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ZLATÁ HOREČKA

ZPĚVNÍK



SEVERNÍ VÍTR

               C                               Ami
1. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou,
                 F                                C

jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
                               Ami
Hlava mne pálí a v modravé dáli
      F              G          C
se leskne a třpytí můj sen.

2. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí,
tam budeš mi zbytečně psát.
Sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě
já nechám si tisíckrát zdát.

            C         C7         F      C                            G
REF: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím,
                C            C7              F                   C       G     C

k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
3. Tak zarůstám vousem a vlci už jsou sem,

už slyším je výt blíž a blíž,
už mají mou stopu, už větří, že kopu
si hrob a že stloukám si kříž.

4. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén
a opustil tvou krásnou tvář.
Mám plechovej hrnek, v něm pár zlatejch zrnek
a nad hrobem polární zář.

REF: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím,
[: k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. :]
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ZATRACENEJ ŽIVOT

     D                        G          D                                        A
1. To bylo v Dakotě o vejplatě, whisky jsem tam pašoval
    D                             G                   D                          A             D

a že jsem byl sám, jako kůl v plotě, s holkou jsem tam špásoval.
                                   G            D                                  A
Ved jsem ji nocí, jak vede stezka, okolo Červenejch skal,
  D                               G           D                   A                      D
než jsem jí stačil říct, že je hezká, zpěněnej bejk se k nám hnal.

                            G               D
REF: Povídám, jupí, čerte, jdi radši dál,
                                                A      A7

pak jsem ho za rohy vzal a zahodil.
 D                       G            D
Udělal přemet a jako tur řval,
             A       D
do dáli upaloval.

2. To bylo v Dawsonu, tam v salónu, a já jsem zase přebral,
všechny svý prachy jsem měl v talónu, na život jsem nadával:
„Zatracenej život, čert by ho spral,“ do nebe jsem se rouhal,
než jsem se u baru vzpamatoval, Belzebub vedle mě stál.

REF: Povídám jupí, čerte…
3. Jó, rychle oplácí tenhleten svět, než bys napočítal pět,

Ďáblovým kaňonem musel jsem jet, když jsem se navracel zpět.
Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti, schylovalo se k dešti,
Belzebub s partou stál vprostřed cesty, zavětřil jsem neštěstí.

REF: Povídám, jupí, čerte, jdi radši dál,
potom mě za nohy vzal a zahodil.
Udělal jsem přemet, jako tur řval,
do dáli upaloval.
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DÁL, DÁL, DÁL

     C               Emi             F                        G
1. Za horama zlato hoří v žilách černejch skal,
       C               Emi            F  G

horečkou tě nohy povedou.
   C                  Emi               F                   G
Nepřemejšlej, chvilku nato ruksak sobě sbal,
  F                   D                   G
zanech doma holku zklamanou.

2. Nezapomeň s sebou Bibli, nezbude ti víc,
nežli v těžký chvíli modlení,
Eskymáci prý tam bydlí, neroste tam nic,
prokleješ to drahý kamení.

             C                       F              C
REF: Dál, dál, dál, co řeka pramení,
                                                 D             G

tam, kde břeh ukrývá drahý kamení,
  C                      F                 C
dál, dál, dál tou řekou mámení,
                                   G              C
tam, kde na tě kývá zlatý znamení.

3. Snad se vrátíš jako tulák nebo jako pán,
nebo zůstaneš v tý zemi spát,
nekoupíš si ani burák, až se vrátíš k nám,
jak se budeš o ty prachy bát.

4. Holka se ti dávno vdala, spadlo stavení,
na tebe už každej zapomněl,
máma, co se na tě smála, už je pod zemí
a tys pro ni valoun zlata chtěl.

REF: Dál, dál, dál…
5. Postavíš si barák bílej v modrým pobřeží,

bankéři se o tě budou prát,
už nebudeš, chlapče milej, o to neběží,
už nebudeš nikdy klidně spát.

REF: Dál, dál, dál…
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ZLATOKOP TOM

              D
1. Tom dostal jednou nápad, když přestal v boudě chrápat,
                              A

že má se něco stát,

a že byl kluk jak jedle, tak rozhodl se hnedle
                       D               
a odjel na Západ.

