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Návod: Skontroluj si v protisvetle sútlač. Ak je do 3 mm, lepšie je najskôr l isty
zopnúť a až potom orezávať. Vtedy stačí orezový obdĺžnik na tejto strane, na
ostatných by vadil , preto tam nie je (iba rohové značky).
Ak najskôr orezávaš a potom zopínaš, musíš si na ostatné dva listy dokresl iť
ceruzkou orezový obdĺžnik podľa rohových značiek.
Na zopnutie treba špeciálnu zopínačku, do ktorej sa dá papier vložiť do hĺbky 1 2
cm. Ak takú nemáš, skús, či sa tvoja nedá otvoriť úplne, potom je možné vraziť
tam kramličky na podložke (napr. z kartónu) a ručne z druhej strany zahnúť. Ak
nemáš ani takú, musíš dierky vopred niečím prepichnúť a kramličky vložiť ručne.
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02. Moravský kovboj 3:24
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Piesne vznikl i v hudobno-textárskej dielni na Letavách 201 4 od pondelka do
štvrtka, buď celé alebo nejaká ich časť. Piesne 4 a 1 0 vznikl i v rámci
internetovej dielne Letavskej chasy. Pieseň 4 Krutor nahral vo svojom štúdiu, na
Letavách bola len prespievaná. Nahrávané v piatok v improvizovanom štúdiu
"Blízka chata 2". Sobota - dohrávanie, mastering, ručná výroba CD, záverečný
koncert s krstom gri lážkami. 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, FocusPro studio
Obal layout: Peter Šrank, Milan fon Ondruch, Nasťa Jányová
Obal design, ilustrácie: Milan fon Ondruch, Nasťa Jányová
Majster textárskeho výcviku: Peter Šrank (Kefo) www.kefoweb.sk
Majster hudobného výcviku: Juraj Haško stomuch.sk

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.

01. Popolvár
Hudba, text: Petiar, Ľubka
Spev: Petiar, Ľubka, Skajka, úvodný vokál Odetta

Každé ráno než si zmyjem tvár
A vyčistíš si zuby
Vyzerám ako Popolvár
A smrdí ti z huby
A tak sa mi to ľúbi!

Ref: Toto ma vždy pekne vytočí,
keď páchneš ako v jedenástom storočí

Tak ja sa teda dneska oholím
Sľúbil si už včera!
Nie je mi to totiž vôbec po vôli
Veď nežiadam tak veľa. . .
Ach, už nedotieraj!

Tak už voniam čistučkú mám pleť
A hneď ťa lýtko páli
Vám ženám sa nedá vyhovieť
No lebo ty si dokonalý!
A všetko sa ti máli . . .

Ref2: Ani čistý, ani špinavý,
čo by chlap pre svoju ženu nespravil?

Dnes už dávno nie si Popolvár
Veď umývam si zuby
Je to radosť pohladiť ti tvár
Keď nesmrdí mi z huby
A tak sa nám to ľúbi!

C
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Ľubica: Pre mňa toto bola prvá
skúsenosť s tvorbou hudby. Celé
sa to začalo cvičením, pri ktorom
sme mali vymyslenú melódiu
prezentovať v pseudoangličtine.
Petiar začal nahadzovať akordy,
ale keďže som učiteľka angličtiny,
nevedela som sa do toho nijako
dostať, a nakoniec mi tá melódia
začala prichádzať rovno s textom.
Petiar sa okamžite chytil a za pár
minút sme mali hotový refrén a
dve slohy. Ostatné sme doťukli vo
veselej slovnej prestrelke o deň či
dva neskôr, celé to bola taká
rýchlovka :)

Letavská chasa 201 4: Peter Šrank (Kefo), Juraj Haško
(Ďuri), Klaudia Belicová, Samuel Gáfrik (Samo), Šimon I l le,
Katarína Kopajová (Vrana), Lukáš Kunovský, Petr Kurečka
(Kurčo), Peter Lachký (Petiar) , Miroslav Lukačovič (Miro),
Anton Mello (Tóno), Alexandra Palatínusová (Sandra) a jej
štvornohý miláčik Odetta (Vendetta), Scarlet Piovarčiová
(Skajka), Marek Rebro, Ľubica Šemrincová (Ľubka)
Hostia: Diana Laslopová (Dida), Patrik Gebe (Krutor), Eva
Šošková (Perďochová), Jozef Ivanec, Evka Oľhová
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02. Moravský kovboj
hudba: Ďuri, Petiar; Text: Kurčo, Vrana

Pasu voly, pasu krávy
a jsou se mnou přešťastné,
já jsem kovboj od Moravy,
teď už je to všem jasné.

Do čutory sl ivovičku,
místo džínsů nosím kroj,
zpívam si tu svou písničku,
o tom, jakej jsem kovboj.

Chcem ísť s ňou, chcem mať šou
a chcem ich striedať.
Chcem ísť s ňou, ženou snov,
ja som trieda.
Vždy, keď som so ženou,
dovalí sa črieda,
chcem ísť s ňou, so ženou,
chcem ísť s ňou.

