
1. Kdo v zlaté struny zahrát zná  

Kdo v zlaté struny zahrát zná, 

jej ctěte víc než sebe, 

neboť vás tak bůh miloval, 

že poslal vám ho s nebe. 

 

Hrozné, když bůh neourodou 

a morem trestá přísně; 

však ze všech trestů největší, 

když národ nemá písně. 

 

Ten národ ještě nezhynul, 

dokud mu věštec zpívá, 

a píseň v nebi zrozená 

i ve smrt život vlívá. 

 

 

2. Nekamenujte proroky  

Nekamenujte proroky. 

Neb pěvci jsou jak ptáci; 

kdo hodil po něm kamenem, 

k těm víc se nenavrácí. 

 

Soud boží na se národ zve, 

jenž pěvce své ctít neví, 

a nejstrašnější kletbou jest, 

když bůh odejmul zpěvy. 

 

Jeť srdce pěvců nejčistší 

a všeho hněvu prosté, 

a co vám zpíval od srdce, 

to ve svém srdci noste. 

 

 

3. Mně zdálo se  

Mně zdálo se: "bol sestár' už 

a bude s ním už amen, 

a slzí těch už vyteklo, 

že vysch' už jejich pramen." 

 

Tu sem si zpomněl na Tebe, 

a duše má se chvěla, 

a cosi v ní se ozvalo, 

jakby Tě ztratit měla. 

 



A oči se mi zalily, 

radosť se v pláč mi mění, 

a já poznávám s bolestí, 

že slzám konce není. 

 

 

4. Hej, jaká radost v kole  

Hej, jaká radost v kole 

a v náručí mít holku! 

Pojď bledý hochu tančit - 

já dám Ti zahrát polku. 

 

Aj bledý hoch se zachvěl, 

jak mráz by mu vjel v oudy, 

a po těch bledých tvářích 

mu tekly slzí proudy. 

 

 

5. Z svých písní trůn Ti udělám  

Ze svých písní trůn Ti udělám 

Za velkých pěvců příkladem, 

za žezlo Ti své srdce dám 

a slávu svou za diadem. 

 

Za zákon lásku vyvolám, 

svou písní oslavím Tvůj den, 

v Tvou duši vleju lásky slasť, 

a sladkou touhu ve Tvůj sen. 

 

Ptáčků Ti písně přivolám, 

máj nastele Ti k nohoum květ, 

a nebes hvězdám rozkaz dám 

a v nebe změním celý svět. 

 

A srdce všech Ti podmaním, 

ráj vyzpívám Ti z hrobu zpět, 

a královnou Tě provolám, 

kam šírošírý sahá svět. 
 


