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1. Jak vesele je mi, začlo to nevinně, viděl sem lidi, jak nořili se v hlíně;
vtažený do hry, nechtěli povídat a byli šťastný – aspoň to tak vypadalo…
Jak vesele je mi, měsíc jsem pracoval – za svůj píseček statečně bojoval;
vtaženej do hry o několik zrníček; stráž ve dne v noci – mlčky dívám se na písek.

2. Jak vesele je mi, vidím svý dílo: pískovej hrad a každej složil poklonu
vtaženej do hry o několik obdivů – zase jsem stoupnul o kousek k svýmu cíli.
Jak vesele je mi – v mých očích písek; vidím svý dílo – víc už se tam nevejde;
vtaženej do hry o několik tunelů, házel jsem lopatkou a cíl se mi rozplýval…

3. Jak vesele je mi, měsíc jsem pracoval, na cíl jsem zapomněl, šaty sem roztrhal;
vtaženej do hry – naplno, hrdě, sám – ale jak málo z života odevzdám…
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Ref.: Ná na ná…

4. Jak vesele je mi, po práci volnej čas; přemejšlet o životě – to jsem si přál…
vtaženej do hry ale pořád sem na písku – zůstanu omezenej na svým pískovišti.
Jak vesele je mi, chtěl jsem se odpoutat; konečně mám čas, jak jsem ho potřeboval;
rozběhnul sem se – v kapse plno zrníček, v představách tunely – vidím jenom PÍSEK.

5. Jó, vesele je mi, chvilku je volno, z kapsy u košile vytáhnu píšťalu.
Jak mě to bavilo – asi tak měsíc zpět, jenom tak foukat, jenom tak slyšet…

Ref.: Ná na ná…

              Emi                 C                                    G                
Dohra:  Je mi smutno, je mi smutno – všechny vlaky dávno odjely.
A zahoukaly – mě neviděly – jó prej mám přijít později…
Já v naději, že doběhnu je běžel jsem rychle za nima.
Říkám si: do boje! No tak do boje!! Ale JAK?, když mi všechno utíká…
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