Nosím při sobě ten svůj kov,
připravenej na ten boj,
hlavní centrum Moravy je Brno,
máme tam falický orloj.

Krávy moje krávy,
v dýmu věčně ztracené,
jsou už strašně unavené z trávy.
Dám si s nima? Asi né!

13. Pam Pam Pam
Hudba, text, spev: Petiar

Dnes je od rána sychravo, zima,
oblial som si tričko a strati l som kľúč,
pri raňajkách vyhliadla si ma
hladná myš, čo kým som zisti l , tak bola fuč.
Na semafore na mňa ktosi vrieska,
či som slepý, čo sa nepozerám,
napriek všetkému ja aj dneska
dôvod na úsmev mám.

Ref. : Pam, pam, pam (4x)

Občas život sa prazvláštne skrúti
a ja krútim hlavou, koho nepostretám,
ľudia milí sú, hraví aj krutí,
jedni radi tu, druhých ťahá to tam.
Potom jasné, že prídu aj chvíle,
kedy človek radšej ostal by sám,
no keď nájdeš super parťáka, výlet
môže trvať rok a furt bude mňam!

Ref. : Pam, pam, pam (4x+4x)

Pam, pam, pam.. .

Petiar: Môj obľúbený seriálový hrdina Derek hovorí,
že vždy, keď sa dostane do situácie, v ktorej nevie, čo
má povedať, tak objíma, pretože objatie viacmenej
povie všetko. Nám, Letavákom, sú objatia veľmi
blízke, a ja som chcel napísať pesničku, v ktorej by
bol refrén objatím. Bez slov, len tak. O dni, v ktorom
nech sa stane čokoľvek, budeme sa usmievať, pretože
má letavský nádych, je plný objatí, plný takých
krásnych vecí, aké vznikajú (nielen) na Letavách.
Pam, pam, pam.

Kurčo: Jakmile při jednom cvičení Ďuri s
Petiarom začali hrát podklad pro tvorbu textu
ve stylu country, ucítil jsem z toho kravské
koblihy a vůni čerstvě posekaného obilí.
Okamžitě mě atmosféra hudby přenesla na
západ. Ale ne daleko. Vlastně hned vedle k
nám na Moravu. Vznikla píseň o kovbojovi z
Moravy, do jehož úst jsem vložil text o něm
samém. Katka přidala nějakou tu sloku s
reáliemi moravské metropole, Ďuri nám vnukl
nápad, jak by mohl vypadat refrén, a bylo
hotovo :-)
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03. Zmena počasia
Hudba, text: M. Lukačovič; Spev: Klaudia Belicová

Kade chodím, všade sneží
vyhráva opera
keď sa o mňa opieraš
vyhrávam ja

Strácam korene známe po mene
keď popŕcha
Skladám korunu podobnú splnu
do rúcha

Kade chodím všade prší
prehráva
keď sa do mňa pozeráš
prehrávam ja

Miro: Priznávam, že základ skladby vznikol už v
nedeľu, teda ešte pred oficiálnym začiatkom dielne,
na balkóne v hoteli Ipeľ. Mal som v hlave
harmóniu a frázovanie, zahral som to Klaudii,
ktorej sa to zapáčilo, a našťastie ma v spievaní
nahradila. Vtedy sme ešte nevedeli, aký aktuálny
bude názov tejto skladby pre tohtoročné Letavy.

04. Karate zajac
Hudba: Patrik Gebe; Text: Diana Laslopová
Spev: Evka Oľhová

Videl zajac Miky v telke
všetky fi lmy Džeky Čena
teraz sníva si sny veľké
že je hviezda predurčená

Na mrkve si zuby brúsi
v detskej izbe stal sa pánom
chce byť ostrý ako Brjús Lí
všetko krotí hmatom chvatom

Džudo, kendo, aikido zápas karate
všetky bitky s plyšákmi má už vyhraté

Pohľad drsný, úsmev žiaden
aj Čak Noris by sa zľakol
beží pred ním rýchlo náš Ken
čierny nindža ihneď zbledol

Dida: Zajac Miky bol prevtelený tiger a vo
svojej hlbokej podstate lovec, o čom sa mali
možnosť presvedčiť niektoré hračky a iné
vybavenie detskej izby. Neskôr poputoval do
výbehu na záhradu. Vkaždom prípade zmenil
adresu trvalého pobytu a úspešne sa, a pokiaľ
viem dokonca mierumilovne, integroval do inej
rodiny, kde mali pre jeho zajacovstvo väčšie
pochopenie a dostatok trpezlivosti. Má sa
dobre.
Kefo: Pieseň vznikla v internetovej dielni
Letavskej chasy. Dida nahodila text, zapáčil sa
Krutorovi. Keďže Krutor nie je z tých, čo sa
nahrávajú do mobilu, poslal hotovú štúdiovú
nahrávku. Na Letavách sme jeho hlas nechali
prespievať najbližším použiteľným dieťaťom,
ktorým nebol nikto iný, než naša známa Evička.

