
Billy Gilman & Charlotte Church Mitchell Parish/Leroy Anderson/Michal Závacký 

 

S TEBOU NA SANÍCH 
(Sleigh Ride) 

 

Předehra: | Am   Hm/G | Am7  Hm7/G | C/A  D7/A | G7       | 

 

             C    Am7/G    Dm7    G7       C  Am7/G 

R: Městem se nese řehtání, zvonků cinkání zní 

Dm7   G7     C    Am7/G        Dm7      G7          C  Am7/G 

   Hi-jé, ať koně jedou, je mi báječně s tebou v saních 

 Eb  G7     C      Am7/G  Dm7   G7       C    Am7/G 

   Mává nám přátel řada a další snáší se sníh 

Dm7   G7     C    Am7/G        Dm7      G7          C 

   Hi-jé, ať koně jedou, je mi báječně s tebou v saních 

 

        F#m7                        H7  E 

1. Hola hej, hola hej, necestou, cestou, bílou krajinou 

   G#m            H7         E 

   Svištíme si to říší sněhovou 

        Em7                       A7 D 

   Hola hej, hola hej, ruku dej a pak moc dlouho mě hřej 

 Dm7                              G7      Dm7   G7 

    Pár veselých zimních písní si se mnou zazpívej 

 

R: Tváře nám mrazem růžoví a my si tu hovíme 

   Souznění srdcí je tu, jako hrdličky se tulíme 

   Každý z nás sloku přidá a písně střídá náš smích 

   Hi-jé, ať koně jedou, je mi báječně s tebou v saních 

 

          Cmaj7 

V: I když počasí je dneska venku nádherné 

 

   Do tepla se rádi vrátíme na závěr dne 

        C            F             G          Am 

   Doma za vůní a za zvuky střel běžíme ke kamnům 

          D        Em   H7   E    Dm    G 

   Tam se oddáme pukání kaštanů – bum, bum, bum! 

         Cmaj7 

   Tuhle roční dobu máme všichni nejradši 

 

   Děda Mikuláš ji pro nás dělá nejsladší 

           C             F         G        Am 

   Svět se na týdny vždy ponoří do čoko-nálady 

  Dm7          Dm7                   Dm7 

     Je úžasný čas plný krás jak na obrázcích od Lady 

 

R: Městem se nese řehtání, zvonků cinkání zní 

   Hi-jé, ať koně jedou, je mi báječně s tebou v saních 

   Mává nám přátel řada a další snáší se sníh 

   Hi-jé, ať koně jedou, je mi báječně s tebou v saních 

 

Jen ať koně jedou... je mi báječně s tebou v saních... 

 

Hi-jé, ať koně jedou, je mi báječně s tebou v saních 


