Ticho    (orig. je v F dur)  (hrám v D dur)     

DZpívám, / noc / hlídá notu mou 

GZpívám, abych vůbec Dbyl 
Hlasům, co se spojil v jeden proud 
Ne Gdávno nevěřím, čím víc, tím Dlíp 

®: Hlídám tajně v tichu duši svou  
GS vírou, že nic nekonDčí 
Jen chvíli, chvíli ještě vlků proud  
GPůjde, ne nic nekonDčí 

Doufám a po svým věřím v příští soud 
GDoufám a věřte, doufám Drád 
Doufám a dobrý větry slyším dout 
GDoufám, slyším zvony Dhrát 

®: 

Zpívám, kvůli vám dnes začnu plakat snad 
GZpívám nahlas s naděDjí 
Vídám, vídám vás občas role světců hrát 
A Gjak vám trůny stavěDjí 

®: 2x … 
  
  

Pasáček hvězd 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Jabko  (orig. je v D dur)   (hrám v D dur)      

Šel Dstín tichým krokem po Abílých zdech 

 A Dvítr Ev záclonách Avál  

A ty Dkrásná jak jabko, jak Aprvní vzdech  

Až jsem se Dprobudit Elásko Abál  

®: Dobrý Dden, dobrý Eden, dobrý Aden 

A díky Dza každé Gráno As tebou  

Dobrý Dden, dobrý Eden, dobrý Aden 

Jak rychle Druce tvý jsou Ev mých a Apředou A7 

Šel Dstín tichým krokem po Abílých zdech  

A Dslyšel, jak Ev poduškách Adýcháš  

Jak Dhřebíčku voníš má Abylinko krásná  

Tvůj Ddech je jako Ekdyž něco Azpíváš  

®:  

medzihra 

®: 3x …  
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Pokání  (orig. je v F# mol)   (hrám v A mol s kapom 2)    

AmiZnavenej na dně / a jako kůl sám 
Už v kou/tě kam dál / no řekněte kam  
Před sebou utíkat těžko / se kamkoliv Edá 
AmiNejtěžší noci jsou pod střechou hvězd 

Když Dmidomů se nechce / když se necháš svést  

Sám Amisebou a cosi si Enamlouváš a namluvit Amidáš 

I kámen se ustrne, ale musí mít proč 
I řeky proud obrátíš, když důvod je  
I sníh v slunci padá, když rozhodne / na nebi EBůh  

Jen Amipříčina následkem věci má být 

A Dmivědomí, že není nic, nežli žít  

A že Amiživot je jen na chvíli Epůjčený milostný Amidar  

®: Ne hněv nebo závist /ani jiné z těch slov 
Ani touhy,/ co navíc chceš k životu mít  
Ani láska, / ta není důvodem odejít Ez cest  

Kdo Amiv poledním žáru hledá hojivý stín 

Ať Dmivykřičí napřed / řeku svých vlastních vin  

A pak Amiobrátí ke hvězdám Epokorně / u dlaně Amidlaň  

A poprosí mlčky / to kdekoliv jde 
V chrámech jen svádí to k divadlu vést  
Ať poprosí člověka jménem / jménem pravdy a Esvým  

A ať Amisnese / pokání po samý kraj  

To Dmivíra je svědomí / a svědomí ráj  

A nikdo Aminení čistý, jen Eněkteří lidé snad Amimíň  

®: 
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 



♫  Co je to?   (orig. je v A dur)  (hrám v D dur s kapom 5)    

Emi7 Na tvý jméno  a Dna tvou noc   

Emi Na pár rukou, co Emi7na pomoc  
D Přišly ráno, když Emichtěl jsem jít  

(Ani) Dmineuměl jsem správně Dvzít 

Emi7 Nenaspaný Drána mám 
Emi Často bývám Emi7večer sám 
D Když ne s tebou, Emi7no tak s kým  
DmiS knížkou tvou si Dspím 

®: EmiTelefon hlídám 

Jak Dpěkně teď lásko zní  
Emipísničky střídám, nevím, Emi7co je to hlad 

To Dmivšechno je, mám, mám Drád hmmm 

Emi7 Zasel vítr Dsetbu svou 
Emi Nezklamaných Emi7přání soud 
D Pod obrázkem, Emi7co tu mám 

Vždy tě Dmivečer lásko potkáDvám 

®:  

1. Asi 

Hmmm  
  
  

Pasáček hvězd 
 
  
 
