Vymyslená –Elán
ÚVS
B. BYSTRICA

Vymyslená
Čakám ju pred domom
prší mi za golier
Odkiaľ sa poznáme nikomu nepoviem
Klasicky hanblivá, smeje sa očami
má sinku na lakti a tašku od mamy.
®:Chcem s ňou ísť, vláčikom
na výlet do Modry
Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť
Mať svoje tajomstvá zamknúť ich na kľúčik
držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť
Vymýšľať priateľom bláznivé mená
Škoda, že je, škoda že je iba vymyslená.
Čakám ju pred domom, prší mi za golier
odkiaľ sa poznáme, nikomu nepoviem
®:
Škoda že je, škoda že je iba Vymyslená
Škoda že je, škoda že je iba Vymyslená

Biely kvet
Biely kvet – Žbirka
ÚVS
KOŠICE

Biely kvet - darujem ti biely kvet
Biely kvet - môžu ti ho závidieť
Biely kvet - od šatnárky v kine sen
Studený biely kvet ti na rozlúčku prinesiem
biely kvet - darujem ti biely kvet
biely kvet - posledný je viac ich niet, niet
biely kvet - dlhá ryha smútnu v ňom
studený biely kvet ti dávam navždy
s úsmevom
Tak sa priprav na život s ním, priprav na
život s ním
Prežiješ s ním možno pár zím, možno pár
dlhých zím
Na svetlo vždy vyjdeš s tmou, nechám ti
v ňom smútok slov
Tak sa priprav na život s ním - priprav na
život s ním
biely kvet - darujem ti biely kvet
biely kvet - posledný je viac ich niet, niet
biely kvet - dlhá ryha smútnu v ňom
studený biely kvet ti dávam navždy
s úsmevom
Tak sa priprav na život s ním priprav na
život s ním
Prežiješ s ním možno pár zím možno pár
dlhých zím
Na svetlo vždy vyjdeš s tmou Nechám ti
v ňom smútok slov
Tak sa priprav na život s ním priprav na
život s ním
biely kvet darujem ti biely kvet
biely kvet posledný je viac ich niet, niet
biely kvet dlhá ryha smútnu v ňom
studený biely kvet ti dávam
navždy s úsmevom

Pohoda – Kabát
ÚVS
TRNAVA

Pohoda
Vezmu tě má milá rovnou k nám
Kolem louky, lesy, hejna vran
Všude samá kráva, samej vůl
Máme kino máme hospodu
V obci všeobecnou pohodu
Máme hujer, žito, chléb i sůl
REF:
Když se u nás chlapi poperou, tak jenom
nožem anebo sekerou
V zimě tam dlouhý noci jsou a tuhej mráz
Jak jsou naše cesty zavátý, tak vezmem
vidle a nebo lopaty
když něco nejde, co na tom sejde my
máme čas
Chlapi někdy trochu prudký jsou
Holky s motykama tancujou
S ranní rosou táhnou do polí
Nikdo se tam nikam nežene
Máme traktory a ne že ne
Až to spatříš, ledy povolí
REF
Hoří les a hoří rodnej dům
Hoří velkostatek sousedům
To je smůla, drahá podívej
Hasiči to stejně přejedou
Hlavně si moc dobře nevedou
Schovej sirky, ať je neviděj

Loď do neznáma – Tublatanka
ÚVS
PREŠOV

Loď do neznáma
Tublatanka - Loď do neznáma
1. Loď ktorá sa plaví do neznámastratí
svoj smer ak ju opustíš
čaká preto že ju práve ty nezradíš
tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň
kým tu máš priateľov
Tú ľoď čo sa plaví
kapitán už dávno opustilzachránia ju ľudia,
ktorým nikdy neveriltak ešte chvíľu zostaň
chvíľu zostaň
kým tu máš priateľov ® Úúúú … priateľov
máš
Úúúú … priateľov mášPráve v tejto chvíli
svet sa na nás díva
stále nám stále nám veríVšetko je už
dávno vpísané vo hviezdach
naša loď sa k moru doplaví3. Lodi ktorá
pláva do neznáma
rieka zablúdiť nedovolí
každý deň z tej rieky piješ nádej a česť
tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň
kým tu máš priateľov
Práve v tejto chvíli svet sa na nás díva
stále nám stále nám veríVšetko je už
dávno vpísané vo hviezdach
naša loď sa k moru doplaví
® Úúúú … priateľov máš

Ó maňo – Vidiek ÚVS NITRA

Ó maňo - preklad

Ó maňo

Ide pekné dievča,
vypijem si deci vína,
vypijem si ho od mojej dievčiny

Táhnete do háje – z filmu Šakalí
léta

R: Ó maňo, ó maňo maňo
joj, ó maňo joj ..

