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Letavská chasa 201 2: Jano Milan (Otec), Jano Milan jr. (Syn),
Monika Wikarská, Monika Nagypálová, Ján Slivka (Johnny), Marta
Ševcová, Peter Lachký (Petiar), Štefan Szabó (Pišta), Peter Staríček,
Lucia Janovič, Adam Janovič, Jozef Ivanec (Chosé), Petr Kurečka
(Kurčo), Nasťa Jányová

Hostia: Mathej Thomka, Dalibor Lang

Piesne vznikl i v hudobno-textárskej dielni na Letavách 201 2 od pondelka do štvrtka,
buď celé alebo nejaká ich časť. Nahrávané v piatok v improvizovanom štúdiu "Blízka
chata". Sobota - dohrávanie, mastering, dokončenie obalu, ručná výroba prvých sto
kusov. To všetko sa mohlo stať len vďaka tomu, že sa na správnom mieste a v
správnom čase zišl i správni ľudia. Lebo Letavy sú také.

Recording, mix, master: Janyk Tiger Oravec, L.A. STUDIO
Obal: Peter Šrank, Nasťa Jányová
I lustrácie: Milan Ondruch

Toto dielo je vydané pod licenciou Creative Commons CC: BY-NC-SA. Pre bežného
človeka je najpodstatnejšia tá časť z nej, podľa ktorej ho môže kopírovať, distribuovať
a uvádzať na verejnosti , ak ho nevyužije na komerčné účely. Podrobné znenie je na
creativecommons.org/l icenses/by-nc-sa/3.0/. Toto dielo zároveň slúži na propagáciu
tohto nového spôsobu licencovania, ktoré viac podporuje slobodnú tvorbu a bežného
človeka oslobodzuje od pocitu viny pri kopírovaní. Originálne podklady a ďalšie
informácie sú k dispozíci i na stránkach www.kefoweb.sk a www.letavy.sk.

Majster textárskeho výcviku: Peter Šrank (Kefo) www.kefoweb.sk
Majster hudobného výcviku: Juraj Haško www.stomuch.sk

01 . Na dobrou noc
Hudba: Petr Kurečka, Ján Slivka
Text, spev: Petr Kurečka

Už mi padají obě víčka,
ale ještě nechci spát.
Nasadím barevná sklíčka
abych se mohl smát. . .

02. Nehodlám vzpomínat
Text: Milan Ondruch
Hudba, spev: Peter Petiar Lachký

Na poušti z duhových kuliček,
snažím se dostat spod víček
každý vnad.

A pod tíhou lesků ze všech stran
nemrknu, neboť nehodlám
vzpomínat.

Oči mi svítí skelnatě,
vzpomínky balím ve vatě
na prodej.

A přes bolest hraju noblesu,
na balík píšu adresu:
"Darmoděj".

Vědomí visí na vlásku,
loutkář mě od mých provázků
opouští.

Až zmizí vlhkost z rohovky,
a z očí jen další duhovky
na poušti.

Kurčo: Jen na úvod - tato písnička měla vypadat
úplně jinak :D Více jak polovinu textu jsme po
zásahu Kefa hodili do koše. Po zásahu Ďurky se
skladba o více jak polovinu zpomalila a Nasťa
přidala tibetské misky. Díky těmto změnám získala
píseň jedinečnou atmosféru .

