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Traditional  / Libor „Huber“ Štěpánek 

   MMMááámmm   rrráááddd   ttteeennn   kkkooouuuttt   (((TTThhheee   OOOlllddd   WWWeeessstttsssiiidddeee)))   

GG  dduurr  
G  D  C  D.  C.  G     G  D  C  D.  C.  G 

G         C        G         D           G 

1. Když tak někdy vyrazím směrem na jih od svých vrat 
C           G         D 

  Nemusím už přes půl světa, abych se moh podívat 
        C        G       D        G 

 Na ten kraj co bere dech a je pro mě jedinej 
        C            G         D        G 

 Na ten kraj kam jsem se vracel kdykoli mi bylo nej 
 

2. Nejsou tam velký hory jezer plochy rozlehlý 

  Ani pláně nekonečný, přes který jdeš i pár dní 

 Je tam, jenom jedna řeka bývá náplní mejch snů 

 Stačí jen chlupatá deka, ranec a pár volnejch dnů. 
 

G…        C        G        D           G 

Ref. Abych byl ve stínu skal, abych s počasím se pral 
C         G           D         Emi 

    Abych hledal, abych našel, co jsem chtěl a co si přál   
           C        G         D         G 

   Když mi voda zkříží cestu, přijde čas si boty zout 
        C         G          D     G 

   Je to malý kousek světa a mám rád ten kout. 
 

3. Někdo radši velký města horko dálnic ulic ruch 

  Dlouhý haly šedejch fabrik a tak trochu modrej vzduch 

 Jedna kytka v obýváku malej žlutočernej pes 

 V rádiu šest sedm fláků točí včera zítra dnes  
 

4. No tak vypadnu dřív z práce, chytnu směr a druhej dech 

  Netrvá to, až tak dlouho narazím na levej břeh 

 Tráva je tu měkká, hebká trochu mokrá nevadí 

 Slyším zvuky, co mě hladí a úžasně naladí 
 

Ref. Abych byl ve stínu skal, abych s počasím se pral 

    Abych hledal, abych našel, co jsem chtěl a co si přál   

   Když mi voda zkříží cestu, přijde čas si boty zout 

   Je to malý kousek světa a mám rád ten kout. 
 



  

         () 

5. Nejsou tam velký hory jezer plochy rozlehlý 

  Ani pláně nekonečný, přes který jdeš i pár dní 

 Je tam jenom jedna řeka kroutící se krajinou 

 I když teče přesto, čeká, že nepůjdu za jinou 
 

Ref. Abych byl ve stínu skal, abych s počasím se pral 

    Abych hledal, abych našel, co jsem chtěl a co si přál   

   Když mi voda zkříží cestu, přijde čas si boty zout 

   Je to malý kousek světa a mám rád ten kout. 
 

Ref. Abych byl ve stínu skal, abych s počasím se pral 

    Abych hledal, abych našel, co jsem chtěl a co si přál   

   Když mi voda zkříží cestu, přijde čas si boty zout 

   Je to malý kousek světa a mám rád ten kout. 
 