ÚVS

Stále ju sledujem,
mám chuť jej niečo kúpiť,
dám jej ruku a sukňu
R:

TRENČÍN

A hasmašuka čajori
A pila deco z mojori
a pilalatar miričaj miričaj
Džavamange pavalte
cina lanke malrante
chuda lahar rastesta
Rokíca
®: Ó maňo, ó maňo maňo
jój o maňo joj
Ó maňo, ó maňo maňo
jój o maňo joj
Nahas madžukaj čajurij
A pila deco z molori
pila zatar miričaj miričaj
Almožuka čajori, ó maňo,
A pila deco z mojori, ó maňo,
A pila latar miričaj
Miričaj, ó maňo, ó maňo
®:
®:
Džavamange pavalchen
a chuda marante
Nahas madžukaj čaru rij
A pila deco z molori
a pilalatar miričaj miričaj
Almonžuka čajori
A piladeco z mojori
A pilalata miričaj
Miričaj, ó maňo, ó maňo

Ide pekné dievča,
vypijem si deci vína,
vypijem si ho od mojej dievčiny
R:
Chodím stále za ňou,
chcem ju držať za ruku,
vráť sa, moje dievča,
moje dievča

Šakalí léta
Táhněte do háje všichni pryč.
Chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč.
Jak si tu můžete takhle žrát?
Ztratil jsem holku, co jí mám rád.
Napravo, nalevo, nebudu mít klid.
Dala mi najevo, že mě nechce mít.
Zbitej a špinavej tancuju sám.
Váš pohled káravej už dávno znám.
®: Pořád jen na kolena, na kolena, na
kolena, jéjé,
Pořád jen na kolena, na kolena, na kolena,
jéjé,
Pořád jen na kolena, na kolena, na kolena,
jéjé,
je to tak. A vaše saka vám posere pták.
3. Cigáro do koutku si klidně dám.
Tuhle tu pochoutku vychutnám sám.
Kašlu vám na bonton. Bejby, si chytrej
chlap.
Sere mě tichej tón a ten váš tupej dav.
®: .. je to tak... A tenhle barák vám posere
pták.

Láska je tu s nami

Modrá

Láska je tu s nami – Nagy

Kadekto súťaží o rýchlejší úder
Zbitý abez láskyťažko niekto zmúdrel
Povoľtemyšlienkyzovreté dopästí.

Modrá – Kirschnerová

ÚVS

®:Láska je tu s vami buďte s ňou
Láska je tu s nami, buďme s ňou
Láska je tu s vami, buďte s ňou

ÚVS

ŽILINA

Chce sa nás dotknúť
Kadekto hovorí, je to zlé a vie čím
Láska však vraví že niet sa z čoho liečiť
Povoľte myšlienky zovreté do pästí.
®:
Veď láska nenosí nikdy žiaden nápis
rozdá sa pre všetkých s tým sa darmo
trápiš
Povoľte myšlienky zovreté do pästí.
®:

BRATISLAVA

mesiac sedí na strome
niekto klope v mojom sne
chcem takého ako ty si
zo mňa celkom opitý,
mám,stále ťa mám.
Môžme behať bosí a
nahí ako vtedy
keď si bol malý chlapec
čo sa časom mení
mám,
stále ťa mám.
®: Ležíš so mnou na perách
do mňa padáš ako dážď
si tu so mnou kým ja spím
mám,
stále ťa mám,
stále ťa mám
motýl ti spí na perách
sen tu stojí pri dverách
chcem takého ako ty si
zo mňa celkom opitý,
mám,
stále ťa mám.
Môžme behať bosí a
nahí ako vtedy
keď si bol malý chlapec
čo sa časom mení
mám,
stále ťa mám. ®:

Pár Dní
Po schodoch - Muller

Po schodoch
Výťah opäť nechodí tak zdolať 13
poschodí
zostáva mi znova po svojich
na schodoch čosi šramotí a neón kde tu
nesvieti
ešte že sa po tme nebojím
Počuť hlasné stereo aj výstrahy pred
neverou
ktosi čosi vŕta v paneloch
tatramatky ródeo sa mieša kde tu s operou
všetko počuť cestou po schodoch
Cestou po schodoch, po schodoch
poznávam poschodia
poznám po schodoch, po zvukoch
čo sme to za ľudia
Štekot smutnej kólie za premárnené
prémie
vyhráža sa manžel rozvodom
Disko tenis árie kritika televízie
oddnes chodím iba po schodoch

Pár dní – Desmod a Smatanová

Tak ako búrka, ktorá zlomí strom
A kus Teba v ňom tak život sa rúti
Rýchlo a zdá sa, že roky sú dni
A jak silný prúd len tak pretečú Ti
Refrén 1:
To zvládnem, to zvládnem
Svoj silný strom niekde nájdem
To zvládnem, to zvládnem
Vravím si ten príval zvládnem
Refrén 2:
Pár dní zvládnem
A nezostanem na dne
Viem, že ...
Pár dní zvládnem
A všetko povolí
Tak ako vietor, čo nafúka prach
Do mojich očí a vyryje vrásky
Láme a láme môj kmeň po častiach
Neprestáva, kým nie som na kúsky
Refrén 1:
To zvládnem, to zvládnem
Svoj silný strom niekde nájdem
To zvládnem, to zvládnem
Vravím si ten príval zvládnem
Refrén 2:
Pár dní zvládnem
A nezostanem na dne
Viem, že ...
Pár dní zvládnem
A všetko povolí
Viem tých...
Pár dní zvládnem
Možno pár x spadnem
Viem, že ...
Pár dní zvládnem
Aj keď to zabolí
Možno zabolí ...

