
René Tesák Matlášek© 
16.10.2014 

Stopáž: 2:45 

VYKŘIČNIKY 
 

 

 
C            F                  G  C 

1. Z důvodu finanční krize má úředník vize, že všechno se vrazí na Baníček v lize, 
           F          G 

   Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
 

C            F                  G  C 

Bo město kultury nemá dost sportu, tak da jim co nemá, my mužem byt radi za Portu. 
           F          G 

   Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
 C              F   G         C 

Na tým, který je pro jiné na odpis, dá ostravský úředník prachy a pod to svůj podpis, 
           F          G 

Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
C              F   G         C 
Než, aby podpořil i jinou partu, on s barevnou šálou si u telky proklíná Spartu 

           F          G 

Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
 
 
 C  F          G           F   C 

REF: /:Tralala lalala, lalala, lalala, doleva, doprava, furt je to Ostrava:/ 
 
 

2. Nemáme peníze na nové lávky a vyžirka si jezdí v Audině vyzvednout dávky 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
Když pak chce úředník krást, co nám zbylo, tak policajt pomáhá, chrání, jo to už tu bylo 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
V zájmu městské pokladnice já můžu vám slíbit, že za čtyři roky ji zadlužím více 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
Až ho pak po létech opustí vlasy, on ke konci období řekne, že byly zlé časy 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 

 
 
REF: /:Tralala lalala, lalala, lalala, doleva, doprava, furt je to Ostrava:/ 
 
 

3. Nezaměstnanost je problém tu známý, tak propouští dál, ať ti první se necítí sami 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
Případným zájemcům říkají NE NE NE, robota není, bo všecko je zrobene 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
Hromada hlíny se zbavila špíny a poslední prachy se vrazily do Karoliny 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 
Při volbách nám tu pak zas visí všude, že tahleta strana to fakt pro nás nejlepší bude 
Vykřičnik, vykřičnik, vykřičnik, Ostrava! 

 
 
REF: /:Tralala lalala, lalala, lalala, doleva, doprava, furt je to Ostrava:/ 
 
    Tralalalalala doleva, doprava, ta naše Ostrava 


