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OTEVÍRACÍ A UZAVÍRACÍ
ČANTY, KRUH
WE ARE A CIRCLE – SPOJENI V KRUHU

Ami

We are a circle, within a circle
With no beginning and Ami never
ending.
G

Ami
G

Spojeni v kruhu, tajemném kruhu,
bez začátků a Amibez konců.

We are a circle na Youtube

MAY THE CIRCLE BE OPEN – KRUH JE
OTEVŘEN
Ami

May the circle be open Gbut
unAmibroken,
may the Lord and the Lady be Gever in
our Amihearth.
Merry meet and Gmerry Amipart
and merry Gmeet Amiagain.

Kruh je otevřen na Youtube

Ami

Kruh je otevřen, Gale neAmizlomen,
Ať Pán a Paní Gtancují s Aminámi.
Raduj se, raGdujme Amise,
to je naGše přáAminí.

CAULDRON OF CHANGES –
KOTLÍK PROMĚNY
Ami

Cauldron of changes,
G
feather on the Amibone,
heart of eternity,
G
ring around the Amistone.

Ami

We are the old people,
we are the new people,
we are the same people,
G
stronger than Ami before.

My jsme lid minulý,
my jsme lid přítomný,
my jsme lid budoucí,
G
silnější než Amidřív.

Kotlík proměny na Youtube

Kotlík proměny,
peří na kosGti,
Ami
mocný kruh kamenný,
G
brána věčnoAmisti.

LADY SPIN –
PANÍ ROZTOČ SVĚTLA KRUH
Dmi

Lady, Cspin your DmiCircle Amibright,
Dmi
Weave your Cweb of Dmidark and
Ami
light.
Dmi
Earth,C Air, DmiFire and AmiWater,
Dmi
Bind C us as Dmione.
Dmi

Paní Croztoč Dmisvětla Amikruh,
Dmi
ať nás Cspojí Dmijeden Amiduch,
Dmi
Zemi, Cvzduchu, Dmiohni, Amivodo,
Dmi
Spoj Cnás v jeDmidno.
Paní roztoč světla kruh,
ať nás spojí jeden duch,
Vládcové 4 živlů stran
světlem i tmou vás volám.

Paní roztoč světla kruh na Youtube

ŽIVLOVÉ ČANTY
BORN OF WATER – POSVÁTNÁ VODA
Dmi

Born of water
Dmi
C
cleansing, powerful,
healing, changing
Dmi
C
we are (I am).

Dmi

Posvátná voda,
Dmi
čistí, sílí,
léčí, mění
Dmi
C
duši v nás.
C

Born of water na Youtube

KLIDNÁ, TICHÁ PÍSEŇ O VODĚ
Dmi

Dmi

Klidná, C tichá, nespěAmichá,
Dmi
je zroCzením DmičlověAmika.

Studny, moře, jezera,
patří vám má důvěra.

Vlnka vlnku předhání,
kolo života pohání.

Do vod Bohyně sebe nořím,
dávné pouto opět tvořím.

Temná voda břehy hladí,
do hlubin duše oči hledí.

Píseň o Vodě na Youtube

EARTH MY BODY – ZEMĚ JE MÝM TĚLEM
Dmi

Earth my Cbody,
Dmi
Water my Amiblood,
Air my breath
and Fire my spirit.

Earth my body na Youtube

Dmi

Země je mým Ctělem,
Dmi
Voda krví Amimou,
Vzduch je mým dechem,
Oheň duší mou.

AIR MOVES US – KOLO ROKU
Dmi

Air moves us,
C
Fire transforms us,
Dmi
Water shapes us,
Ami
Earth heals Dmius.
And the Amibalance of the Wheel
goes Dmiround and round
and the Amibalance of the Wheel
goes Dmiround.

Dmi

Vzduch hýbe nás,
Oheň mění nás,
Dmi
Voda tvar dává,
Ami
Země léčí Dminás.
A Ami Kolo roku
se toDmičí, točí
a AmiKolo roku
se toDmičí.
C

Air moves us - Kolo roku na Youtube

THE EARTH, THE AIR, THE FIRE, THE
WATER
Dmi

The Earth, the Air, the Fire, the
Water,
Ami
return, return, return, return
Dmi
The Earth, the Air, the Fire, the
Water,
Ami
return, return, return, return.
Dmi

