
Ďáblík 2020

ROK NA VSI

ZPĚVNÍK



V LESE

         F                   C            G           Ami
1. Dneska všichni říkají a všude píše se,
                      F                C                     G            Ami

že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese.
                  F                       C             G            Ami
A já bych řek, že na tom, kruci, asi musí něco bejt,
                     F                   C              G                  Ami
když o tom zpívá na svým albu už i Justin Timberlake.

2. Já do přírody od přírody vůbec nechodím,
mám za to spoustu přátel hipsterů, ti mi jistě napoví.
Aha, tak omlouvám se, prý že tam též nikdy nebyli,
však na cestu mi daj raw guláš a z flanelu košili.

                                 F                          Ami                       C
MEZIHRA: A tak šel jsem tam, však byl jsem zpátky hned,
                       G                          F               G

páč tam maj fakt marnej internet.
                            F               C           G           Ami
REF1: Dneska jsem v lese byl a už tam nepudu,
                         F           C            G                  Ami

nikde jsem nezažil takhle ukrutnou nudu.
               F               C            G           Ami
Dneska jsem v lese byl a už tam nepudu,
            F            C  G                           F  C  G
nikde jsem nezažil     tak ukrutnou nudu.
                             F  C  G
Tak ukrutnou nudu!

3. Vážně nevím, co t tím lesem pořád všichni maj,
jen jsem tam vlez, hned jsem si zasvinil svý boty značky Nike.
Žádnej signál, žádná wifi, žádný data zde nemám,
teda data jsou tu éčko, a to fakt nepočítám.
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4. Světlo pro selfíčka je zde ultra zoufalý,
řek bych, že kdyby to tu vykáceli, líp by uďáli.
Ať postaví tu pro mě za mě další obchoďák,
tam moh bych shoppovat a právě by mě nepotřísnil pták.

                                  F                      Ami                      C
MEZIHRA: Samá houba, čerstvej vzduch a samej hmyz!
                              G                  F                 G

Do přírody fakt chodit neměl bys.
REF1: Dneska jsem v lese byl…
REF2: Oooooo, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá.

Oooooo, tak poslouchej, ty lese, já mám radši obývák.
Oooooo, proč vyrážet na místa lidstvem netknutý.
Oooooo, Když tam nejsou žádný zásuvky a žádný Bubble tea.

REF3: Dneska jsem v lese byl, bylo to naposled,
abych maily vyřídil, musel jsem vylízt na posed.
Dneska jsem v lese byl, a už tam nepudu,
nikde jsem nezažil tak ukrutnou nudu.
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SAMETOVÁ

          G                                   C          G               C 
1. Vzpomínám, když tehdá před léty začaly lítat rakety,

   G                   C                    D 
zdál se to bejt docela dobrej nápad, 
 G                     C         G                      C 
saxofony hrály unyle, frčely švédský košile 
    G                   Emi                 C       D 
a někdo se moh docela dobře flákat.

2. Když tam stál rohatej u školy a my neměli podepsaný úkoly,
už tenkrát rozhazoval svoje sítě, 
poučen z předchozích nezdarů sestrojil elektrickou kytaru 
a rock'n'roll byl zrovna narozený dítě.

                  G                          D       Emi                C 
REF1: Vzpomínáš, takys tu žila, a nedělej, že jsi jiná,

             G                 D                 C     D             G 
taková malá pilná včela, taková celá       sametová.

3. Přišel čas a jako náhoda byla tu bigbeatová pohoda,
kytičky a úsmevy sekretárok. 
Sousedovic bejby Milena je celá blbá z Boba Dylana, 
ale to nevadí, já mám taky nárok.

4. Starý, mladý nebo pitomí mlátili do toho jako my,
hlavu plnou Londýna nad Temží, 
a starej dobrej Satanáš hraje u nás v hospodě maryáš 
a pazoura se mu trumfama jenom hemží.

REF2: Vzpomínáš, už je to jinak a jde z toho na mě zima,
ty jsi, holka, tehdá byla taková celá sametová.

5. A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celej Dlabačov,
kopyta měl jako z Arizony, 
přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel 
a po něm tu zbyly samý volný zóny.

