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1 . Kama vtut
text: Saskie Lusková
hudba: Ľubomír Štovčík

Kama vtut me ji lo ca bijal tuke
Kama vtut me andre tute meraw
Kama vtut me tut užaraw
Kama vtut bo me tut kamaw

Tu sal miro khamaro, so man tačarel
paš miro j i loro
tire kale jakha hin šukares kale
paš miro j i loro

Mám tě rád mé srdce patří tobě
Mám tě rád umírám za tebou
Mám tě rád chci jenom tebe
Mám tě rád po tobě toužím

2. Iskra
text: Zuzana Novanská
hudba: Ján Slivka

Hádžem ti do cesty úsmevy
najväčšie zo všetkých umení
ako kamienok po prúde
som tu a nebudem

Uletím, padáčik púpavy
pošteklím, trochu ťa unavím
a keď sa zobudíš do ticha
zabudneš nedýchať

REF: Iskra z ohňa nás spáli a zabolí
zahráš mi to, čo nás prehorí napoly
bolo to neostro letné, tak akurát
tak poďme, kým sa nám to stihne obohrať
Iskra z ohňa nás spáli a zabolí
zahráš mi to, čo nás prehorí napoly
bolo to neostro letné, tak akurát
odleťme, aj tak už musíme utekať

Ukutá z kovu a ľadová
horím a mením sa na slová
tri bodky za každým
prázdno ako po daždi

Zuzka: K tomuto textu ma inšpirovali večery
pri ohni u kováčov, lietajúce iskry, ľudia a
všetko to krásne, letné a pominuteľné. Janko
vymyslel peknú ľahučkú melódiu a Petiar mi
pomohol so spevom.

Peter Š.: Ja som mal za úlohu vydolovať zo
Saši rómsky text, lebo ona jediná mala na to
predpoklady. Ale bol to boj a trval celý deň.
Základná požiadavka „ napíš rómsky text“
zostala bez odozvy. Duhý môj pokus „ napíš si to
po česky a prelož“ - tak isto nič. Tretí -
„ napíšem niečo ja a prelož“ zasa neúspešne. V
zúfalstve som vsadil všetko na poslednú kartu
„ diktuj akékoľvek rómske vety“. Pomaly
povyťahovala z pamäte nejaké slogany. A na
začiatok stačilo. Na zvyšok sa využil „ priateľ na
telefóne“ - až z Česka. Pri zhudobňovaní sme
pocítili nedostatok textu. Navrhol som opakovať
na začiatku Kama vtut, tým sa to natiahlo. A
pieseň dostala konečný tvar.



310

3. Záhorie
text: Miroslav Lukačovič, Peter Šrank
hudba: Dalibor Lang, Miroslav Lukačovič

Na východe svitá
noc je nedopitá
na dne zostal v rukách
zabudnutý dukát

Cinkne na oblaky
a zvedavé vtáky
Ťahajú ma stále
na západ a za les

Hľadím sa nebesá
ako sa míňa
a zas túžbou zahorím
zaspávať na Záhorí

Miro: Prvá verzia tohto textu vznikla hneď v
prvý deň Letáv. Dalibor si tento text zobral a
harmóniu k textu sme našli za pár minút.
Neskôr sa s textom pohral Kefo, pretože prvá
verzia bola príliš komplikovaná k takej krásnej
melódii, akú Dalibor zložil.
Kefo: Na začiatku bol text plný slovných
hračiek, potom vznikla romantická melódia.
Nikomu z muzikantov ten rozpor nevadil. Snažil
som sa Mira presvedčiť, aby ho prerobil, že to
stojí za to. Nakoniec som musel na ukážku
niečo napísať sám, čo nebolo jednoduché, lebo
Záhorie v závere muselo zostať. Zvolil som
cestu slnka oblohou, na ktorú sa to dalo našiť.
Chlapci to prijali a „ jemne“ upravili.

4. Pyroman
text: Ondrej Ševce
hudba: Ondrej Ševce, Juraj Haško

Každý rok je nové story
niekedy nám stromček zhorí
pár výbušných darčekov,
u pyromanov Vianoce sú vždy slávnosťou.

Prívod plynu zapni synu
a po ceste zadrž sl inu
Dnes to bude teplá noc
Nikto nehasí, nikto nevolá o pomoc.