          G                        D       E                                       A
Z domova si sebral sílu, krumpáč, Bibli, dynamit a pilu,
      D                                                                  A                     D
mimo to prut a červy, do torny dal konzervy a jel zlato vyhledat.

           D                                E
REF: Ty jsi to moje zlato, který mám tak rád,
            A                               D      G       D   D7

jen ty mi stojíš za to život pro tě dát.
  G                           D      E                         A
Bez tebe, zlato nic není, jen ty jsi to moje potě- potěšení,
     D                                                     E     A    D
zkrátka a dobře, ty jsi to moje zlato, zlato kočičí.

2. Říkal, že je zlatokop, o zlato ani nezakop,
neví, jak vypadá.
A jak tak dlouho kopal, tak dostal na to dopal,
přešla ho nálada.
Sebral si svoji kytaru, dal si nalejt whisky, brandy v baru
a za poslední nugget svý holce koupil puget a pak jí zazpíval.

REF: Ty jsi to moje zlato…
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POVĚSTE HO VEJŠ

                      Dmi
1. Pověste ho vejš, ať se houpá,
                         F                C

pověste ho vejš, ať má dost,
                  Gmi           Dmi
pověste ho vejš, ať se houpá,
          C                  Dmi
že tu byl nezvanej host.

2. Pověste ho, že byl jinej,
že tu s náma dejchal stejnej vzduch,
pověste ho, že byl línej
a tak trochu dobrodruh.

3. Pověste ho za El Paso,
za snídani v trávě a lodní zvon,
za to, že neoplýval krásou,
             B                         A                 Dmi
že měl country rád, že se uměl smát i vám.

                         F                    C              Gmi               F C
REF: Nad hlavou mi slunce pálí, konec můj nic neoddálí,
                             F                     C

do svých snů se dívám z dáli.
   Gmi                                  A
A do uší mi stále zní tahle moje píseň poslední.

4. Pověste ho za tu banku,
v který zruinoval svůj vklad,
za to, že nikdy nevydržel
na jednom místě stát.

REF: Nad hlavou…
5. Pověste ho za tu jistou,

který nesplnil svůj slib,
že byl zarputilým optimistou,
a tak dělal spoustu chyb.
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6. Pověste ho, že se koukal,
že hodně jed a hodně pil,
že dal přednost jarním loukám
              B                     A          Dmi
a pak se oženil, pak se usadil a žil.

REF: Nad hlavou…
7. Pověste ho vejš, ať se houpá,

pověste ho vejš, ať má dost,
pověste ho vejš, ať se houpá,
že tu byl nezvanej host.

KRYTÉ VOZY

       C                       F                         C
1. Kapkami si déšť do plachet vozů zpívá, zpívá,
                                    G                            C

vypráví o krajích, které tak opuštěné jsou.
                              F                     C
Každý muž pevně otěže v rukou třímá, třímá,
                                       G                          C
dlouhou, dlouhou dobu ještě ty vozy pojedou.

           F                       Fmi                   C
REF: Až tam za hory, tam za obzory, nad nimiž mraky jdou
            G

tam najdeš cestu svou, cestu svou dalekou,
  G7
déšť už přestal píseň zpívat.
    C                      F                    C
Zmodralo nebe, hory a slunce svítí, svítí,
                                       G                           C
dlouhou, dlouhou dobu ještě ty vozy pojedou.

REF: Až tam, za hory…
… [: dlouhou, dlouhou dobu ještě ty vozy pojedou. :]
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BYL TO SHANE

            Ami                                     G                        Ami
1. Tam někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel,
                                    G                     F                     E

jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl,
      Ami                 G           F                    E
ten stařík s tváří vrásčitou jak dubovej kmen
Ami                                     G                   Ami
vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.

             G      Ami       G      Ami
REF: Byl to Shane. Byl to Shane.
2. Je v kraji klid, však býval čas, kdy Reed tu s bandou vlád,

všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemoh spát,
Reed zabíjel a všechno bral, všechno včetně žen,
a strašlivě se začal smát když slyšel jméno Shane.