REF3: [: Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla,
 byla to taková krásná cela a byla celá :] sametová. 
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UŽ TO NENAPRAVÍM
           Ami             D  F  E  Ami  E  Ami  D  F  E  Ami  E  Ami  E
REF: Uap tadadam…
         Ami                              D
1. V devět hodin dvacet pět mě opustilo štěstí,
             F                                                     E

ten vlak, co jsem jím měl jet, na koleji dávno nestál,
    Ami                               D
v devět hodin dvacet pět jako bych dostal pěstí,
     F                                                 E
já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiným městě.
            A                         A7
Tvá zpráva zněla prostě a byla krátká,
     Dmi
že stavíš se jen na skok, že nechalas mi vrátka
  G                    F# F   E
zadní otevřená,          zadní otevřená.
      A                           A7
Já naposled tě viděl, když ti bylo dvacet,
Dmi
to jsi tenkrát řekla, že se nechceš vracet,
 G                    F# F  E
že jsi unavená,          ze mě unavená.

REF: Uap tadadap…
2. Já čekala jsem, hlavu jako střep, a zdálo se, že dlouho,

jó, může za to vinný sklep, že člověk často sleví,
já čekala jsem, hlavu jako střep, s povědomou touhou,
já čekala jsem dobu dlouhou víc než dost, kolik přesně, nevím.
Pak jedenáctá bila a už to bylo pasé,
já měla vědět dřív, že vidět chci tě zase,
láska nerezaví, láska nerezaví.
Ten list, co jsem ti psala, byl dozajista hloupý,
byl odměřený moc, na vlídný slovo skoupý,
už to nenapravím, už to nenapravím.

REF: Uap tadadap…
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JDEM ZPÁTKY DO LESŮ

     Ami                         D7                       G   C  G
1. Sedím na kolejích, které nikam nevedou
    Ami                                      D7                      G

a koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou,
Ami                          D7                           G    Emi
mraky vzaly slunce zase pod svou ochranu,
Ami                                     D7                      G      D7
jen ty nejdeš, holka zlatá, kdypak já tě dostanu.

              G                            Emi
REF: Z ráje, my vyhnaní z ráje,
                              Ami   C                        G       D7

kde není už místa,    prej něco se chystá, óóó,
G                                Emi
z ráje nablejskanejch plesů
                         Ami  C                    G    D7
jdem zpátky do lesů      na nějakej čas.

2. Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe.
Málo jsi se snažil, málo šel jsi do sebe,
šel jsi vlastní cestou, a to se dneska nenosí,
i pes, kterej chce přízeň, napřed svýho pána poprosí.

REF: Z ráje…
3. Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou,

a jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou.
Zabalíme všechny, co si dávaj rande za branou,
v ráji není místa, možná v pekle se nás zastanou.

REF: Z ráje…
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VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ

                    C     Ami
1. Někde v dálce cesty končí,
     G                      F             C

každá prý však cíl svůj skrývá.
                        Ami
Někde v dálce každá má svůj cíl,
G                                F               C
ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil.

             C                         G                 Ami
REF: Veď mě dál cesto má, veď mě dál,
                        F                 C                           G

vždyť i já tam, kde končíš, chtěl bych dojít,
               F             C
veď mě dál, cesto má.

2. Chodím dlouho po všech cestách,
všechny znám je, jen ta má mi zbývá.
Je jak dívky, co jsem měl tak rád,
plná žáru bývá, hned zas samý chlad.

REF: Veď mě dál…
                      Ami           G            C
MEZIHRA: Pak na patník poslední napíšu křídou
                         F               C                        G    C        G

jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád,
Ami                         B
písně své, co mi v kapsách zbydou,
  F                     C                   G                           G7
dám si bandou cvrčků hrát a půjdu spát. Půjdu spát.

REF: Veď mě dál…
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MORITURI TE SALUTANT

                  Ami        G     Dmi        Ami
1. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
    C            F           G              C

 a šedé šmouhy kreslí do vlasů
                          Dmi        G           C                    E Ami
 a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná,
              G         Emi           Ami
 a pírka touhy z křídel Pegasů.
                             F           G           C                   E Ami
 A z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná,
              G         Emi           Ami
 a pírka touhy z křídel Pegasů.

2. Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma,
 má v ruce štítky a v pase staniol
 [: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma
 dvě křehké snítky rudých gladiol. :]

                           G
REF: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely,
            Ami

  počkejte chvíli, mé oči uviděly
   G
  tu strašně dávnou vteřinu zapomnění,
   Ami                       G
  seržante, mávnou – a budem zasvěceni.
     C                                E
 Morituri Te Salutant, Morituri Te Salutant.

3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá
 a písek víří křídlo holubí
 [: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá
 a zvedá chmýří které zahubí. :]
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4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína,
 mosazná včelka od vlkodlaka,
 [: rezavý kvér, můj brach, a sto let stará špína
 a děsně velká bílá oblaka. :]

REF: Seržante, písek je bílý…

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.
 [: 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. :]
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ZABILI, ZABILI

      C        F       Dmi         F   C 
1. Zabili, zabili chlapa z Koločavy,

                 F       Dmi      F       C 
řekněte, hrobaři, kde je pochovaný.

            C                                     F 
REF: Bylo tu, není tu, havrani na plotu,

 C                         Ami 
bylo víno v sudě, teď tam voda bude, 
  C 
není, není tu.

2. Špatně ho zabili, špatně pochovali,
vlci ho ojedli, vrány rozklovaly. 

REF: Bylo tu, není tu... 
3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji,

havrani pro něho po poli krákají. 
REF: Bylo tu, není tu... 
4. Kráká starý havran, krákat nepřestane,

dokud v Koločavě živý chlap zůstane. 
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STROM

    Ami                          G
1. Polní cestou kráčeli šumaři do vísky hrát,
    Ami                                    G

svatby, pohřby tahle cesta poznala mnohokrát,
      F                        G                   Ami
po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil
    F               G                E
a táta mu u prašný cesty života strom zasadil.

                            A                 F#mi
REF: A on tam stál a koukal do polí,
                         D                      E

byl jak král sám v celém okolí,
            F#mi                                    D
korunu měl, korunu měl, i když ne ze zlata
            A                       E               A   Ami
a jeho pokladem byla tráva střapatá.

2. Léta běží a na ten příběh si už nikdo nevzpomněl,
jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl
a z vísky bylo město, a to město začlo chtít
asfaltový koberec až na náměstí mít.

REF: A on tam stál…
3. Že strom byl v cestě plánované, to malý problém byl,

ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil.
Tak naposled se do nebe náš strom pak podíval
a tupou ránu do větvoví snad už ani nevnímal.

REF: Jak tam stál…
4. Při stavbě se objevilo, že silnice bude dál,

a tak kousek od nový cesty smutný pařez stál,
dětem ani výletníkům z výšky nikdo nemával,
jenom vítr na strništích z nouze o něm píseň hrál.

REF: Jak tam stál…
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1. SIGNÁLNÍ

               G               C              Emi
1. Až si zejtra ráno řeknu zase jednou provždy dost,
       G                  C              Emi

právem se mi budeš tiše smát,
      G                 C                Emi
jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost,
         G                     C                  Emi
když za všechno si můžu vlastně sám.
      Ami                                C
Za spoustu dní, možná za spoustu let,
               G                       D
až se mi rozední, budu ti vyprávět
               Ami                     C
na první signální, jak jsem obletěl svět,
              G             D
jak tě to omámí a nepustí zpět.
                F           B            Dmi
Jaký si to uděláš, takový to máš.
                F           B            Dmi
Jaký si to uděláš, takový to máš.

                  A                 D              F#mi
2. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott,
      A                 D                F#mi

budu zpívat vampamtydapam,
                A                D           F#mi
všechna sláva polní tráva, ale peníz přijde vhod,
 A                   D                F#mi
jak jsem si to uďál, tak to mám.
      Hmi                               D
Za spoustu dní, možná za spoustu let,
               A                        E
až se mi rozední, budu ti vyprávět
              Hmi                      D
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na první signální, jak jsem obletěl svět,
              A              E
jak tě to omámí a nepustí zpět.
[: Hmi   D   A   E  :]
Na na na na na na…
                G          C             Emi
Jaký si to uděláš, takový to máš.
                G          C             Emi
Jaký si to uděláš, takový to máš.