I-A, I-A, I A, IA, AmiI-O, I-O, I-O, I-O
Dmi
I-A, I-A, I A, IA, AmiI-O, I-O, I-O, I-O
Dmi

Země, Vzduchu, Ohni, Vodo
vrať se, vrať se, vrať se, vrať.
Dmi
Země Vzduchu, Ohni, Vodo
Ami
vrať se, vrať se, vrať se, vrať.
Ami

Dmi

I-A, I-A, I A, IA, Ami I-O, I-O, I-O, I-O
Dmi
I-A, I-A, I A, IA, AmiI-O, I-O, I-O, I-O

The Earth, the Air, the Fire, the Water
na Youtube

SPIRITS OF FIRE
Dmi

Spirits of fire come to us,
C
we will kindle the Dmifire.
Spirits of fire come to us,
C
we will kindle the Dmifire.

Dmi

We will kindle the fire,
C
dance the magic Dmicircle round.
We will kindle the fire.
C
We will kindle the Dmifire.

Tančíme dokola,
C
magie k ohni Dmivolá,
tančíme dokola,
C
magie voDmilá.

Duchové ohně, přijďte k nám,
ctím posvátných Dmiohňů žár,
Duchové ohně, přijďte k nám,
C
ctím posvátný Dmižár.
C

Spirits of Fire – Duchové ohně na Youtube

FIRE LEAP – FERTILITY SPELL
Dmi

Take the flame inside you,
burn and burn Cbellow, Amifire seed , fire
feed
and Gmake the baby Amigrow.
Take the flame inside you,
burn and burn bellay, fire seed ,fire feed
and make the baby say.
Take the flame inside you,
burn and burn bellow, fire seed , fire feed
and make the baby strong.

Fertility spell na Youtube

Take the flame inside you,
burn and burn belight, fire seed , fire feed
and make the baby cry.
Take the flame inside you,
burn and burn bellow, fire seed , fire feed
and make the baby grow.
Take the flame inside you,
Burn and burn begin, fire seed , fire feed
and make the baby king.

PŘÍRODA A MATKA ZEMĚ
HORE, HORE MOCNÝ PANE
Ami

Hore, hore, Gmocný Amipane,
vrcholy tvé Gkrásné Amijsou,
křídla ptáků, Gmocné Dmidary
Ami
oblaky je GpřeneAmisou.

Hore, hore na Youtube

POSVÁTNÝ LES
Dmi

Posvátný Cles,
šeptá padlé Dmilistí,
posvátný Cles,
ozvěna dávných Dmipísní.
Posvátný les
prorůstá mým tělem
posvátný les
stává se mým dechem.
Posvátný les,
koruny stromů se pojí,
posvátný les,
jsou oblohou mojí.
Posvátný les,
vůně tisíců lét,
posvátný les,
vracíme se zpět.

Hore, hore, mocný pane,
vrcholy tvé krásné jsou,
jaro, léto, podzim, zima,
tváře měníš s přírodou.

V LISTECH, V LESÍCH, VE VÁNKU
A

V listech, v lesích, Gve vánku
A
jsi krásná Matko GBohyně,
A
jsi v naší duši, Gv přírodě,
A
jsi nejsilnější Gmagie.
V listech, v lesích, ve vánku
jsi krásná Matko Země,
vyslyš proto mé díky a
zůstaň navždy ve mně!

THE EARTH IS OUR MOTHER
Ami

The Earth is our mother,
We must take care of her.
The Earth is our mother,
We must take care of her.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Her sacred ground we walk upon
With every step we take.
Her sacred ground we walk upon
With every step we take.

Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
The Earth is our mother,
She will take care of us.
The Earth is our mother,
She will take care of us.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.

ZEMĚ JE NAŠÍ MATKOU
Ami

Země je naší matkou,
temná a úrodná.
Země je naší matkou,
temná a úrodná.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Posvátnou půdou kráčíme,
hojnosti nám dává.
Posvátnou půdou kráčíme,
hojnosti nám dává.

Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Země je naší matkou,
rodí a pochová.
Země je naší matkou,
rodí a pochová.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.

The Earth is our mother na Youtube

THE RIVER IS FLOWING
Ami

The river is flowing
G
Flowing and Ami growing.
The river is flowing
G
Down (back) to the Ami sea.

Ami

Ami

Ami

Mother earth carry me
Your G child I will Ami always be
Ami
Mother earth carry me
G
Down (back) to the Ami sea.

Řeka už teče,
teče a Amiroste,
řeka už teče
G
zpět do moAmiří.
G

Matko Země, odnes mě
tvým G dítětem chci Aminavždy být,
Matko Země, odnes mě
G
zpět do moAmiří.