REF: Byl to Shane…
3. Shane, to je zlý svědomí lumpů jako Reed,

i když je člověk jako my, tak líp se umí bít,
a pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen,
a den nato se objevil střelec jménem Shane.

REF: Byl to Shane…
4. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len,

měl divný jméno mazlivý, on jmenoval se Shane,
my všichni na něj koukali, co se bude dít,
pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.

REF: Byl to Shane…
5. Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám,

a unavenej na zem pad k žlutejm diviznám.
A pak se zdvih, řek, už jsem fit, jen přitom trochu zív,
a řek nám že jde vyčistit ten Augiášův chlív.

REF: Byl to Shane…
6. A v saloonu tou dobou Reed se svojí bandou byl,

ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil,
že dostane ho pistolník s očima jako len,
štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
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REF: Byl to Shane…
7. Shane bouchačku si spustil níž, než do saloonu vlez,

a my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes,
a pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran
a tím, že rány zazněly, zhas celej Reedův klan.

REF: Byl to Shane…
8. Shane vyšel ven, měl pevnej krok, a řek, je hotovo.

Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo,
pak řek, že je čas odejít, v očích měl chladnej cejn,
a v saloonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane.

REF: Byl to Shane…
9. Ten večer rosou zastudil a na kůži sed chlad,

i já, ač jsem se nenudil, jsem řek, že půjdu spát,
my dali jsme si po loku, stařík spí už svůj sen,
jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

REF: Byl to Shane…
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CIZINEC

    Ami                          Dmi        Ami
1. Na kraji pouště sluncem spálený
         Dmi     Ami         E          Ami

stojí naše malý město dřevěný,
                                      Dmi   Ami
jednoho dne, právě čas oběda byl,
     Dmi     Ami          E          Ami
se na kraji města jezdec objevil.

2. Měl černý sombrero, na něm bílej prach,
pod ním hadí oči, ze kterejch šel strach,
místo cigarety měl v ústech růži
a na stehnech pouzdra z chřestýších kůží.

            F                            G
REF: Tu jeho tvář, tu každý z nás poznal,
           F                            C

na každým nároží zatykač vlál,
Dmi                        Ami
na něm cifra, za kterou by sis žil,
E                             Ami
a přeci nikdo z nás nevystřelil.

3. Pomalu projížděl hlavní ulicí,
město bylo tichý, jak město spící,
u saloonu zastavil a z koně slez,
jeho stín šel s ním a za stínem děs.

4. I zábava u baru prudce zvadla,
když vešel ten muž s tváří u zrcadla.
Objednal si pití a v místnostech těch
každej z chlapů poslouchal jenom svůj dech.

REF: Tu jeho tvář…
5. On líně se usmál a dopil svůj drink,

mexickým dolarem o barpult cink,
pak ke koni došel krokem pomalým
a za chvíli zmizel jak z doutníku dým.

REF: Tu jeho tvář…
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LITTLE BIG HORN

             Ami
1. Tam, kde leží Little big horn, je indiánská zem,
                                                Dmi

tam přijíždí generál Custer se svým praporem,
      Ami                                 Dmi
modrý kabáty jezdců, stíny dlouhých karabin
     Ami                                                A
a z indiánských signálů po nebi letí dým.

            A                                                               E
REF: Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen,
                                                                        A

pod sedmou kavalérií jak krví rudne zem,
                                           A7                       D
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná,
          E                                   A              Ami
proč Custer neposlouchal ta slova varovná.

2. Tam blízko Little big hornu šedivou prérií
táhne generál Custer se svou kavalérií,
marně mu stopař Bridger radí: „Zpátky povel dej,
jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.“

REF: Říkal to Jim Bridger…
3. Tam blízko Little big hornu se vznáší smrti stín,

padají jezdci z koní, výstřely z karabin,
límce modrejch kabátů barví krev červená,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná.

REF: Říkal to Jim Bridger…
4. Pak všechno ztichlo a jen tam-tam duní nad krajem,

v oblaku prachu mizí Siouxů vítěznej kmen.
Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál,
tam uprostřed svých vojáků leží i generál.