Cez popol sa k nám prebrodí,
Santa Klaus a jeho soby,
Balíček so stuhou
Slzu neskryjem, nad čisto novou rozbuškou.

Ondrej: Pesnička vznikala od pondelka do
soboty, chvíľu dokonca existovala v punkovej
verzii. Prekvapil ma môj vlastný text, Letavy sú
veru aj o sebapoznávaní. Už sa teším na
Vianoce.

1 4. VIP CIT
text: Peter Petiar Lachký
hudba: Juraj Haško

Na festival príde rovno z nočnej
aby sa tam cíti l výnimočne
postará sa o to aby mal by
na zápästí pásku inej farby

Z pódia sa rinie hudba z PC
headliner sa kŕmi v zákulisí
tlačí obložený tanier ktorý
nachystal i organizátori

Super, že tu s nami si
vrhneme sa na misy
VIP si aj ty!

Správny fesťák trvá aspoň dva dni
za ten čas je človek riadne hladný
Do VIP sponzor isto dodá
jedlo, ktoré vyhodiť je škoda

Ak bude mať šťastie tak mu hviezda
nechá jedlo, ktoré sa jej nezdá
Desmodi sa cítia veľmi šťastne
keď im Dara nechá niečo mastné

Super, že tu s nami si
vrhneme sa na misy
VIP si aj ty!

Petiar: Po ceste na Letavy, ktorú som začal o
deň skôr, sme sa s Kefom zúčastnili jedného
príjemného festivalu v Žiari nad Hronom.
Keďže je Kefo v Žiari varený-pečený a ja tam
tiež nejaké známosti mám, dostali sme sa na
sklonku večera do VIP priestoru, kde nás
organizátori hostili zvyškami jedál, ktoré
nechali hlavné hviezdy večera. Okolo tejto
situácie vzniklo niekoľko vtipných momentov a
mne potom na Letavách začal pomaly napadať
text, v ktorom som mal chuť vystreliť si z ľudí,
ktorí sa do VIP priestorov a backstageov
festivalov chodia len nakŕmiť. Vrefréne som
potom špeciálne pre Letavákov naznačil že my
sa tu na žiadne VIP nehráme a všetci sme si
navzájom veľmi dôležitými persónami.
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5. Bežím
text: Monika Wikarská
hudba: Monika Wikarská, Marta Ševcová

Keď vo víre stereotypu
chaos lieta neviem ho vypnúť
z posledných síl pozbieram si
telo hlavu strapaté vlasy

REF: Míňam stromy, myšlienky, slová, bežím
svet však nevie zabudnúť na mňa, kiežby
Teplý vánok, červené zore, nič viac
rátam kroky, radostne napred hľadiac

Dúfam, že sa nespustí búrka
ruky z dreva, diery po šnúrkach
štípe hrdlo, samá špina
rozhodnutá som žiť inak

REF: Míňam stromy. . .

Monika a Marta: Melódia vznikla na text,
ktorý bol iba šablónou. Postupne, ako sa
pridávali nástroje, sa zrodil o deň neskôr pod
kolesom kokavského vleku aj aktuálny text.

6. Multi-kulti-colour-gender
Lovesong

text: Martin Šedivý,
Peter Šrank

hudba: Martin Šedivý,
Juraj Haško

Má ho ráda a on ji má rád rádi jsou rádi
nechtěj váhat a nechtěj to vzdát a tak si řádí
I love You and I love You baby to se jim líbí
Patří k sobě a spolu chtěj být nic j im nechybí

Modrý žlutý růžový podívej se na ně
všichni jdou na námluvy
Šedý černý bílý podívej se na ně
žijou pro svou chvíl i

Ja ľjubľjú ty ľjúbiš miňá po sobě touží
Láska stejná i láska jiná je tahá z louží
Ich l iebe Ich l iebe dich jsou jako v ráji
Mají svůj svět a společný smích a v něm si hrají

Martin: Finální verze písničky vznikla
kompletním přetvořením trošku
neuchopitelných filosofických veršíků. Z
úporných mravenců, zrajícího hrachu a
koloběhu života je nyní love song. Úplně jiné,
ale vlastně stejné téma. . .

1 3. Spomienka na Prahu
text: Monika Mydlová
hudba: Peter Petiar Lachký

Ja vo dverách, ty na prahu
sám pozveš sa na popravu
Kľudne vstúp ak trváš na tom
budeš vinný, ja ti katom.
Nehovor mi
svoje dojmy
slová večne
nebezpečné.

