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Hubertov mocný hlas Text.hudba: Marián Chlpek
       arr. Jozef Balážslow
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Už sa buky červenajú na horách,
ranné hmly sa pľazia v dolinách.
Vtáci sa už vadia,kam sa v zime stratia,
do hôr vstúpi severák.

Prekrásny šat,horám farbu jeseň dá,
vietor spieva vtákom piesne v korunách.
Potok živo žblnká,vlnka za ňou vlnka,
nesie pozdrav rovinám.

REFRÉN:
Keď zavolá k nám z hôr,Hubertov mocný hlas.
musíme ísť za ním,sľubuje toľko krás.
Srdce neodolá,v lese len pokoj má,
a duša spokojná,blaženosť telu dá.

Z hôr zaznejú túžbou hlasy jeleňou,
nesú svojej lásky pieseň krajinou.
Klobúk,pes a puška,fajka,presná muška,
Hubertov syn ide sám.

Zaznel výstrel v ohni zostal starý kráľ,
sojčí hlas tú správu lesom rozposlal.
Teraz nad ním stojíš,pohľadom sa kojíš,
Posledný hryz úctou dáš.

REFRÉN:
Keď zavolá k nám z hôr...


