










"Londonderry Air"William Young Fullerton (1857-1932)
prel.Vladimír Betina (1930-2006)

Ja neviem prečo






Ja ne viem- pre čo- ten,čo vek mi- vlád ne,- dal sy nom-


ľud ským- svo jej- lás ky- svit. On a ko- pas tier- hľa dá- po blú--




di lých,- späť ve die- tých, čo ne vlá- da- li- žiť. No, do bre-




viem, že z Má ri- e- sa zro dil,- keď po viť- mu se- la- ho do ja-




sieľ, že v Na za- re- te- pra co- val- a bý val.- Tak pri šiel-

  

              
    

      
   

 


              

            
    

        

        

 


            
  

 

           


   

                 

    
 


            

 
     

     
        






na zem ti cho- sve ta- Spa si- teľ.-



4. Ja neviem ako svet ho bude vzývať,

    keď mocnú ruku vystrie nad vlny

    a pravá radosť rozleje sa zemou,

    keď ľudské srdcia láska naplní.

No viem, že vesmír nadšením sa vzruší,

spev miliónov zaznie v šír a v diaľ,

zem nebu, nebo volať bude zemi,

že sveta Spasiteľ je konečne už Kráľ!

3. Ja neviem ako národy si získa

    a zem si do dedičstva podmaní

    a ako splní potreby a túžby,

    čo hýbu srdcom, vládnu mysľami.

 No viem, že ľudstvo uzrie jeho slávu,

 keď zožne to, čo pre večný sial cieľ.

 V ten slávny deň lúč slnka bude žiariť,

 keď zasa príde na zem sveta Spasiteľ.

2. Ja neviem prečo znášal utrpenie

    a stieral slzy svojím pokojom,

    veď hriech môj srdce na kríži mu ranil

    a zastrel oči smrti závojom.

 No dobre viem, že liečil srdcia choré,

 že ľudský bôľ, strach tíšil, kade šiel.

 Veď sníma bremä, ktoré dušu tlačí

 aj dnes ten istý dobrý sveta Spasiteľ.

         
  

         
  

2