The river is flowing na Youtube

THE LEAVES ON THE TREESLISTY STROMŮ
Ami

The leaves on the trees
reach Cup to the sky
as their G roots reach down
through the Amideep G dark Ami earth.

Ami

Listy stromů saC hají k nebi jako
G
kořeny dolů Amido te G mné ze Ami mě.

The leaves on the trees na Youtube

OH, OUR MOTHER EARTH
C

Oh, our mother Earth,
bringer into birth,
sweet creatrix of the night and G day.
Let our spirit through,
let our thoughts in you.
Guide our feet in the natural C way.

MOTHER I FEEL YOU
WINDSONG , DIANNE MARTIN

Ami

Mother I feel you Emiunder my Amifeet,
Ami
Mother I hear your GheartEmibeat.
Ami
Mother I feel you Emiunder my Amifeet,
Ami
Mother I hear your GheartEmibeat.
Ami

heya heya heya yah heya heya ho
heya heya heya heya heya ho

Emi

Mother I hear you in the River song,
eternal waters flowing on and on.
Mother I hear you in the River song,
eternal waters flowing on and on
heya heya heya yah heya heya ho
heya heya heya heya heya ho

Mother I feel you na Youtube

Father I see you when the Eagle flies,
Light of the Spirit going to take us
higher.
Father I see you when the Eagle flies,
Light of the Spirit going to take us
higher.
heya heya heya yah heya heya ho
heya heya heya heya heya ho
Mother I feel you under my feet,
Mother I hear your heartbeat
Mother I feel you under my feet,
Mother I hear your heartbeat

BOHYNĚ A LUNA
BOHYNĚ, BOHYNĚ ( A VLČICE)
(při chantu se stojí na 4 nohách a bubnuje se rukama o zem do rytmu)
Bohyně, Bohyně,
jsi silou života,
Bohyně, Bohyně,
duše naše!

Vlčice, vlčice
jsi silou života,
Vlčice, vlčice,
duše naše!

LUNO, ARTEMIS, DIANO
Dmi

Luno, Artemis, Diano,
Stařeno, Matko, Panno,
v noci tanCčí Dmitvůj Amilid,
Dmi
vede nás CLuny Dmisvit.

Luno, Artemis, Diano,
Stařeno, Matko, Panno,
Provází nás záře,
měníš své tváře.

Luno, Artemis, Diano na Youtube

SHE IS A FIERY RAW GODDESS
She is a fiery raw goddess
with a blood red eye.
In her womb she holds the universe,
The earth clasped between her thighs.

GODDESS CHANT
Dmi

Isis, Astarte, DiaCna, DmiHekaté,
Demeter, Kali, C InaDminna.

Goddess chant na Youtube

Her serpent power is rising
Her jaguar teeth are sharp
The wild beast is drumming
in her jungle heart.

TRIPLE GODDESS CHANT –
CHANT TŘÍ BOHYNÍ
Honored maiden huntress Artemis, Artemis. CNew Moon,Dmi come to us.
Silver shining wheel of radiance, radiance. Mother, come to us.
Honored queen of wisdom, Hecate, Hecate. Old one, come to us.
Dmi

Ctěná dívko lovu Artemis, Artemis, CNový měsíci, Dmipřijď za námi.
Stříbrem oděná Matko, Zářící, Zářící, Matko, přijď za námi.
Ctěná královno noci Hekaté, Hekaté, Stará, přijď za námi.
Dmi

Triple Goddess chant na Youtube

NIGHT WOMAN
BONEWOMAN
Night Woman
She is woman who sees
She is woman who sees
She is Crone woman
Skull and bone woman
Moss and stone woman
Crone woman
Crone woman.
Deep earth cave mother
Dark moon blood mother
Blood Mother
Blood Mother.
She is woman who knows
She is woman who knows
She is hidden woman
She is shadow woman
Midnight cloak woman
Raven croak woman
Owl bat moth woman
Owl Woman Owl Woman.

She is woman who waits
She is woman who waits
She is death mother
She is birth mother
Earth Mother Earth Mother
Earth Birth Death Mother.
She is North Woman
Winter storm woman
Ancient hands woman
Wisdom woman
Old woman old woman.
She is woman who sees
She is woman who sees
She is Night woman
She is Night woman.
Woman.

WE ALL COME FROM THE GODDESS
Dmi

We all come from the Goddess
C
and to Her we shall return
G
like a drop of rain,
C
flowing to the ocean.