Petiar: Ešte na začiatku dielne mi Kefo spomínal, že by bol rád, keby sa
na CD objavila aj jedna čisto pesničkárska vec. Mal som nápad na jednu,
ale vôbec som nevedel pohnúť s textom. Začal som sa preto prehrabávať v
našej textovej banke a našiel som krásny text od Milana Ondrucha. Text
mal veľmi príjemný rytmus a melódia mi doň vliezla akosi sama od seba.
Milan: Vzdálenost od milované osoby a kreativita jsou tak nějak v
nepřímé úměře. Když je daleko až to bolí, tak se mi chce tvořit více.
Vznikla krátká básnička založená na mixu Salvatora Dalího, jeho
surrealistických obrazů a slovíčkem "v dáli", kterou jsem dal kamarádovi
na zhudebnění. Šest veršů mu přišlo na písničku málo, tak chtěl, ať ještě
něco připíšu. K Dálímu sice nic nepřibylo, ale ve stejných kulisách pouště
z duhových kuliček vznikla úplně nová báseň, kterou jsem poslal do
textobanky. Zlín-Stockholm je prostě dálka. A že dáte hned další písničku
"Písala mi Máša" - to je čirá provokace. Děkuji za ni.

Pár slov od Jozefa Ivanca

Chosé: Na Letavách som tretí krát po
sebe – vždy v hudobno-textárskej dielni.
Bolo mi nesmiernym potešením
pricestovať až z Francúzska aj s mojou
priateľkou, ktorá tu bola po prvý krát.
Jediná jej nevýhoda bola, že som ju
musel ráno rozložiť a večer zase zložiť.
Zaznamenala tu obrovský úspech a
naša dielňa si ju nesmierne obľúbila. A
to najmä preto, že na všetko vraví OK (a
to veľmi čarovne). Jej meno je Roland a
som do nej neskutočne zaľúbený.
Roland je moja nová bicia súprava.
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03. Písala mi Máša
Text: Peter Petiar Lachký
Hudba: Juraj Haško
Spev: Mathej Thomka

Písala mi Máša, že už sa viac nezjaví,
že už nie je najkrajšie, dievča v našom chotári.

Písala mi Máša, že do skorej jesene,
než sa rieky vylejú, mám sa tváriť vznešene.

Ref:
A ja chodím po mesiaci,
a čítam si jej l isty.
Som vznešený a veriaci
a presne taký istý

Ref:
A ja hľadím do jej izby,
cez medzery v záclone.
Tak ukrytý do noci -
tajne sadím jablone.

Písala mi Máša, že už sa viac nezjaví.
že už nie je najkrajšie, dievča v našom chotári.

Písala mi Máša, že už mi ju netreba.
Upratala poháre a zavrela sa do seba.

Petiar: Text k tejto piesni bol hotový veľa rokov, ale nikdy
sa mi naň nepodarilo zložiť hudbu, takže som ho len občas
recitoval na koncertoch ako báseň. Na Letavách som ho
vytiahol s tým, že by sa niekto mohol chytiť. A chytil sa Juro
Haško. Z pesničky spravil tango a mne veľkú radosť.
Mathej: K piesni Písala mi Máša som sa dostal počas svojho
blúdenia po všetkých dielňach Letáv. Milujem tango a
pieseň mi ľahko liezla do hlavy. Náročnejšie to už bolo pri
mojom prvom nahrávaní, ale aj to prebehlo vďaka
profesionalite všetkých a skvelej atmosfére pomerne rýchlo.
No a že som ju spieval s tak skvelými hudobnikmi na pódiu,
to už bolo splnenie mojich hudobných snov.

04. Superhrdina
Text: N. Jányová, M. Wikarská
Hudba, spev: Monika Wikarská

Máš svaly z ocele,
bez akejkoľvek vady na tele
Ref: Superhrdina 3x

Máš oči z röntgenu,
čo prepáli túžbu kamennú
Ref: Superhrdina 3x

Máš superschopnosti
myslím na tie vriace možnosti
Ref: Superhrdina 3x

Si ako z výkladu
raz by som ťa chcela ukradnúť

Hej, počuj, ak máš čím,
chyť si ma do svojich pavučín

Si môj, si môj, si môj. . .