SBOHEM, GALÁNEČKO

        C                Ami   Dmi              G C
1. Sbohem, galánečko, já už musím jíti,
        G              Emi    Ami               D G

 sbohem, galánečko, já už musím jíti,
     Dmi         G       C           Dmi G
 [: kyselé vínečko, kyselé vínečko
   C                Dmi G C
 podalas mi k pití.        :]

2. [: Ač bylo kyselé, přeca som sa opil. :]
 [: Ještě včil sa stydím, ještě včil sa stydím,
 co jsem všecko tropil. :]

3. [: Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila. :]
 [: To ta moja žízeň, to ta moja žízeň,
 ta to zavinila. :]

4. [: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, :]
 [: kyselé vínečko, kyselé vínečko
 podalas mi v džbánu. :]
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POUTNÍK A DÍVKA

        C
1. Kráčel krajem poutník, šel sám,
       F                                      C

kráčel krajem poutník, šel sám,
                                               E Ami
kráčel krajem poutník, kráčel sám,
                 D                                               G   G7
tu potkal dívku, nesla džbán, přistoupil k ní.

2. [: A pravil: „Ráchel, Ráchel, žízeň mě zmáhá, :] 3x
tak přistup blíže, nehodná, a dej mi pít.“

3. [: A ona: „Kdo jsi, kdo jsi, že mi říkáš jménem, :] 3x
vždyť já tě vidím poprvé, odkud mne znáš?“

4. [: On pravil: „Ráchel, Ráchel, znám víc než jméno.“ :] 3x
Pak se napil, ruku zdvih a kráčel dál.

5. [: A ten džbán a ten džbán z nepálené hlíny :] 3x
v onu chvíli zazářil kovem ryzím.

6. [: Kráčel krajem poutník, šel sám :]
kráčel krajem poutník, kráčel sám,
ač byl chudý, nepoznán, přece byl král.
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ZATANČI

    Emi  G                  D         Emi
1. Zatanči, má milá, zatanči pro mé oči,
            G                 D                 Emi

zatanči a vetkni nůž do mých zad.
              G                 D              Emi
Ať tvůj šat, má milá, ať tvůj šat na zemi skončí,
             G                   D          Emi
ať tvůj šat, má milá, rázem je sňat.

          Emi   G              D       Emi
REF: Zatanči, jako se okolo ohně tančí,
                   G         D          Emi

zatanči jako na vodě loď,
        G                D               Emi
zatanči jako to slunce mezi pomeranči,
        G     D                Emi
zatanči a pak ke mně pojď!

2. Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa,
polož dlaň nestoudně na moji hruď,
obejmi, má milá, obejmi moje bedra,
obejmi je pevně a mojí buď.

REF: Zatanči…
3. Nový den než začne, má milá, nežli začne,

nový den než začne, nasyť můj hlad.
Zatanči, má milá, pro moje oči lačné,
zatanči a já budu ti hrát.

REF: Zatanči…
REF: Zatanči…
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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 bortí 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 ráno 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…

HOJA HOJ

          G    Emi     D  A             D
1. Chceš-li na světě býti převesel,
       C       D     G  D                   G

zvol si nejlepší ze všech řemesel.
              Emi    D  A                 D
Chceš-li okouzlit dívku nevinnou,
   C        D    G       D              G
staň se vojákem, staň se hrdinou.

             G            C                 D              G
REF: Hoja hoj, hoja hoj, v králi máme zastání,
                           C             D                   G

hoja hoj, hoja hoj, Bůh nás zachrání.
                 C               D              G
Hoja hoj, hoja hoj, hmoždíře a palcáty,
                 C            D            G
hoja hoj, hoja hoj, holky okatý.