REF: Říkal to Jim Bridger…
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BEDNA OD WHISKY

     Ami                 C          Ami              E
1. Dneska už mi fóry ňák nejdou přes pysky,
     Ami                        C              Ami     E         Ami

stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky,
                             C             Ami              E
stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč,
    Ami             C              Ami     E          A
tu kravatu, co nosím, mi navlík soudce lynč.

                   A                 D             E                 A
REF: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
                                            D              E            A

jsou dlouhý schody do nebe a cesta daleká.
                          D        E                     A
Do nebeskýho baru já sucho v krku mám,
                           D            E                 A    Ami
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.

2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý,
postavil bych malej dům na louce ukrytý,
postavil bych malej dům a z okna koukal ven
a chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben.

REF: Tak kopni do tý bedny…
3. Kdyby jsi se, hochu, jen pořád nechtěl rvát,

nemusel jsi dneska na týhle bedně stát,
moh jsi někde v klidu tu svoji whisky pít,
nemusel jsi dneska na krku laso mít.

REF: Tak kopni do tý bedny…
4. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,

do krku mi zůstane jen dírka mrňavá,
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
má to smutnej konec a whisky ani lok.

REF: Tak kopni do tý bedny…
… tak kopni do tý bedny!
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WHISKY, TO JE MOJE GUSTO

               C                         G  C
REF: Whisky, to je moje gusto,
                                                        G

bez whisky mám v srdci pusto,
 Dmi              G           C       Ami   Dmi          G
kdyby ji můj táta pil, byl by tu byl mnohem dýl.
     C                                  G  C
Když se ve skle leskne whisky,
                                    F
tak má barman dobrý zisky.
                   Fmi
Život se dá zkrátka žít,
         C       Ami         C     Ami         C   G      C
jen když je co, jen když je co, jen když je co pít.

    Cmi                         Fmi
1. Tu láhev baculatou, tu pestrou vinětu
                                           Cmi      G

tu whisky temně zlatou pije i Manitou.
Cmi                                   Fmi
Kdo chce se státi mužem, ten whisky pije rád,
G                                                            C
a proto všichni můžem společně zazpívat:

REF: Whisky, to je moje gusto…
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RŮŽE Z TEXASU

      D                       D7               G                   D
1. Jedu vám takhle stezkou dát koňům k řece pít,
                                      Hmi      E                                A

v tom potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slít.
        D                    D7               G              D
Má kytku žlutejch květů, snad růží, co já vím,
                                 H7                               Emi    A       D   D7
znám plno hezkejch ženskejch k světu, ale tahle hraje prim.

                       G                                       D
REF: Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou anebo s tou,
                                            Hmi               E              A

dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou,
             D                 D7                     G                 D
ať máš kolťák nízko u pasu a ať jsi třeba zloděj stád,
                             H7                  Emi    A        D
tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád.

2. Řekla, že tu žije v ranči jen sama s tátou svým
a hrozně ráda tančí a teď zrovna nemá s kým.
Tak já se jí hned nabíd, že půjdu s ní a rád
a že se dám i zabít, když si to bude přát.

REF: Kdo si kazí smysl…
3. Hned si dala se mnou rande a přišla přesně v půl

dole teklo Rio Grande a po něm měsíc plul.
Když si to tak v hlavě srovnám, co víc jsem si moh přát,
ona byla krásná, štíhlá, rovná, zkrátka akorát.

REF: Kdo si kazí smysl…
4. Od těch dob svý stádo koní sem vodím k řece pít

a žiju jenom pro ni a chtěl bych si ji vzít.
Když večer banjo ladím a zpívám si tu svou,
tak pořád v duchu hladím tu růži voňavou.

REF: Kdo si kazí smysl…
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MÍLE A MÍLE

       C        F            C               Ami
1. Míle a míle jsou cest, které znám,

           C        F             G   
jdou trávou i úbočím skal,
   C               F           C           Ami
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam
   C                    F       G
a já na všech s vámi stál.
   C           F              C        Ami
Proč ale blátem nás kázali vést
     C           F         G
a špínou si třísnili šat?