JSME ZROZENI Z
BOHYNĚ
Dmi

Jsme zrozeni z Bohyně
a k ní se také vrátíme
G
jako déšť z nebe
C
k oceánu plujeme.
C

We all come from the Sun God
and to Him we shall return
like a spark of flame
rising to the heavens.
Hoof and horn, hoof and horn,
all that dies shall be re-born.
Corn and grain, corn and grain,
all that falls shall rise again.
We all go to the Horned One
and from him we shall return
like a spark of flame,
growing into new light.
Sage and Crone, sage and Crone,
wisdom's gift shall be our own.
Crone and Sage, Crone and Sage,
wisdom is the gift of age.
We all come from God and Goddess
and to them we shall return
like a seed from tree
coming back into ground.

Jsme zrozeni ze Slunce,
k němu se i vrátíme,
jako jiskra ohně
do nebe stoupáme.
Dup a roh, dup a roh,
dává i bere Kola rok.
Zrno, klas, zrno, klas,
co padne, se zrodí zas.
Zrození z Pána Lesů,
k němu se i vrátíme,
jako listy ze stromů
na zemi padáme.
Kmet, bába, kmet, bába
dar vědění nám rozdává,
bába, kmet, bába, kmet
zná tajemství zlatých let.
Jsme zrozeni z Bohů
a k nim se také vrátíme,
Zemí a Nebem,
duši světa spojíme.

We all come from the Goddess na Youtube

I WALK WITH THE GODDESS
(KELLIANNA AND LEANDA WALKER)
G

I walk with the Goddess,
the Goddess she walks with Dme.
She is the Gclouds up in the clear blue sky,
she is the ground beneath my Dfeet,
she is the Goceans and the falling rain,
she is the spark that Dlights my Gway.

I walk with the Goddess

MOTHER OF DARKNESS
Dmi

Mother of Darkness, Mother of Light,
Earth beneath us, Dmi soul in flight,
Songs of love and love of life,
C
Guide us to our Dmi heart.
C

Mother of darkness na Youtube

FREYA, SHAKTI CHANT
Ami

Freya, Shakti, Hathor, Rhiannon,
G
Rhea, Maat, Ami Morrigan
Freya, Shakti, Hathor, Rhiannon,
G
Rhea, Maat, Ami Morrigan

Freya, Shakti chant na Youtube

G

High, Ami raising up the Goddess
G
Oh, Ami fill my soul
G
High, Ami raising up the spirit
G
Oh, Ami make me whole.

BŮH A SLUNCE
WE ALL COME FROM THE GOD OF SUN
Dmi

We all come from the God of Sun / Horned One
and to him we shall return,
G
like a spark of fire
C
rasing up to heaven.
C

Dmi

Jsme zrozeni ze Slunce,
k němu se i vrátíme,
G
jako jiskra ohně
C
do nebe stoupáme.
C

GOD CHANT
Pan, Wotan, Apollo, Cernunnos, Osiris.
Pan, Herne, Baphomet, Cernunnos, Osiris.

We all come from the God of Sun & God chant na Youtube
(2.polovina videa)

NEVERENDING SUN
Dmi

We are one with the neverending Sun / infinite Sun / everliving Sun
forFever and Amiever and Dmiever.
Dmi
My jedno jsme s nekonečným sluncem až Fdo skonání Amido skonání Dmivěků.

LUNÁRNÍ VERZE:
My jedno jsme s tajuplnou Lunou až do skonání do skonání věků.

ČANTY PRO SVÁTKY KOLA
ROKU
SLUNEČNÍ PÁN
D

Kolem Slunce roztáčí,
Kolem roku provází,

G

Sluneční pán Dúrody dává,
G
Sluneční pán DSlunci / bohům sláAva.

SAMHAINOVÝ POPĚVEK
Dmi

Samhain, Samhain,
Samhain, Samhain

Dmi

Mlha pohlcuje Cnaše Dmitěla,
brána dvou světů je CotevřeDmina,
svíce zapalujem CpříchoDmizím.

ZIMNÍ SLUNOVRAT
A

My děti Matky Země,
jež sníh uspává.
G
Mocná Apříroda
G
naději nám Adává.

My děti boha Slunce,
jež z temnoty se rodí
plamen života
vítáme nový.

ARTIA – MEDVĚDÍ BOHYNĚ
Chant pro medvědí bohyni Artio/Artha probouzející se na Imbolk po zimním období spánku.

