
Lásko vítej k nám                                Carolina Moon/J.Velký 

                                                                                                   (Dis) 

      C(D)                                                                   F(G)      G(A)   C(D) 

1. Teď už vím, že první tání dveře lásce otvírá. 
                F(G)                        G(A)                      C(D)   

    Její krásnou sílu, já teď poznávám. 
     C(D)                                                                     F(G)          G(A)          C(D) 

    Chci jí mít a stále hledám, připadám si dlouho sám. 
                         F(G)                           G(A)                  C(D)   

    Prosím poslouchej, co rád Ti povídám. 
 

2. Že chci jít tou klidnou cestou, plnou teplých, všedních dnů. 

    Kudy jít? - ten směr mi dá jen ruka Tvá. 

    Jsem s Tebou a Ty jsi se mnou, velkou sílu v Tobě mám. 

    Je to krásnej pocit – víc už nehledám. 
   
               F(G)    G(A)                    C(D)   

Ref 1 : Ó,    lásko vítej k nám. 
                   F(G)                   G(A)                     C(D)   

             Jen vejdi - klíčem odmykám. 
             F(G)                G(A)                        Ami(Hmi) G(A)   

             Mám svý přání - jak se zdá. 
                       F(G)                      Dmi(Emi)       B(C) -F(G)  

             Umět písně, který vítr posbírá. 
                                     F(G)      G(A)       F(G)          G(A)       C(D)   

             Zahnat svojí tíseň - žít, jak žít se má. 
 
            solo mandolína, napojuje kytara 

                                   Ami(Hmi)                G(A)                             F(G)   G(A)  C(D)   

Ref 2 :  Vím, že měsíc nad řekou, jen stojí opodál 
                    Gmi(Ami)                 C(D)                                 F(G)  -Emi(Fismi)Dmi(Emi)   

              Zkouší dávat smysl těm Tvým snům, 
                                    Ami(Hmi)         G(A)                     F(C)      G(A)        C(D) 

              Všechno ví a má na svědomí, že víme jak jít dál 
                            F(G)                      Ami(Hmi)                  Dmi(Emi)             G(A) 

              Že ruku v ruce půjdem spolu čelit novým dnům.  tut, tut, tut. 

 

Ref 1 , solo banjo, napojuje kytara 

Ref 1 , konec mandolína 

 

 



Lásko vítej k nám                                       Carolina 

Moon/J.Velký 
 

      Dis(E)                                                      Gis(A), B(H), Dis(E) 

1. Teď už vím, že první tání dveře lásce otvírá. 
           Gis(A)             B(H)                  Dis(E)   
    Její krásnou sílu, já teď poznávám. 
     Dis(E)                                                         Gis(A),  B(H),      Dis(E) 

     Chci jí mít a stále hledám, připadám si dlouho sám. 
                      Gis(A)                B(H)                Dis(E)   
     Prosím poslouchej, co rád Ti povídám. 
     Dis(E)                                                                 Gis(A),     B(H),           Dis(E) 

2. Že chci jít tou klidnou cestou, plnou teplých, všedních dnů. 
                  Gis(A)                     B(H)                  Dis(E)   
     Kudy jít? - ten směr mi dá jen ruka Tvá. 
     Dis(E)                                                                      Gis(A),  B(H), Dis(E) 

     Jsem s Tebou a Ty jsi se mnou, velkou sílu v Tobě mám. 
                Gis(A)                 B(H)                  Dis(E)   
     Je to krásnej pocit – víc už nehledám. 
                Gis(A), B(H)             Dis(E)   
 Ref 1 : Ó,      lásko vítej k nám. 
                Gis(A)           B(H)                   Dis(E)   
                Jen vejdi - klíčem odmykám. 
             Gis(A)       B(H)                    Cmi(Cismi), B(H)   
             Mám svý přání - jak se zdá. 
  

             Umět písně, který vítr posbírá. 
                                Gis(A), B(H)    Gis(A),   B(H)    Dis(E)   
             Zahnat svojí tíseň - žít, jak žít se má. 
 

      solo mandolína, napojuje kytara 

            

                                                                             Gis(A), B(H), Dis(E)   
Ref 2 :  Vím, že měsíc nad řekou, jen stojí opodál 
 

              Zkouší dávat smysl těm Tvým snům, 
                

              Všechno ví a má na svědomí, že víme jak jít dál 



  

              Že ruku v ruce půjdem spolu čelit novým dnům. 
 

Ref 1 , solo banjo, napojuje kytara 

Ref 1 , konec mandolína 
 

 
 