 
 
 
 
 



♫  Okno   (orig. je v D dur)    (hrám v G dur)     

Svírám Gchvil krásný déšť 

Lež lásko Dmá, ještě chvíli lež 

Až se Gvzbudím, až přijde Cden 

Ne, už Gnebudem, hDmGmDmGm 

V konci Gsil je minulá noc 

O pomoc Dvolám stříbro ztracenejch hvězd 

Cesty Gnejsou, když po nich nemá kdo Cjít 

A my už Gnebudem, hDmGmDmGm 

®: CStoupnem si k oknu, aby proudící dav  

Měl možnost Emivynést nás až Dna pranýř Gk nim  

Ať Dřeknou nám, co nesmíme  

Že jsem Gneslíbil, neslíbil nic  

A že až Dpřetékáme, jak moc se chcem  

A že do dne Gvejdem bezbranní Ctak  

Tak jako Gptáci, hDmGmDmGm 

®:  

medzihra 

®:  
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Baileys    (orig. je v A dur)   (hrám v A dur)     

APůlnoční čas Dmina bubny hrál, E7bála ses, jak padal Adéšť 
H7Kytky vlály v proudu kapek Eza oknem 
H7Zkoušeli jsme jarní bouřku E7rukou ven jak Asvítí 

Půlnoční čas Dmina city hrál, E7sama’s dala ruku Ablíž 
H7Možná, že tě ke mě přived Ejenom strach  
H7Nebo Baileys na kuráž tvou E7vůli splách, pak díky Apití  

®: Pak jsem, Ekdyž uhodil blesk, lesk kůže tvý jsem zahlíd 

Měl jsem najednou jak dítě E7strach 

Tak jak Aanděl jsi tam stála, Ehřála v ruce sklínku 

Spravedlnost s miskou E7vah 

Chyběl list a jak Dmináhodou E7pohasla i jarní Anoc 
H7Oplakaná štěstím k ránu Ezvalas mě dál 

Já H7pozvání jsem přijal, lásko, E7já si tě vzal, tak jak Ablázen  

®:  

1.  
  
  

Pasáček hvězd 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Barvy (orig. je v E mol)    hrám v E mol s kapom 5 (A mol)  ()  

EmiNocí letí jako běs, koly leští kolej, budí les 

Potichu Amiv zatáčkách se plíží a pak Emihoukne 

V chatách budí dětskej pláč, před hospodou mnohej spáč  
AmiLekne se a o flašku se Emibouchne 

®: Bejval Amina plošinách, bejval zvyk 
Spustit v rytmu vlaku zpěv a křik  
Chytat listí rukou jak se stromy Emimíhaj  

Jeden Amicigáro si mohl dát, nebo holce něco povídat  

Nebo Cdurvidět jak se kolej s družkou Emisbíhaj  

Nocí letí jako blesk, vždycky když mě vzbudí, chytnu stesk 
Pak mám Amichuť obrátit na návěstích Emibarvy  

Na Medníku místo mám, kde ještě kámen hnědej schovávám  
To Amiod páry, ty dnešní jsou jak Emilarvy 

®: 
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫   Louže   

DMlčky a Adlouze tak, Hmitak jak jen F#mismí se  
GPo krůčkách teď Amám tě Dmám,  
DVe stopách Atouhy, to Hmimlčení F#midlouhý  
GSe smíchem se Ablíží Dk nám.  

Všechno tu touží, myšlenky v loužích 
Splakaných jak z oken déšť,  
Oodpustí dávno, vždyť stačí jen mávnout 
Lež jen lásko, do mě lež.  

®: Jak vítr tmou, tak, tak tvý F#miruce se rvou 
DO mou přízeň, o můj F#midech 
D7Jestlipak víš, proč tak chvátám, Glásko má 
GmiSluší ti to na záDdech 

V zahradách vůně, v nahotě lůně, vystejskaný kůže pel  
Smeju ti z dlaní, tvých nádherných plání  
A zapomenu, že jsem šel 

®:  

GmiSluší ti to na záDdech 

GmiSluší ti to na záDmaj7dech 
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Horní, Dolní (orig. je v D dur)    
                                                                       (hrám v G dur s kapom 3)    

Ami Dobré víno svlaží Dústa a smích přijde Amisám  

Horká ruka stiskne Dchlad sklenek, pijme  
GAby občas bylo Dproč, proč Gne je tak jasné, to Dvíme 

