
 

 

KDYŽ KRÁČÍŠ JISTĚ 
(táborová rostoucí píseň na melodii V blbým věku, autor Xindl X) 

 
 
NEDĚLE 

  

 

           C               G       

1. Poprvé kruh a hůlka v něm krouží 

              Ami                D7 

   mluví jen jeden, ač ostatní touží 

                 F           G 

   když jsme se octli v Bumbálce 

         C            Ami 

   plán v zalepené obálce. 

   F                                    G 

   překvapení na znamení, žijem v pohádce 

 

2. Poprvé kruh a hlava se točí 

   jistota strach v hlubokých očích 

   vyslovit jméno před všemi 

   i když se zrovna nechce mi 

   hledám to nejlepší místo v kruhu na Zemi. 

 



REFRÉN 

  

 

        F     G       Ami 

*: Jó, úspěch ten se slaví, se Strachem nebudem, 

    F                         G 

   JISTĚ znamená víc, než se zdálo, 

   F     G              Ami 

   život stavím, do něj sázím si růže rudé, 

       F                  E 

   bát se trnů, to by tak hrálo! 

 

            Ami           F          C 

R: Cestami kolem strachu procházíme dál  

             G 

   není jich málo, dívej, 

   Ami        F                G 

   každý hledá sen, co se mu ztrácí  

                   Ami  F              C 

   a nejde bez něj žít, Štěstí, Lásku, Klid 

                  G           F 

   když kráčíš jistě potkáš chvíli 

        G                  Ami 

   v ní se tvůj sen zase vrací. 

 

 

     F    G     Ami            F          G            Ami 

[:   Na - na  - na… - hledáme cesty světem, jistotu a cíl :] 

    

 



PONDĚLÍ 

 

ÚTERÝ 

           C               G       

3. Jeden je kruh a tři jména týmů 

              Ami                D7 

   z Eminy skály nedostaneš rýmu 

                 F           G 

   strach z chorob číhá u paní 

         C            Ami 

   průjem a zácpa prohání 

   F                                   G 

   vystrašení z nakažení, život zachrání 

 

4. V kuchyni voják dědečka hledá 

   stop scénka zubař, co plombu ti nedá 

   deka si vlaje nad strání 

   sudy se strání prohání 

   sněžný úkol dostávají silní před spaním. 

 

REF. 

           C               G       

5. Balíček mám a Sněžka už čeká 

              Ami                D7 

   strach z veliké dálky reptavé leká 

              F           G 

   Polskem si kroky šněrují 

         C            Ami 

   větry si strání zadují 

   F                                   G 

   do kopce se před polednem s chutí obují. 

 

6. Společné foto na špičce české 

   tváře jsou zdobené úsměvů leskem 

   zpáteční cesta údolím 

   tam plave radost, tady splín 

   stateční co vrátili se, večeři si sním. 

 

REF. 



STŘEDA 

 

ČTVRTEK 

           C               G       

7. Od teď už znám bolavá rána 

              Ami                D7 

   nohy si stěžují na svého pána 

              F         G 

   hlasatel zprávy oznámí 

         C            Ami 

   jistotou všechny omámí 

   F                                   G 

   chuť sledovat zase příště jistě dodá mi. 

 

8. Dřeva je dost, dnes večer nám vzplane 

   buřty už ztratily naděje plané 

   do ohně strach svůj přihodím 

   jak moc mě tíží, jen já vím 

v hloubce pod všemi strachy jistota, o níž sním. 

 

REF. 

 

           C               G       

9. Není to klam už zase šlapem 

              Ami                D7 

   sběrači sbírají bobulky kvapem 

              F         G 

   šeřínské skály šeptají 

         C            Ami 

   tajemství staré potají 

   F                                      G 

   čas zastaví se všem kdo si s ním rádi pohrají. 

 

10. Ve stínu stráň, na ní toalety 

   strachy nám dokáží ovládat světy 

   přítel vedle či pod hlavou 

   co strach je pro něj potravou 

   nalepí mi jistě náplast na duši bolavou. 

 

REF. 



 

PÁTEK-TETĚ PAVLE 
 

            C               G       

11. Tohle vám dám nic není potíž 

              Ami                D7 

   pojďte si přidat tady platí totiž 

              F         G 

   pravidlo rodu Jirmanů 

         C            Ami 

   co potřebuju dostanu 

   F                                      G 

   tetu Pavlu závidí nám až v zemi klokanů. 

 

12. Pak Míla-strýc a kuchař co mručí  

   tak chlapi nabízí nám svá náručí 

   styl, jak mít srdce na dlani 

   otevřít oči poznání 

   že chata svítí, i když Týnka zvoní klekání  

 

 

REF. 

 

REF. 