2. Rány na buben máš-li ve vínku,
nesmíš zaváhat ani vteřinku.
Sláva až tvoji přilbu pozlatí,
stal ses mužem tím, co se neztratí.

REF: Hoja hoj…
REF: Hoja hoj…
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BÁJEČNÁ ŽENSKÁ

                  C                                                                  F
1. Tenhle příběh je pravda, ať visím, jestli vám budu lhát,
                  G                                                                      C

já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám rád.
                                                                                   F
Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl,
                 G                                                                    C
vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel.

                         C                          C7                         F
REF: Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap,
                          G                                                              C

tak mají báječnej život plnej báječnejch dní bez útrap.
                                      C7                                       F
Celej den jen tak sedí a popíjejí Chateau-Neuf du Pap,
             G                                                        E
když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.

2. Nikdy jsem neslyšel: „Kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl?“
A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil.
A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal,
nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval.

REF: Když si báječnou ženskou…
3. Tenhle příběh je pravda a sním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal,

že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal.
Zní to jak pohádka z oříšku královny Mab,
že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap.

REF: Když si báječnou ženskou…
REF: Když si báječnou ženskou…
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SLAVÍCI Z MADRIDU

                  [: Dmi  Ami  E  Ami  : ]
MEZIHRA: La la la la la la…
     Ami                      E                              Ami
1. Nebe je modrý a zlatý, bílá je sluneční záře,
                                E                                Ami

horko a sváteční šaty, vřava a zpocený tváře.
                            E                                  Ami
Vím, co se bude dít, býk už se v ohradě vzpíná,
                                 E                                Ami   A7
Kdo chce, ten může jít. Já si dám sklenici vína.

           Dmi                  Ami
REF: Žízeň je veliká, život mi utíká,

  E                            Ami
nechte mě příjemně snít,

          Dmi                      Ami
ve stínu pod fíky poslouchat slavíky,
   E                       Ami
zpívat si s nima a pít.

MEZIHRA: La la la la la la…
2. Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla,

oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla.
Dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína,
někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

REF: Žízeň je veliká…
MEZIHRA: La la la la la la…
3. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný,

mantily sváteční šaty, oči jako dvě studny.
Zmoudřel jsem stranou od lidí, jsem jako zahrada stinná.
Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína.

REF: Žízeň je veliká…
MEZIHRA: La la la la la la…
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V PEKLE SUDY VÁLEJ

      C
1. Jede vlak no a my jedem v něm,
       G                    Dmi

vlak s ucpaným komínem,
                    B
lidi řvou, zmatkujou,
                          F
kdo ví, zda to přežijem.

                C                            G            Dmi
REF: V pekle sudy válej, z kotle pára stoupá,
                                   B                             F

na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá.
2. Zastavit, na to není čas,

musíme jet na doraz,
připoutat, nekecat,
někde protrhla se hráz.

REF: V pekle sudy válej…
                         B                                             F
MEZIHRA: Nejlíp to vydejchal mašinfíra s topičem,
                       B                                              G

jedou si na koksu a zatím neví o ničem.
3. Strojvůdce je starej satanáš,

zve nás všechny na guláš,
vítám vás, jedem dál,
ty nemáš, tak tady máš.

REF: V pekle sudy válej…
4. Máme tu houby sušený

a odvar z hlavy makový,
jídelní vůz narvanej,
no prostě věci takový.
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5. Každej z nás to jinak má,
tenhle spí, ten pospíchá,
záleží na každým,
kdo si to jak namíchá.

REF: V pekle sudy válej…

TO TA HEĽPA

    Ami     D      Ami    D       Ami   E       Ami
1. To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto.
                   D     Ami       D     Ami            E        Ami

 A v tej Heľpe a v tej Heľpe švarných chlapcov je sto.
        F               C                G                  C E
 [: Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli,
    Ami    D         Ami      D       Ami    E       Ami
    len za jednim, len za jednim srdiečko ma boli. :]

2. Za Janičkom, za Paličkom krok by nespravila.
 Za Ďuričkom, za Mišičkom Dunaj preskočila.
 [: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širé pole,
    len za jednim len za jednim počešenie moje. :]
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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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