Ami Koštýř na prsech jak Dlůza se vzpíná 
Ami Snad nám prominou ti Dpříští vína 
GAby občas bylo Dproč, proč Gne je tak jasné, to Dvíme 

®: GHorní, Dolní, ze Skoronic koně vedou 
DZpívej, zpívej, paličky noty předou 
G Snad se to všechno v dobré Dzmění 

G Kdyby měl ze vsi přijít Gdráb 

Ami Dlaždičky vedle lisu chuť maj už neomytou 
Ami Jak v cihlách penízky my vrátili se už 
G Jak pentle na zdobení Dkrálů,  G z Nečasů / do časů co Drok 

®: 
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Nova (orig. je v A dur)    (hrám v C dur s kapom 3)    

 CV koutku C7úst Fnapůl smích  

G7 Něco jsem pošeptal, když Cdech nám ztich  
AmiTak si se Fhezky Csmála 

Mám první C7řadu, v hlavní Froli jsi ty 
G7Nevíš kam s očima, když Cupíjím rty 
AmiTak si se Fhezky Csmála 

®: AmiJdou, ruce kamsi Fjdou  

A bílá Amimísta na tvém těFle ještě Cjsou 

Od zdi mám C7hřbety dlaní, Fjak jsem tě tisk 
G7Pod okny kdosi někde Cna někoho písk 
AmiPojď, půjdem Fna ně se Cdívat 

Třeba ji C7bude mít rád Fjak tebe já 
G7Něžně jí ruce kamsi Cpod šaty dá 
AmiBude to / jako v pátek Fna stanici CNova 

®:  

medzihra 

®:  
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♫  Stálice    (orig. je v E mol)  (hrám v A mol)     

Tma přišla Amik nám s ní nahý dlouhý nohy tvý co znám  

Má Dmistálice krásná pár doteků jak hvězdu z nebe  

Tebe si teď na dobrou Aminoc dávám 

®: Pojď bílá lásko má,  
Ať mi tě do půl ramen měsíc z oken rozsvítí  
Ty důvode mých rán 
Jak ti to Gsluší v tmavých Czdech 

Jak tiše Dmizadržuješ Edech 

Tma přišla Amik nám a unavený oči tvý se svíraj  

Nikdy Dminebudu mít dost pohlazení z křehkých dlaní  

Kůže chvění, rtů co k spánku Amislíbaj  

®:  

Tma přišla Amik nám, ve spánku ti rosu z čela stírám  

A tak jen tak Dmijak nic to já pod přikrývkou s dívkou krásnou  

Nedívat se hřích by byl a tak se Amidívám  

®:  

Tma přišla Amik nám jak tě miluju jseš touha všech mých rán  

Kdy Dminevstávám sám a nemám žádnou chuť se do dne vzbudit  

Nudit obyčejný věci budou, tak jak to Amiznám  

®: 3x … 
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 
 
 
 
 
 



♫  Tuněchody (orig. je v E mol)  (hrám v A mol s kapom 2)     

Než Amirozejdem se, přátelé, než skončí tahle noc 

Než si Emiposbíráme, co kdo sebou vzal 

Až si pár Fposledních kroužků dýmu vezme větru moc  

A oheň Crozloučí se, stejně dávno E7spal 

Vezmem Amipotrhaný struny, smyjem sklenice a stůl 

Ňáký Emikoště, to víš, člověk ztratil soud 

To ta Fpísnička, jak smála se a ty sis jen tak plul 

Chvíli Cs lodí John B. rozrážel jsi E7proud 

®: Tak ještě tu Amiposlední, poslední, co se ani Gnezpívá 

Taková ta, co se zpátky podíFvá a dlouho, dlouho E7zní 

A aby v ní bylo všechno Amitak jak žili jsme tu těch pár Gchvil  

A aby v ní cit a smutek nechyFbil teď asi se to E7smí  

Než Amirozejdem se lidi a než si chybět začnem zas 

Než se Emipošlapaná tráva zvedne zpět  

A než Fztichne tichá ozvěna, co opakoval čas 

Než se Cdveře zamknou a z trubek zmizí E7led 

A než Amivystydne pár kamenů, co celou noc jsi hřál 

To je Emizvláštní, písničky nikdy nedojdou  

A než si Fzamáváme na pozdrav, holkám pusy když jsi dal  

A než se Cdo map kouknem, kudy je to E7blíž  

®: 3x … 
  
  

Pasáček hvězd 
  
  

 