REF: Nie druhý si, ani z prvých
nedostaneš z mojej krvi
moje dvierka slávne zvané
ľutujeme, vypredané

Neľutuj sa, nemáš rany
ten nárek je len plytko hraný
To už radšej hoď sa o zem
s láskami ti nepomôžem
Koncom mája
len ty a ja
čo je márne
pochováme.

Monika: Pieseň samotná prešla rukami
niekoľkých umelcov z dielne, než sa dostala
tam, kde je. Dospela až v rukách Petiarových,
ktorý sa po zvážení všetkých predchádzajúcich
možností posnažil dostať ju do akejsi írskej
hladiny. Zároveň však vyniká jej jednoduchosť,
ktorej dopomohol aj sám Kefo s nápadmi ako
zjednodušiť prvotný text. Moja vďaka patrí
lektorom a všetkým čo mi boli nablízku, za
trpezlivosť so mnou ako s hudobným
nováčikom, ale hlavne za nekonečný prísun
inšpirácie a energie.
Petiar: Keď som prvýkrát počul Moniku
zaspievať, tak sa mi hlavou premietli všetky
moje milované írske pesničkárky a v tom
momente som vedel, že s ňou chcem spraviť
pesničku v podobnom duchu, len s gitarou.
Priniesla text, ja som ho zhudobnil a začali
sme ho cvičiť, pričom som si povedal, že
zabudneme na textové nedokonalosti a
intonačné prehrešky a našou hlavnou devízou
bude výraz, presne tak ako to vie celá
generácia írskych songwriterov, ex-buskerov. S
týmto prístupom bolo trochu problematické
prebojovať sa cez našich prísnych lektorov, ale
po niekoľkých, hlavne textových ústupkoch a
úpravách sme pieseň dostali ako na CD tak i
do playlistu záverečného koncertu našej dielne
a ja sa tomu veľmi teším.
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7. Osy
text: Peter Petiar Lachký
hudba: Peter Petiar Lachký

Dneska v noci pusti l ktosi
do okolia všetky osy
Neviem osy dostať z mysle
vodorovné ani zvislé

Zľahka bežím pred bodnutím
v rytme cha-cha bokmi krútim
V tesnom slede zase osa
bosá letí v rytme bossa

REF: Vravíš mi nech nevystrájam
bodavý hmyz to je malér vždycky
ich drzosť nemá konca kraja
navyše som na ne alergický

Vetrím osy špičkou nosa
na to mám však slabý dosah
Miesto toho plano v krígl i
pláva v ňom hmyz blanokrídly

Petiar: Na úvod našej dielne nám lektori vždy
vymyslia nejaké cvičenie a ja sa na to veľmi
teším, lebo to cibrí takú tú textársku zručnosť,
remeslo, ktoré by mal čas od času precvičovať
každý textár. Lenže nikomu (vrátane mňa) sa to
nechce robiť. Tak fajn, že aspoň na Letavách. V
tomto konkrétnom prípade sme mali písať text
na melódiu a rytmus istej ľudovej piesne s tým,
že potom na ten text vymyslíme melódiu
vlastnú. A keďže sa nám tento rok na Letavách
premnožili osy vo voľnej prírode, rovnako sa to
premietlo aj do našej tvorby. Potom som si
sadol za klavír, kde som si pochytal nejaké
základné akordy (my odborníci im hovoríme
„ kilá“) a spoločne s Jožkom Ivancom sme
pesničke dodali rytmus na prvý šup v rámci
improvizácie. Úplne sme sa v ňom stretli, tak
sme potom už len pridali ďalšie nástroje a
jemne upravili aranže na základe odporúčaní
lektorov. Ako zaujímavosť by som dodal, že v
pôvodnej verzii boli v záverečnom sóle použité
motívy zo skladby Echoes od najlepšej kapely
na svete, potom sme ich v rámci úcty k nej
vynechali.

11 . Nebuď sám
text: Dalibor Lang, Miroslav Lukačovič
hudba: Dalibor Lang

Nebuď sám nebuď sám
zahoď tú prázdnu samotu
Nebuď sám nebuď sám
nechaj tú sociálnu nahotu

držme všetci spolu
nestrácajme svoju rolu
nestrácajme svoje tváre
nestrácajme svoje malé

Nebuď sám nebuď sám.. .

budem na to sám kým
nedostanem naše sánky
spustíme sa spolu dvaja
jedenkrát ty dva ja

Nebuď sám nebuď sám.. .

držme všetci spolu. . .