Nasťa: Chceli sme v dielni spraviť pieseň v štýle Kryštofa
Veselého, tak som si povedala, že niečo také skúsim napísať.
Keďže tento rok sa Letavský karneval niesol v štýle
Superhrdinov, tak som sa nechala inšpirovať . . . Môj nápad
sa zapáčil Monike, ktorá z môjho Kryštofa Veselého spravila
Disco.
Monika W.: Keďže Letavy sú známe aj množstvom
superhrdinov, ktorí si podmaňujú oslepené ženské srdcia a
tento ročník sa niesol v tejto téme vďaka karnevalu, Nasťa
napísala zopár riadkov a hodila to do textobanky. Vybrala
som z nej síce iba zopár veršov, niečo dopísala, ale Nasťa mi
dala inšpiráciu štruktúrou pesničky. Melódiu som zase
vybrala zo šuplíka improvizovaných sprchových nápevov,
pre ktorých melódiu sa nedá potichu zaspať. Prajem vám
teda melodické sny :-)

1 6. LeTablo
Hudba: Juraj Haško
Text: N. Jányová, P. Šrank, M. Ševcová
Spev: Letavská Chasa

Na Letavy nás to láka,
díky Maňo za ten nápad.
Áno, to je on!
Schovajte mu mikrofón.
Každý večer davy trestá,
lebo nevie s kecmi prestať.
MAŇO LACKO

Na Fiťa choď opatrne,
nech ti dielňu nezatrhne,
frfle ostošesť,
ale inak je to česť,
keď si jeho kamarátom,
spraví ti aj z hl iny zlato.
TIBOR LAJGÚT

Od chatiek má všetky kľúče,
baví sa na cudzí účet,
brázdi na skútri ,
dobrák je to vo vnútri ,
zo psíkov ho napína -
Roman Spery Slanina.
ROMAN SPERY

Všade pije, všade logá,
skade ruka, skade Noga.
Rýchlo prefičí
a má všetko na háku,
keď je pánom svojho skútra,
je to ako kamasútra.
MARTIN NVOŠKA

Usmiaty je káblik Ňjúmi,
je tak trochu málo mluvný,
klobúk nosieva,
k Podčiarke rád chodieva.
Keď máš problém s počítačom,
vyrieši ho vypínačom.
ROMAN NEWMAN

Jano Cíger vraví ľaľa,
s úsmevom jak batoľaľa,
dámam lichotí,
stále niečo vypotí,
na omak je krásne hebký,
dostane ťa rýchlo z depky.
JANKO CÍGER

Matheja nik neunaví,
z nočníka aj úsvit spraví,
bosé nohy má,
denne si ich umýva,
čo píše je pravda svätá,
do buľvárnych šiat odetá.
MATHEJ THOMKA

KÁBLIK OŇO, KATKA FABKA, GABO ŽIFČÁK,
MAŤO KVOCO, FERO AUXT, MUDr. KĽÚČIK,
ROBO FURIEL, KOPEC BROTHERS, A MY
VŠETCI. . .

Nasťa: Hneď prvý deň sme na rozohriatie dostali úlohu napísať na známu
ľudovkovú melódiu text o významných letavských osobnostiach, vďaka
ktorým sú Letavy tým, čím sú. Najprv som napísala text o Mathejovi a Fiťovi
potom v priebehu ďalších dní o Maňovi a o Ňjumim . . . v spolupráci s
Otcom, Monikou W. a Kefom sme ešte urobili nejaké korekcie a bolo to.
Ňjumi, prepáč mi tú Podčiarku. :-)
Peter Š.: Tento text mal dať šancu realizovať sa každému. Textovali všetci
(dokonca viackrát), aj literárnu dielňu sme zapojili, no aj tak je to nakoniec
dielo troch ľudí (podobne to bolo kedysi s Ibiza funky). No nič, tvorivé cesty
sú nevyspytateľné.
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05. Keď mi napíšeš z diaľky
Hudba: Peter Petiar Lachký
Text, spev: P. Lachký, P. Kurečka, M. Nagypálová

Keď mi napíšeš z diaľky, ja budem vedieť
ako voňajú slová o víne a mede.
Keď mi napíšeš z diaľky,budem sa tváriť,
že mi chutí víno a že sa mi darí.