D

Artio, A Artio , D bohyně A medvědí,
D
Artio, A Artio, D vítej v novém A dni,
D
Artio, A Artio, D slyš volání A hlasů,
D
Artio, A Artio, D vstaň do jarních A časů.
G

Tvůj oheň jasně D září,
probouzí mou A duši.
G
Tvůj oheň jasně D září,
jsi mým A plamenem.
G

Tvá síla je mou D vášní,
probouzí mou A duši.
G
Tvá síla je mou D vášní,
i mým A plamenem.
.

Artia na Youtube

BONUS 1
ZNÁMÉ PÍSNĚ JAKO
RITUÁLNÍ POPĚVKY
CHVÁLÍM TĚ, ZEMĚ MÁ
ZDENĚK SVĚRÁK/JAROSLAV UHLÍŘ
G

Chválím tě, CZemě má
G
tvůj žár i D mráz,
G
tvá tráva Czelená
G
dál Dvábí Gnás.
Máš závoj z oblaků
bílých jak sníh.
Hvězdo má, bárko zázraků
na nebesích.
C

G

Ať před mou plane tou
hvězdný Cprach zameDtou.
Dej vláhu rostlinám,
dej ptákům pít,
prosím svou přízeň dej i nám,
dej mír a klid.
Dej vláhu rostlinám,
chválím tě, Země má,
dej ptákům pít,
tvůj žár i mráz,
svou přízeň dej i nám,
tvá tráva zelená
dej mír a klid.
dál vábí nás.

Chválím tě, Země má na Youtube

Máš závoj z oblaků
bílých jak sníh.
Hvězdo má, bárko zázraků
na nebesích.
Ať před mou planetou
hvězdný prach zametou.
Dej vláhu rostlinám,
dej ptákům pít,
svou přízeň dej i nám,
dej mír a klid,
svou přízeň dej i nám,
dej mír a klid.

POHAN JSEM A POHAN BUDU
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

Pohan jsem a pohan budu,
pohanský šat nosit budu
a své bůžky budu, budu
uctívati beze studu.
Bohyně úrody, dám ji napít vody,
Bůh ohně a války, dostane korálky.
Hujaja, huja huja, hujaja, huja huja, …

Pohan jsem a pohan budu na Youtube

MATKO ZEMĚ (Z FILMU CESTA DO LESA)
VOJTĚCH VOVESNÝ, ANNA LINHARTOVÁ, TOMÁŠ
HANÁK A BARBORA NIMCOVÁ-SCHLESINGER
Matko Země tvá síla je ve mě,
ohněm pálíš a za to náš dík.

Matko Země tvá síla je ve mě,
všechno je z tebe a za to náš dík.

Matko Země tvá síla je ve mě,
vodou zurčíš a za to náš dík.

Matko Země tvá síla je ve mě,
všechno nás učíš a za to náš dík.

Matko Země tvá síla je ve mě,
větrem fučíš a za to náš dík.

Matko Země tvá síla je ve mě,
všechno nás učíš a za to náš dík.

Matko Země tvá síla je ve mě,
všechno nás učíš a za to náš dík.

Matko země na Youtube

MAYPOLE SONG Z FILMU WICKERMAN
In the woods there grew a tree
A fine, fine tree was he
On that tree there was a limb
And on that limb there was a branch
On that branch there was a nest
And in that nest there was an egg
In that egg there was a bird
And from that bird a feather came
Of that feather was a bed
On that bed there was a girl
And on that girl there was a man
From that man there was a seed
And from that seed there was a boy
From that boy there was a man
And for that man there was a grave
From that grave there grew a tree
In Sumerisle, Sumerisle, Sumerisle, Sumerisle, Sumerisle

Maypole song na Youtube

VÍTEJ VESNO
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
Vítej, Vesno, Vesno, vítej. Vítej, Vesno, mezi námi.
Vítej, Vesno, Vesno, vítej, Vítej, Vesno, mezi námi.
Od Javu až k Pravu, ať tvé jméno zazní, od Javu až k Pravu je sluneční lázní, od Javu
až k Pravu, ať chvěje se bázní, ten, kdo by šel a ublížit chtěl. Ať přináší klid ti
Velesův lid.

Vítej Vesno na Youtube

ZA WELESA
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
I za boga, za Velesa modlime sén, pridi z lesa.
Zaštiti nas. Sventiti nam, žito našje, sjemén našje.
Velese naš, ty vsjemoty, s nami jesi, bogat jesi.
Zemlja tvoja, lesy tvoje, ty pan všego, všego co je.