                F                 G       C              Ami
REF: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
                 F          G                C

ten vítr, co začal právě vát.
2. Míle a míle se táhnou těch cest

a dál po nich zástupy jdou,
kříže jsou bílé a lampičky hvězd
jen váhavě svítí tmou.
Bůh ví, co růží, jež dál mohly kvést,
spí v špíně těch práchnivejch cest.

REF: To ví snad jen déšť…
3. Dejte mi stéblo a já budu rád,

i stéblo je záchranný pás.
Dejte mi flétnu a já budu hrát
a zpívat a ptát se vás,
proč jen se účel tak rád mění v bič
a proč že se má člověk bát.

REF: To ví snad jen déšť…
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PANENKA

              A            D            A            D
1. Co skrýváš za víčky a plameny svíčky,
               A                                            E

snad houf bílých holubic nebo jen žal?
          D              A               D         A
Tak skončil ten prvý den smáčený krví,
                                       E         A
ani pouťovou panenku nezanechal.

                 A        D         A           E  D      A          E
REF: Tak otevři oči, ty uspěchaná dámo uplakaná,
                D        A           D                A

tak otevři oči, ta hloupá noc skončí
                E         A  A7  D  A  D  A  E  A
a mír je mezi náma.

2. Už si oblékni šaty a řetízek zlatý
a umyj se, půjdeme na karneval
a na bílou kůži ti napíšu tuší,
že dámou jsi byla a zůstáváš dál.

REF: Tak otevři oči…

LILIE

    Dmi                                               Ami       Dmi
1. Než zavřel bránu, oděl se do oceli a zhasil svíci,
                                                          Ami          Dmi

bylo už k ránu, políbil na posteli svou ženu spící.
       F                   C
[: Spala jak víla, jen vlasy halily ji,
Dmi                A
jak zlatá žíla, jak jitra v Kastilii,
Dmi                                       Ami       Dmi
něžná a bílá jak rosa na lilii, jak luna bdící. :]

2. Vojenské ohně hořely na pahorcích, svědkové němí.
Lilie bílé zářily na praporcích, když táhl zemí.
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[: Polnice břeskné, vojácká melodie,
potoky teskné, to koně zkalili je,
a krev se leskne, když padá na lilie kapkami třemi. :]

3. Dozrály trnky, zvony zní na neděli a čas se vleče,
rezavé skvrnky zůstaly na čepeli, na jílci meče.
[: S rukama v týle jdou vdovy alejemi
a z dlouhé chvíle zdobí se liliemi.
Lilie bílé s rudými krůpějemi trhaly vkleče. :]

BLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICE

              G
1. Můj děda bejval blázen, texaskej Ahasver
                                                    G7

a na půdě nám po něm zůstal ošoupanej kvér,
        C                                                        G
ten kvér obdivovali všichni kámoši v okolí
     D                                                        G
a máma mi říkala: „Nehraj si s tou pistolí!“

2. Jenže i já byl blázen tak zralej pro malér
a ze zdi jsem sundával ten starej dědečkův kvér,
pak s kapsou vyboulenou jsem chtěl bejt chlap all right
a s holkou vykutálenou hrál jsem si na Bonnie and Clyde.

3. Ale udělat banku, to není žádnej žert,
sotva jsem do ní vlítnul, hned zas vylít jsem jak čert,
jenže místo jako kočka já utíkám jak slon,
takže za chvíli mě veze policejní anton.

4. Teď okno mřížovaný mi říká, že je šlus,
proto tu ve věznici zpívám tohle Folsom blues,
pravdu měla máma, radila: „Nechoď s tou holkou.“
A taky, když říkala: „Nehraj si s tou pistolkou.“
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MARIE

          C           E
1. Je den, tak pojď, Marie, ven,
                    F              G

budeme žít a házet šutry do oken,
       C                  E
je dva necháme doma trucovat,
                   F                         G
když nechtějí, nemusí, nebudem se vnucovat.
         C                  E
Jémine, všechno zlý jednou pomine,
         F    G       C   E   F   G
tak Marie, co ti je.

2. Všemocné jsou loutkářovy prsty,
ať jsou tenký nebo tlustý, občas přetrhají nit,
a to pak jít a nemít nad sebou svý jistý,
pořád s tváří optimisty listy v žití obracet.