Ref: Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

Když mi napíšeš z dálky, kde dřív slunko vstává,
tak jen proletí kolem tvoje zbytečná správa.
Až se otevřou brány, ty mi napíšeš z dálky,
tak utichnou rány, tak utichnou války.

Ref: Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

Keď ti napíšem z diaľky ty budeš vedieť
ako voňajú slová o víne a mede.
Keď ťa uvidím vo sne začnem ti veriť,
že raz spojíme naše vzdialené brehy.

Ref: Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

Když mi napíšeš z dálky (Keď ti napíšem z diaľky). . .

Ref: Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

Petiar: S Jožkom sme jamovali a mne napadla veľmi
jednoduchá harmónia a nápev. Nablízku boli Kurčo a Monika,
tak sme sa spoločne pustili do textovania – každý si napísal
jednu slohu.
Kurčo a Monika: Stretli sme sa dve národnosti - Slováci a
Moravák, proto nám to nedalo a museli jsme vytvořit
multilingvistickou písničku.

06. Cesta na Letavy
Text, spev: Jano Milan jr.
Hudba: Jano Milan, Peter Petiar Lachký

Na ceste na Letavy,
to by ste sa čudovali -
štartovať nechce to,
počkaj kus prejde to,
hodinu sme vyčkávali .

Štartovať sa podari lo,
a v dušiach sa nám uľavilo.
Vyzeral to byť raj,
až nás stopol pol icajt -
netvári l sa vôbec milo.

Keď pokutu sme zaplati l i ,
na Kokavu namieri l i .
S dlaňami na čelách,
na tvárach veľký strach,
duše dušu vypusti l i .

Teraz už na Letavách,
s úsmevom na našich tvárach,
auto odstavené,
starosti odstránené,
v nedeľu to začína zas.

Janči: Pieseň opisuje imaginárny spôsob,
ako sa za každú cenu dostať na Letavy.
Hudbu spravil Petiar, ktorý hrá aj na base.
Pripojil sa Kurčo na klávesy a v
neposlednom rade aj Johnny na perkusie.
Spievať nechali mňa, aj keď nemám žiadne
skúsenosti. Ďakujem za motiváciu.. . : )

1 4. Pokušenie
Hudba: M. Nagypálová, P. Kurečka
Text, spev: M. Nagypálová

1 . Pokušenie pohľadiť ťa v mojich myšlienkach,
ktoré stále v hlave mi prúdia,
pokušenie priblížiť sa v týchto podmienkach,
ktoré vo mne, vo mne celej blúdia.

Ref. :
Ja vykročím aj bez teba,
keď hrá tu fajn melódia.
Veď je to len komédia
a tvoja, či moja vízia.

1 . Pokušenie pohľadiť ťa v mojich myšlienkach. . .

2. Pokušenie milovať ťa v mojich snoch,
ktoré každú noc ma trápia,
pokušenie spraviť iba malý krok,
ktorý vykročiť ma láka k tebe.

Ref. 4x

Monika: Nie som textár, no túto skladbu sa mi
podarilo napísať. Asi ma kopla strašne silná
múza. S Petrom a Jožkom sme skúšali a skúšali,
kým sme nevytvorili slohu a refrén. Potom to už
išlo akosi samo. Vznikla disko pesnička a všetci
sa z nej veľmi tešíme. :)

1 5. Posteľné blues
Hudba: Štefan Szabó, Adam Janovič
Text: Adam Janovič, Lucia Janovičová
Spev: Adam Janovič

Posteľ, si moja najlepšia milenka
posteľ, si moja najlepšia milenka
keď mi tá moja odriekla.

Voniaš mi tisícom polôh
voniaš mi tisícom polôh
ktoré som nezažil , pretože neprišla.

Objímam pohár od whisky
objímam pohár od whisky
už ani sebou, len tebou si istý.