HODOVNICE
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
Vyjdi, vyjdi slunko,
za makove zrnko,
když nevyjdeš ja vyjdu,
dojdu na tě k zavyjdu,

Vyjdi,vyjdi slunko,
za makove zrnko,
když nevyjdeš ja vyjdu,
dojdu na tě k zavyjdu,

Hřej slunečko, hřej,
hřej slunečko, hřej,
hřej slunečko, hřej,
kolo udělej!

Hřej slunečko, hřej,
hřej slunečko, hřej,
hřej slunečko, hřej,
hory, doly krej!

Hodovnice na Youtube

ČARODĚJNÝ POPĚVĚK
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR

A

G

A

Pověz mi,můj milý, o čem že sníš
O tom,že životem G sám protan A číš,
A
v útrobách hory že G křišťál je A skryt,
A
že mlhu mlhu prohřeje Gměsíční A svit
A

Raději přidej hlas k hlasu těch duší,
co věří v posvátných plamenů žár
Nevěř,že studna z mlh,tvou žízeň ztiší,
z poháru lásky pij,láska je dar
G

V posvátnou Dvášeň
pak A proměníš snění,
G
svědkem nám Dbude jen
A
hvězdnatá noc,
G
utkáme Dz mlhy snů nádherné Abdění
G
poznáš, že Dláska má Gkouzelnou A moc
Uslyšíš vítr,jež koruny vzdouvá,
uvidíš z temnoty problesknout jas,
nechá se slyšet i splněná touha,
dáš-li jipoznat,co láska má krás

Čarodějný popěvěk na Youtube

Tak pojď a pomiluj mé
toužící tělo.
Čekám tě na kopci,
neváhej,nestůj!
Neboj se nočních mlh,
měsíční světlo,
ke mně tě dovede,miláčku můj.
Tak pojď a pomiluj mé
toužící tělo.
Čekám tě na kopci,
neváhej,nestůj!
Neboj se nočních mlh,
měsíční světlo,
ke mně tě dovede,miláčku můj.

ZE ZEMĚ
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
Ze země co vzešlo - zpátky ať vejde,
z vody na svět přišlo - zpátky ať vejde,
ze tmy lesa volá - zpátky ať vejde,
v poli kreslí kola - zpátky ať vejde.
Co je nečistého - zpátky ať vejde,
z temnot poslaného - zpátky ať vejde,
ve snu hranou zvoní - zpátky ať vejde,
splétá hřívu koním - ať ohněm sejde!
Čaruju aby svět se na sebe díval,
čaruju aby kámen do nocí zpíval,
čaruju aby voda odešla z břehů,
čaruju aby sníh jen vyvolal něhu...
Ze země co vzešlo - zpátky ať vejde,
z vody na svět přišlo - zpátky ať vejde,
ze tmy lesa volá - zpátky ať vejde,
v poli kreslí kola - zpátky ať vejde.
Co je nečistého - zpátky ať vejde,
z temnot poslaného - zpátky ať vejde
ve snu hranou zvoní - zpátky ať vejde,
splétá hřívu koním - ať ohněm sejde!
Čaruju aby svět se na sebe díval,
čaruju aby kámen do nocí zpíval,
čaruju aby voda odešla z břehů,
čaruju aby sníh jen vyvolal něhu.
Čaruju aby strom tvůj promluvil z rána
čaruju aby lež lží byla jen zvána
čaruju aby stíny zůstaly stíny,
čaruju aby člověk byl… jiný...

BONUS 2: VZÝVÁNÍ (TALIESI)
KRÁSNÁ ZELENÁ PŘÍRODA
Krásná zelená příroda
schovaná, pod listem zamčená,
Krásná zelená příroda,
pod listem se otvírá, rozkvétá.
Krásná zelená příroda,
její náruč je otevřená.
Krásná zelená příroda
je Bohyně s námi spojená.

VELKÁ MATKO PŘÍRODO
Velká matko přírodo,
chci se s tebou spojit,
Velká matko přírodo,
tvou temnotou projít.
Jsi mladá, krásná, vzkvétáš jarem,
lesy, louky jsou tvým darem.

OTEVŘENÍ SE MAGICKÉMU SVĚTU
Já jsem magie,
jsem řeka života,
jsem Slunce a Měsíc,
barva potoka.
Potoka kouzel a otevřených bran,
volám vás Pane a Paní ze všech stran.

