
Zákoníkům
    Ami7       G                     Emi7                  D
1. Strážníci zákonů, vy, co chcete mě chytit za slovo,
Ami7    G                    Ami7                    G  …
lámejte si svý hlavy – stejně myslím, že nic z toho…
Žijete jenom na oko! Jaká nuda! Jaká prázdnota!
Doslova přejímáte zákony a obřady… Ale chybí tomu srdce!!

2. Strážníci zákonů, jste mi k smíchu, teď vzadu podpíráte sloupy…
A šeptáte si a pomlouváte – to nemůže bejt možný, jak jste hloupí!
Vaše roucha zdobený, důstojná tvář a řeči, ale skutek utekl!
Sem zvědav, jakou otázkou mě konečně dostanete do úzkejch…?

          Ami7                       Ami7/G       Ami7/Fis           D  …
Ref.: Přátelé moji, vy, co posloucháte, já vám mám co říct.
Můj Otec totiž mluví skrze mě – zkuste to pochopit.
Učedníci, vy, co posloucháte, já vám mám co dát!
Chci vám sdělit, že Bůh je živý a není třeba pochybovat!

3. Strážníci zákonů, vy, co hodláte mě chytit za slovo,
lámejte si svý hlavy – stejně nic z toho!
Žijete jen na oko! Jaká nuda! Jaká prázdnota!
Doslova přejímáte zákony, ale chybí tomu kus života!
 
4. Strážníci zákonů, je otázkou času, kdy se mě zmocníte…
Nehodí se vám pravda… To je vtipný, jak se mě bojíte!
Mě a davů, co visí mi na rtech – hold je musíte přesvědčit,
že jsem rouhač a podvodník a že si nezasloužím žít…!

          Ami7                       Ami7/G       Ami7/Fis           D  …
Ref.: Přátelé moji, vy, co posloucháte, já vám mám co říct.
Můj Otec totiž mluví skrze mě – zkuste to pochopit.
Učedníci, vy, co posloucháte, já vám mám co dát!
Chci vám sdělit, že Bůh je živý a není třeba se bát!

Učedníci, vy, co posloucháte, já vám mám co říct!
Můj Otec totiž mluví skrze mě – zkuste to pochopit!
Přátelé moji, vy, co posloucháte, já vám mám co dát!
Chci vám sdělit, že Bůh je živý a není třeba se bát!!