Hladím ladné hrdlá fl iaš
hladím ladné hrdlá fl iaš
možno preto, pre tie fľaše neprišla.

Prečo pre tie fľaše neprišla?

Adam: Pri počúvaní bluesovej hudby, ktorú
nahodil Steve, som si začal nôtiť posteľ. . . Neskôr
prišla Lucia a doplnila do nej iné verzie ďalších
slôh, ktoré sme zoškrtali na bluesovú formu a
skrátili na štyri. Aby to dávalo zmysel, tak som
utvoril slohu zhustením dejovej línie. Do toho
pridal Chosé fantastické sólo na fúkaciu harmoniku
a pieseň bola na svete.
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07. Opusti ma milý
Text: Peter Šrank
Hudba: M. Nagypálová, M. Laczko
Spev: Monika Nagypálová

Opusti ma milý,
opusti aspoň raz.
Len ty vieš tak krásne
opúšťať na doraz.

Opusti ma milý,
opusti hoc aj hneď.
Zostať je vždy otázka,
odísť je odpoveď.

Ref: Pár opustení je ako pár odpustení
a pár odpustení parádne spári každý pár.

Opusti ma milý,
opusti hoc aj hneď.
Zostať je vždy otázka,
odísť je odpoveď.

Opusti ma milý,
opusti tisíckrát,
ale vždy sa najskôr
na chvíľu ku mne vráť.

Monika: Pôvodný názov piesne, ktorej autorom je Peter Kefo
Šrank, sa volá Opusti ma milá. Keďže som ženského pohlavia,
musela som si ju trochu upraviť. Kefo súhlasil a tak sme s
Martinom Laczkom vytvorili melódiu. Ja a Martin sme ako
spojené duše, pretože cítime harmóniu hudby rovnako. Práve pre
túto našu jedinečnú schopnosť pieseň vznikla za 10 minút.
Peter Š.: Aj táto pieseň dokazuje, že život má rád kružnice a
špirály. Bela Bérešová mi poslala svoj čerstvý text "Opusti ma
milý", na ktorý som jej obratom poslal mužskú odpoveď "Opusti
ma milá" (my textári sa rozprávame takto - v textoch). O prvé
zhudobnenie sa pokúsil jeden český kamarát, ale potreboval aj
refrén, tak som mu ho dotextoval. A teraz si to vybrala Monika a
muselo sa to zmeniť na "Opusti ma milý".

08. Lenti lková Lenka
Text: Peter Šrank
Hudba, spev: Štefan Szabó

Lenka,
len kameň by odolal,
kam len pozriem
len ty
a lenti lkové prsty na nohách.

Ja, Lenkár chválenkár,
chcem kľačať v kúte
na kolene kolienku
a merať
odomňa až po Lenku.

Aha, Leni!
moja lenivá snaha
má najkrajšie z rozuzlení.
komu sa nelení tomu sa Lení.

Ježííííš, ja váham
len keď ležíš
nahá na halenke
obsypaná lenti lkami
kol dokola.
Moja Lenka,
len kameň by odolal. . .

Pišta: Stále ma lákalo zhudobňovať texty, ktoré sú
písané voľnejšie, niekedy aj bez rýmu. Jeden takýto mi
padol do očí a pustil som sa do roboty. Vzhľadom na
moje spevácke kvality som rozmýšľal, komu by sa
melódia hodila. Juraj s Kefom ma motivovali k spievaniu
a tak som si ju nakoniec naspieval sám.
Peter Š.: Na začiatku tejto piesne bol pohľad na
rôznofarebne namaľované prsty v sandálkach jednej
letaváčky LENky.Nazval som ich LENtilkové a hra so
slovíčkom LEN mohla začať. Vyhral som sa do básne vo
voľnom verši, ktorú som pokladal za nezhudobniteľnú.
Aha ho. Všetko sa dá, keď sa chce.

1 2. Svetluška
Hudba, text, spev: M. Wikarská

Ref.1 V tmavej noci márne chytám,
svetielko, čo nosia krídla.