VYVOLÁNÍ 4 ŽIVLŮ A SIL
Ptáci zpívají s křídly ve vánku,
Voda protéká v nekonečném moři,
Oheň je Slunce, schované v červánku,
Země do polí své kořeny noří.

VZÝVÁNÍ MATKY ZEMĚ
Je-li jaká půda posvátná, je to tahle.
Je-li jaký den posvátný, tento jest.
Z hlubin tvé pevné úrodné půdy
roste život zvířat, rostlin a stromů do plné krásy.
Ukrýváš v sobě kořeny nás samotných.
Tvé kopce, pole a lesy jsou nám domovem.
Tvé lůno nás v nesnázích pochová
a v radosti tě velebíme rytmem tance.
Dáváš nám pevnost, vytrvalost a sílu.
Dáváme ti lásku a vděčnost.
Naše duše s duší tvojí,
Děkujeme zemi svojí.

PRO BOHYNI I
I když přijde smrtelná bouřka,
strhující déšť a hukot sirén,
budeme vždy tvou dcerou, synem.
I když mě opustí všichni lidé na světě
a já budu se utápět v nicotné prázdnotě,
prázdnota to nebude.
Vím, že v mém nitru se schováváš,
v zoufalosti mi lásky napít dáš.
Nenajdu tě nikde jinde,
než sama v sobě,
Jsi v mých očích jiskra modrá,
jsi přítelkyní, matkou ,sestrou, energie dobrá.
Jsi Bohyní, Afroditou, Marií, Párvatí
ty jsi naše a mi všichni tví,
tvá jména jsou jen pseudonymem,
Nejvyšší lásky, nirvány či osvícení.
každá myšlenka, čin,věc je tvé znamení.
Jsi všude, ale očím naším skrytá.
Ten kdo podívá se do sebe,
uvidí tajemství, jež od pradávna se mu skýtá.
Jsme z energie naší Paní,
my jsme jí a ona námi.

PRO BOHYNI II
Prý jsi část v mé duši,
která mi božsky sluší.
Ale já vím, že já jsem ty,
když bdím i sním.
Bohyní já jsem!
Jsem čirá energie,
strůjce vesmíru,
božská láska nejvyšší.
Má myšlenka vše mění,
když přijde setmění
… já stvořím další svět.

VZÝVÁNÍ PŘEDKŮ
Předkové a předkyně našich cest, naší vlasti a naší vlastní krve. Volám vás a zvu vás
na toto posvátné místo v tento posvátný čas. Připojte se prosím k našemu rituálu a
je-li to vaše přání, dejte mu požehnání. Nechť my, Vaše děti, jednáme a činíme tak,
aby vaše existence v minulosti měla smysl.
Veliká moudrosti,
Duchové v bílém rouchu,
Pradávný zdroji.
Stará a nová jména,
Sjednocení našeho rodu,
Tajemství konce i zrodu,
Uctívám vás, miluji vás!
O pomoc prosím, pomoc dám
V paměti i duši vás mám.
Dnes vás předkové vzývám!
Pomožte nám!
Předkové, jsme jedna síla,
Jeden rod,
Pojí nás bez začátku a bez konce jeden zrod.
Nyní spojují se všechny z cest,
Krev s krví jedním jest.
Vítejte.

MODRÉ OČI BOHYNĚ
Volám modré oči Bohyně,
Volám modré oči Nebes,
Volám modré oči Bohyně,
jež všechna kouzla odkryje.
Volám modré oči Bohyně,
Volám modré oči Nebes,
Volám modré oči Bohyně,
tu čistotu ze sebe.

VZÝVÁNÍ SLUNCE
Slunce, ctím tebe,
Vidím tvé oko,
Slunce, ctím tebe,
cítím tvou zář,
Slunce, ctím tebe,
hladíš mě po duši
Slunce, ctím tebe,
mou lásku máš.

BONUS 3: NAŠE BÁSNĚ
TALIESI
MYSTÉRIA LUNY
Přišly v noci,
tři postavy,
tři lucerny
v trávě leží.
Zdobená rosa,
plamenem ohně,
jež kouzlo
noci střeží.
Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.
Slyšíte hlasy,
co velebí Lunu,
ona za mraky
po nebi běží.

Spojené ruce,
planoucí oči
a srdce bijí pospolu,
radosti slova
a stříbrná záře,
přichází k nám dolů.
Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.
Mámě tě v sobě,
jsme dívky noci,
jsme posíleny
samy i spolu.
Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.

