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O MATOUŠOVI 
 
 
D                                         A  
Skrz hledí šalíře vidí svůj svět, město kde nebyl už skoro pět let 
Hmi                                          G                           A 
V očích má slzy než přílbu sundá, naposled tady byl za Zikmunda 
Pět let se potloukal s tábority, tam, kde se válčilo, žádný city 
Lítost a ba ani smilování, teď je však doma a myslí na ní 
 
            D 
Vždyť naděje umírá poslední jak víra 
A 
Že srdce nebolí, co oči nevidí 
Hmi 
S kalichem válčí kříž, láska je na obtíž 
G                       A                     D  
Marná je vůle tvá zoufalá, doba je zlá 
 
Slaný je s pražany, má co chtěl mít, táboři nemohou nechat to být 
Hejtman to řekl, tak má se tak stát, má Matouš plakat, anebo se smát 
Vždyť tady se narodil a tady žil, radoval, smutnil a taky snil 
O modrých očích krásný Markéty a zlatavých vlasech, jenže před léty 
Tu život mu zhatilo pouhých pár dní. když přitáhli křižáci, on chtěl být s ní 
Však osud mu nepřál a zle si hrál, Markétu bohatší Jakub si vzal 
 
Však naděje umírá poslední jak víra... 
 
Pryč z města utekl, psancem se stal, k husitům do vojska potom se dal 
Zabíjel, bořil, vše jako zlý sen, s Roháčem z Dubé teď vrátil se sem 
        D                                          F#mi       
Hned útoky ztékání marnost a zmar, pro Matouše je to danajský dar 
G                                         A  
Po boku bratří on musí tu být, sousedy Slaňáky nenechat žít 
Než po týdnech marnýho obléhání přichází léčka a husiti s ní 
Do města vtrhnou jak hladový pes, vraždí a drancují, hrůza a běs 
 
Však naděje umírá poslední jak víra... 
 
Vždy bojoval Matouš, kde první byl sled a teď má zbraň za pasem, drží se zpět 
Chce Markétu zachránit, už se blíží, však cestu mu sám Jakub s mečem zkříží 
A než-li se nadál, zas osud se zpyk, z ulice zaslechl Markéty křik 
Snad nebýt tam Jakuba, mohlo být líp, než teď se k ní probil ji zasáhl šíp 
V náručí teď drží milou svojí, poslední úsměv a krev na zbroji 
Slzy a marnost a zničený sen, když Fortnou ji vynáší pryč z města ven 
 
Prý naděje umírá poslední jak víra... 
 
Plačíc ji pochoval, na hrob dal kříž, v zoufalství odhodil v dál svůj šalíř 
Než město za zády dohořelo, proklál svým mečem i svoje tělo 
Když štěstí nepřeje, život kouše, vzpomeňte si někdy na Matouše 
Šalíř tam našli až za pět set let, smutný ten příběh moh převyprávět 
 
Jak naděje umírá poslední jak víra... 