Volám ho, keď les je pustý. . .
vtedy medzi moje prsty,
zafúka vždy ľahký vietor
a ja strácam všetko svetlo.

Ref.1 V tmavej noci márne chytám.. .

Ponáram sa v zlaté steblá,
pri jímam nimi ľútosť vetra,
pohládzam si členky. Bosá. .
Na viečka mi padá rosa.

Ref.2 Kvapku chytám jemne v dlani,
svetluška mi na nej žiari .

Nemá krídla, preto vl ieva
z posledných síl svoju žiaru,
učí ma so svetlom lietať
rozdávať ho svetu za ňu.

Monika W.: Text som si napísala, keď sme na
Jána sedeli s kamarátmi pri ohni. Zhudobnenie
prišlo priamo pri vymýšľaní druhej slohy, ale
poslednú som napriek mojej ucelenej myšlienke
doma nedokázala dopísať. Keďže naša dielňa je
známa tým, že pracujeme pod časovým tlakom,
donútila ma dotiahnuť všetko do konca. A
ďakujem úžasnému Petiarovi za jeho trpezlivosť
a ochotu držať sa môjho nezvyčajného rytmu a
striktnej melódie.

Nasťa: Už dlhšie som mala v hlave nápad napísať text
o tom, ako sa niekedy snažíme „nenápadne“ zaujať
niekoho, kto sa nám páči . . . a on si to vôbec nevšíma .
. . Martuške sa text páčil od začiatku a na akordeóne
naň urobila nádhernú šansónovú melódiu.
Marta: Mám z Cirkusu veľkú radosť, teší ma, že s
Nasťou máme spoločnú pamiatku na tohtoročné Letavy.

1 3. Cirkus
Text, spev: Nasťa Jányová
Hudba: Marta Ševcová

Si ľahostajný k mojím pokusom
zaujať ťa malým cirkusom,
ktorý zvyknem jedným ťahom
rozvinúť pred tvojím prahom.

Ref1 : Len na tebe záleží,
či skončíš v mojej manéži.
Tak neprepadni cez sito,
vstúp do môjho šapitó.

Si ľahostajný k mojím pokusom
zaujať ťa malým cirkusom.
Fóry v maske s klaunským nosom
neodhalia ti , kto som.

Ref1 : Len na tebe záleží . . .

Si ľahostajný k mojím pokusom
zaujať ťa malým cirkusom,
drezúrujem celkom skromne
tú zver, čo sídl i vo mne.

Ref1 : Len na tebe záleží . . .
Ref2: Len na tebe záleží,
či skončíš v mojej manéži.
Tak nebuď také jel ito,
vstúp do môjho . . .
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09. Smutně veselá
Hudba, text, spev: Petr Kurečka

Jednou mi kamarád vyčítal,
že píšu písničky smutný.
A já mu to tehdy přiznal,
ono je to občas nutný.

Ref:
Tak se ti kamaráde omlouvám,
tahleta snad bude veselá.
Nanananana. . .

V j istý věci přestávám věřit,
no a v jiný zase začínám.
Musel jsem se taky smířit,
že nic není, tak jak jsem plánoval.

Ref: Tak se ti. . .

Myšlenky se mi v hlavě honí,
jako ryba rybu ve vodě dokola - dokola,
s nimi tam plave i můj mobil ,
aby se mi nikdo nemohl dovolat.

Ref: Tak se ti. . .

Koutky úst mám proklatě nízko
v nejbl ižší době nevystřelí výš.
K úsměvu to nemá blízko,
ale já se snažím, vždyť to víš.

Ref: Tak se ti. . .

Ref2: Tak se ti kamaráde omlouvám,
tahleta zas nebyla veselá.
Tak se ti kamaráde omlouvám,
ale já to budu zkoušet dál.
Nanananana. . .

