Cožpak je to vina moje

95.
Lotyšská lidová
upr. Miroslav Hroněk
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1.Což - pak je to vi-na mo - je že si rá - da za -zpí vám Raj ra ra la-la že si rá - da za -zpí vám
2.Zvyk je můj že na ka ždé -ho ve se - le se po - dí - vám
ve - se - le se po - dí - vám
3.Mlá - den ce když za nos vo dím sr dce mu-sí hlí dat sám
sr dce mu-sí hlí dat sám

 
 

        
            

1.Což - pak je to vi-na mo - je že si rá - da za -zpí vám Raj ra ra la-la že si rá - da za -zpí vám
2.Zvyk je můj že na ka ždé -ho ve se - le se po - dí - vám
ve - se - le se po - dí - vám
3.Mlá - den ce když za nos vo dím sr dce mu-sí hlí dat sám
sr dce mu-sí hlí dat sám



 
 

                        

1.Což - pak je to vi-na mo - je že si rá - da za -zpí vám Raj ra ra la-la že si rá - da za -zpí vám
2.Zvyk je můj že na ka ždé -ho ve se - le se po - dí - vám
ve - se - le se po - dí - vám
3.Mlá - den ce když za nos vo dím sr dce mu-sí hlí dat sám
sr dce mu-sí hlí dat sám
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raj - ra ra -la - la, že si rá - da za - zpí- vám
ve - se - le se po - dí - vám
sr -dce mu -sí hlí -dat sám

Ja -ko zlo -děj ma -lé je -hně le -hce mu je od-lá - kám.

raj - ra ra -la - la, že si rá - da za - zpí- vám
ve - se - le se po - dí - vám
sr -dce mu -sí hlí -dat sám

Ja -ko zlo -děj ma -lé je -hně le -hce mu je od-lá - kám.


                          

                          

raj - ra ra -la - la, že si rá - da za - zpí- vám
ve - se - le se po - dí - vám
sr -dce mu -sí hlí -dat sám

Ja -ko zlo -děj ma -lé je -hně le -hce mu je od-lá - kám.
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le -hce mu je od-lá -kám raj - ra - ra - la - la

E7

A

le -hce mu je od -lá -kám
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le -hce mu je od-lá -kám raj - ra - ra - la - la

le -hce mu je od -lá -kám
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le -hce mu je od-lá -kám raj - ra - ra - la - la

le -hce mu je od -lá -kám