Miro: To je viac-menej Daliborova
práca. On mal hotovú polovicu
piesne a vtedy sme objavili text,
ktorý som ja už mal napísaný
(pôvodné Záhorie) a napasovali sme
do neho jednu slohu.

1 2. Úlenie
text: Miroslav Lukačovič
hudba: Miroslav Lukačovič, Katarína Fabová

Keby sa ma pýtal ktosi v nebi
odkiaľ idú osy
povedala by som, že im číslo
domu nevyšlo. . .

Ale keby o to stál i
popod svetlo z lustra
poviem, že viem kde sú skaly
a že máš sladké ústa

REF: aaaaaaaa

Keby sa ma pýtal ktosi v nebi
odkiaľ idú osy
povedala by som, že im číslo
domu nevyšlo

Miro: Tento text nikdy nemal byť
zhudobnený. Je to intímna vec, ktorú ale
„ Fabka“ objavila a donútila ma hrať sa
s ňou. Podotýkam, že text v refréne (aaa)
vymyslela Katka :)
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8. List verného koncesionára
text: Ondrej Ševce
hudba: Ondrej Ševce, Juraj Haško, Ľubomír Štovčík

Dobrý deň pán riaditeľ
dlhšie som vás nevidel
Odkedy mi prehodil i smeny
v programe ste urobil i zmeny

Mňa sa nikto nespýtal
či Jaro Buček je môj kráľ
A moje večery prázdne
už nevyplnia jeho slová krásne

REF: Hovorím vám.. . je to chyba
Hovorím vám.. . Jaro chýba

Čo sa týka záhrady
som rád keď niekto poradí
Priznajme si predsa spolu
bez záhradkára mám smolu

Prinajmenšom tento rok
aj s varením už držím krok
Čo keby pán Buček nenútene
pár receptov povie denne?

Prosím vás pán riaditeľ
ako ďalší koncesionársky platiteľ
šepnite mu popod fúzy
že ho zdraví ctiteľ cudzí

Ondrej: Inšpiráciou k textu mi bolo
necitlivé vyradenie relácie Srdcové
záležitosti z programu v televízii. Ako
jeden z dotknutých divákov som po
konzultácií s Peťom Šrankom pretavil
svoje emócie do listu, ktorý sa stal
textom piesne.

9. Nepôjdem
text: Zuzana Novanská
hudba: Zuzana Novanská

Mám ústa do dur a hlavu do mol
dnes už, môj milý, nepôjdem domov
veď svetlá v baroch svietia až za roh
nalej mi alej ovocných stromov

Vypáľ mi pálenku do dlaní, lebo
dnes už, môj milý, nepôjdem s tebou
dotyky dlaní, nymfičky, páni,
brúsia si prsia horúcou nehou

Brúsim si jazyk ostrý jak dýka
dnes už, môj milý, nepôjdem nikam
a s krígľom piva budem sa dívať
na tých, čo sťatí učia sa dýchať

Zuzka: Nepôjdem je osobná výpoveď
krčmového charakteru o tom pocite, keď už
máte čo-to vypité a ani náhodou sa nechystáte
domov, aj keď by to bol v danej chvíli ten
najlepší nápad. Jednoducho keď ste tak krásne
„ do dur“, riešia sa úplne iné veci. . .

1 0. Pod balkónmi
text: Miroslav Lukačovič
hudba: Miroslav Lukačovič, Monika
Wikarská, Dalibor Lang

Nenašli sme zabudnuté papiere
zabudli sme nenájdené páperie
Ja ti do nich potichúčky nakreslím
Odídeme, sadneme si na vesmír
Pod balkónmi

Anjel nosí dlhý modrý pršiplášť
dnes ma prosím vo sne kruto nevyplaš
Nájdem si ťa cestou naším sídl iskom
Zastaneme, bude našou kolískou
Pod balkónmi
Pod balkónmi

Miro: Pieseň vznikla na text, ktorý som mal už
dlhšie napísaný a odpočíval v tajnej zásuvke
môjho šuflíka. Melódia, ktorú sme si vymysleli,
dostala v spojení s krásnymi vokálmi nový, ale
zato zaujímavejší rozmer.