Kurčo: Jeden kamarád mi řekl, že mám docela fajn
písničky, akorát jsou smutné. Tím mi dal impuls k
tomu, abych stvořil toto malé dílko. Dá se říci, že
toto je vlastně pokus o veselou písničku. Jestli se to
podařilo, ať posoudí každý sám :-) Díky Ďurovi,
který píseň posunul na level vypalovaček
osmdesátých let, se Letavská chasa nemusí stydět
ani před takovými hvězdami jako jsou Vašek Neckář
nebo Standa Hložek :-)

1 0. Jana z Jána
Hudba: Peter Petiar Lachký
Text, spev: P. Lachký, J. Milan

V Liptovskom Jáne je l iptovská Janka,
na tvári úsmev a pod lícom jamka.

Liptovsky hriešna a liptovsky smelá,
rozpráva málo a myslí si veľa.

Ref. :
Krásna ako zákon káže,
od jej dverí nemám kľúč,
vojdem oknom, kričí: , ,Stráže!“
v hrdle hrča hŕč.

Po rieke Temža plávajú kačky,
labute, husi a ostatné holuby.
Slová sa hemžia a padajú do huby
a celé to chutí jak voda z práčky.

Ref. 2x

Petiar: Pesnička vznikla kdesi medzi
Liptovom a Londýnom, nápev som mal
hotový aj s kúskami textu, ale nevedel som sa
pohnúť ďalej . Nevedel som, ktorým smerom.
V takejto chvíli príde vhod šťuchanec
„zvonku“. Ten som schytal od Jana Milana,
ktorý mieril veľmi dobre a behom pár minút
bola pesnička kompletná.

11 . Hroch
Hudba: Jano Milan, Štefan Szabó
Text, spev: Jano Milan

Žirafa na hrocha z výšky hľadí,
vraj patrí do ZOO, do záhrady.
Prízemný, nechutne zaoblený,
keď ho Boh tvori l , bol . . .unavený.

Hroch na to odpovie zdvihnúc oči,
zjavne ho ten útok nevytočí.
Sýty je, spokojný, a je zdravý
a preto žirafe . . . takto vraví:

Nemusí každý mať dlhé nohy
ani trčať hlavou do oblohy.
Som šťastný vo vode, v hrubej koži
Mňa tu jedna „eifelka“ . . .nepoloží.

Keď lovci obidvoch odchyti l i ,
zisti l i , že je hroch nad ich sily.
Žirafu odvliekl i , verte, dietky.
Hroch sa im nevpratal
do ich kl ietky.

Ble ble ble oblé je dobré. . .

Jano Otec: Termín je najlepšia inšpirácia. Tento
text vznikol pod ostrým nátlakom témy a času,
hudobné smerovanie vyplývalo z aktuálneho
počasia. V krajine, kde priemerný počet letných
dní je 49 a plážou sa môže nazývať aj 1 4 m2

udupanej hliny na Liptovskej Mare, dokážeme
vytvoriť reggae. Odporúčam dávkovať jedno až
dve počutia týždenne deťom bez rozdielu veku a
hmotnosti. Špeciálne poďakovanie patrí Jozefovi,
ktorí pri imitovaní zvukov divej africkej zveri
nechal kus srdca, duše, hlasiviek a ktoviečoho
všetkého.. . .

Pár slov od Janyka Oravca

Nahrávanie albumu Letavskej chasy bolo

skutočne veľmi zaujímavé a netradičné,

nakoľko nahrať 1 6 piesní v jeden deň a na

druhý ich zmixovať aj s konečným

masteringom sa mi ešte nepodari lo:D

Atmosféra bola veľmi dobrá a pracovalo sa

mi s kolektívom super, aj keď pod istým

časovým tlakom. No nakonec sa všetko

zvládlo a dúfam, že účinkujúci sú s mojou

prácou spokojní. Pre mňa je to určite dalšia

veľká skúsenosť.

Pár slov od bicej súpravy

Ouou ou ou o ou ou kej.