LAMPA NA IRSKÉM KOPCI
Vane vítr teplý jižní,
Irsko usíná.
mraky se zklidní.
Zlaté Slunce zavírá oči,
Stará lampa do příběhu vkročí.
Stojí tam na kopci úplně sama,
dívá se na záliv, tajemná dáma.
Zelená tráva objímá ji hladce,
možná unikne dešťové kapce.
Já už tu nebudu, až den bude nocí,
možná se rozsvítí magickou mocí.

ALLI
ÓDA NA KARLA HYNKA MÁCHU
Prošel ´s, usednul a psal´s,j
již všichni víme, jak to bylo dál.
Stovky let už uplynuly,
však ty verše nezhynuly.
Krása kraje dýchá stál,
úchvatné toť křivky kopců, kopečků a
skal.
Ach, staleté ty duby, břízy, borovice,
pamatují než my více,
pamatují tvoje líce,
když přišel´s, usednul a psal´s.
A hluboká to voda,
co život bere i dává.

Krásná to slova, krásně nesmrtelné,
ty navždy zůstanou ti věrné.
Když vzpomenu si na lásku,
o které jsi psal, srdce zabolí…
však bájný vítr mé oči smutné
přivede zpět a já jdu dál…

Kolikrát jsi do ní skočil,
kolikrát sis ruce smočil,
kolikrát jsi z ní asi pil´s.

Den za dnem, rok za rokem plynul
a mraky měnily svůj tvar.
Stejný jako tehdy, však tento kraj
nezůstal…

Když procházím se, duše volá…
piš,piš a pořád dokola.
Rozhlížím se kolem sebe,
tráva, jehličí, drsná půda.
Ach, ano a ty borové šišky,
co je všude snad roznášejí lišky.
V dáli tam Bezděz stojí,
i když ty´s tu byl, tak tu stál.
Z kopců shlíží na tento kraj,
kolikrát ses na něj vydal?

I ten vítr tady vál,
když přišel´s , usednul a psal´s.
Ve stromoví ti ptáci pějí
úryvky tvé krásné básně.
Ty, což šeptala´s do toho klidu,
ať se líbí tvému lidu.

Zvuk kytar s větrem putuje,
loďka za loďkou vodou pluje,
každý se ze života raduje.
V dáli slyším hukot lidu,
již tu není toho klidu,
když přišel´s, usednul a psal´s.

OREL
Nad skalami orel krouží,
marně po ní chlapec touží.
Ach, to jsou ta věčná muka,
srdce z toho žalem puká.
Jak ona ho prvé zřela,
na jiného nemyslela.

Hvězdy září noční oblohou,
studánka leskne se u nohou.
Dívka čeká sama stále.
Padla mlha, přišel mráz.
Dívce srdce strachem plane,
proč nepřišel milý zas?

Svit luny, vůně jehličí...
Milenci se objímají...
Svět na ně teď nekřičí...

A tak, běží k lesu kraji,
na rozhraní, co světy dělí.
Slunce se už líhne v dáli,
první květy rozkvétají.

Noc se krátí, padá rosa,
dívka chodí lesem bosá.
Paprsky první hladí tvář,
chlapec musí domů včas.

Štíhlé nožky,
laňka hnědá,
vyšla z lesa,
běda, běda!

Štíhlé nožky,
laňka hnědá,
nechoď z lesa,
běda, běda!

Kráčí tiše,
ke vsi blíže.
Srdce svírá divný strach.
Náhle uzří v okně chýše,
milý objímá jinou v pas.

Dívka čeká, tma se blíží,
on se za ní tiše plíží.
Chytne ji
a vášeň vzkvétá.
Sova lesem tiše létá.
Oko s okem
střetne se,
tělo k tělu
přimkne se.
Jitro volá, přichází den,
zas končí tento krásný sen.
Milenci si sbohem dají,
naposledy zamávají.
Štíhlé nožky,
laňka hnědá,
nechoď z lesa,
běda, běda!

Rozběhne se zpátky k lesu,
srdce bolí, v očích pláč,
Všechno kolem náhle bledne,
Ptá se světa: „Zač, jen zač?“
Štíhlé nožky,
laňka hnědá,
vydala se v ostrý sráz,
měla zůstat sama v lese,
život by šel lehce snáz.
Pod skalami řeka teče,
kapky krve smývá déšť.
Osudu nikdo neuteče,
své břemeno si musíš nést.
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