3. Je to jed, mazat si kolem huby med
a neslyšet, jak se ti hroutí svět.
Marie, kdo přežívá, nežije,
tak ádije.

4. Marie, už zase máš tulení sklony,
jako loni slyším kostelní zvony znít
a to mě zabije, a to mě zabije,
a to mě zabije jistojistě.

                 C                  E                    F              G
REF: Já mám, Marie, rád, když má moje bytí spád,
                   C                 E                     F                  G

býti věčně na cestách a k ránu spícím plícím život vdechovat.
  C                              E                              F                             G
Nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat, nechtěj mě milovat.

REF: Já mám, Marie, rád…
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5. Copak nemůže být mezi ženou a mužem
přátelství, kde není nikdo nic dlužen,
prostě jen prosté spříznění duší,
aniž by kdokoli cokoli tušil.

6. Na na na na…
REF: Já mám, Marie, rád…
REF: Já mám, Marie, rád…

HO HO WATANAY

        D                                C                   D
1. Spinkej, můj maličký, máš v očích hvězdičky,
                    C                  G               D

dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej.
           D                       C         D
REF: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
                      C            G            G

ho ho Watanay, kiokena, kiokena.
2. Sladkou vůni nese ti noční motýl z paseky,

vánek ho kolíbá, už usíná, už usíná.
REF: Ho ho Watanay…
3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni,

má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.
REF: Ho ho Watanay…
4. V dlani motýl usíná, hvězdička už zhasíná,

vánek, co ji k tobě nes, až do léta ti odlétá.
REF: Ho ho Watanay…
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DOKUD SE ZPÍVÁ

          C      Emi      Dmi          G          C  Emi  Dmi  G
1. Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu,

    C            Emi      Dmi         G         C  Emi  Dmi  G
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu,
    F           G                C                         G
svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo,
        F             G       F         G         C  Emi  Dmi  G
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

2. U stánku koupím si housku a slané tyčky,
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky.
Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

3. Do alba jízdenek lepím si další jednu,
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu,
za oknem míhá se život jak leporelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,
houpe to, houpe to na housenkové dráze.
I kdyby supi se slítali na mé tělo,
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

5. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa,
zvedl jsem telefon a ptám se: Lidi, jste tam?
A z veliké dálky do uší mi zaznělo,
[: že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :]
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SLAVNOSTNÍ PÍSNĚ
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HYMNA TAKU

              C                   G  C  G  C  G  C  G  C  G  C
REF: Tjamtadadá…
        C                                G                   C
1. Sláva nám, sláva nám, my jsme ňácí kabrňáci,
                                          G                   C

sláva nám, sláva nám, my jsme ňácí kosové.
                                                  G                        C
Ve dne spíme, v noci bdíme, zbytek času sou- a soutěžíme.
                                      G                    C
Sláva nám, sláva nám, my jsme ňácí kosové.

REF: Tjamtadadá…
2. Sláva nám, sláva nám, sláva nám a žížaličkám

sláva nám, sláva nám, sláva nám a žížalám.
Žížala je príma zvíře, když neprší tak a tak je v díře.
Sláva nám, sláva nám, sláva nám a žížalám.

REF: Tjamtadadá…
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ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE

     E      A      E     A      E       A      E     A
[: Červená se line záře, červená se line záře,
     E A    E A

oheň, oheň,
   E    A       E        A       E      A      E        A
hřeje ruce, barví tváře, hřeje ruce, barví tváře. :]

VLAJKA

                       Ami                            E
1. Vše tone v snách a život kolem ztich,
                          E7                           Ami

jen dole v tmách kol ohně slyšet smích.
                     A                           Dmi
Tam srdce všem jen spokojeně zabuší,
   Ami                         E                 A
z písniček známých vše jistě vytuší.

              A                   E            E7            A
REF: Vlajka vzhůru letí k radosti svých dětí,
             C#                        D

hned se s mráčky snoubí,
                  A                   E              A
vlát bude zas, až mládí čas opustí nás.

2. Po létech sám zas zabloudíš v ten kraj
a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj.
Vzpomeneš chvil, těch, kterés míval tolik rád,
tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát.

REF: Vlajka vzhůru letí…
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