12. Kiabarová
Hudba: Sandra, Ďuri
Text: Kefo, Ľubka, Sandra
Spev: Sandra a všetci

Zastanem pri Kiabare,
priamo pri prameni,
víno mladé, auto staré,
a smäd sa mi nemení.

Fl irtujem len z roztopaše,
chcem vždy všetko a hneď,
prázdne slová, plné fľaše,
túžim uhasiť smäd.

Ref. : To ste zas zdraželi ,
to ste zas zdraželi ,
zas zdraželi jé jé. . .

Koketujem až do rána,
si môj zločin aj trest,
tvrdé svaly, v očiach zamat,
s tebou skúšam sa vzniesť.

Dnes už nikam nepoletím,
dostihla ma karma,
vravím, že zo všetkých vecí
najlepšie sú zdarma.

Celé to má malý háčik,
vravím bez dojatia,
nič si nedal, nenaznačil ,
naše dni sa krátia.

Tresku a dva či tri rožky,
raňajkujem retro,
vo sne idem na pirôžky,
prachy rozfúkal mi vietor.

Sandra: Vsnahe prekonať úvodnú tvorivú krízu
novoposkladanej Letavskej chasy 2014 sme si
zaspomínali na vznik "Ibiza Funky", a vyskúšali
sme opäť načerpať inšpiráciu v letavskom
dočasníku Zorník. Ďuri začal hrať hudbu, Kefo
lusknutím prsta zmajstroval prvú slohu, a motív
bol jasný. Od tej chvíle sme si pospevovali "zas
zdraželi" úplne všade – cez prestávky, pri večeri,
pri raňajkách, v sprche a podaktorí asi aj v
spánku. Nevravte, že sme vás nevarovali!
Kefo: Ďuri hral, ja som narýchlo preskenoval
očami Zorník a podčiarkol zo tri perspektívne
vety. Sandra ich vyskúšala a jedna verzia sa
chytila. Kým to donekonečna opakovala, ja som
"v lufte" rýchlo napísal prvú slohu a podal jej ju,
plynule na ňu prešla. A pieseň bola hotová, bolo ju
už treba „ iba‟ dokončiť.
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05. Potoky
Hudba, text, spev: Petiar

Potoky vyschli a zdola
pozvoľna mizne i ľad,
keď dneska do hory volám,
Cítim, že poslednýkrát.

Včera si ešte tu bola,
altistka s hlasom sťa med,
potom som do hory volal,
a zrazu to prestalo znieť.

Dnes už si hrám iba sóla,
a neznejú ľúbozvučne,
ako sa do hory volá,
dvere mám, no kľúč už nie.

Úplne na konci móla
vo vetre vlní sa sieť,
ako sa do hory volá,
oceán neunesie.

V snoch sa mi zjavuješ holá,
všade sú tvoje štvorky,
do hôr už nebudem volať,
neverím na lávstorky.

Petiar: Pieseň vznikla ako textová cvičenie na
Kefovo zadanie, kde tretí verš mal vždy byť "Ako
sa do hory volá. " Pozornému poslucháčovi
istotne neunikne, že pôvodne romantická pieseň
sa mi v závere z tejto nálady mierne vyšmykla, za
čo sa ospravedlňujem. Pesnička teda slúži
najmä ako učebnicový príklad situácie, v ktorej
textár neodhadol, kedy prestať.

10. Cukrová vata
Hudba a text: Eva Šošková
Spev: Ľubica Šemrincová

Postavím si domček z vaty z vaty cukrovej
Marienka a Janko a ty dáme sa do nej
Postavím si z vaty mesto mesto ružové
prehryziem sa hlavnou cestou budú mestá dve

R:
Mám vatu cukrovatú
v sladkej chvíl i mením svet
na ružovú guľu plnú ulepených ciest
v polepených prstoch
držím prázdnu paličku
vyrábanie svetov mám už dávno v malíčku

Nakopím si z vaty kopce kopce snehové
na sánkach sa spustí kto chce jazdy cukrové
Vata vŕzga pod nohami stopy otláčam
prilepím sa topánkami už viac nekráčam

Utlačím si z vaty slona slona z Afriky
nech z nej kúsok mám aj doma je vec taktiky
Môj slon bude celkom malý presne do ruky
aby všetci povedali , že je zlatunký

Ľubka: Počas celého nahrávania albumu na „Miestnej
Chate” nám Ďuri dookola pripomínal, že sa máme pri
spievaní viac usmievať. Na mňa nakoniec vyšla táto
detská pieseň, pri ktorej usmievanie ide úplne samo od
seba. A s ňou sa mi v sladkej chvíli zmenil svet.

06. Hrdzavý šansón
Hudba: Ďuri; Text: Skajka, Kefo, Ľubka
Spev: Skajka

Dávno som strati la i lúzie
o tom čo s tebou ma čaká,
lavstory z fi lmu už nezažijem,
nechcem byť za žobráka.

Nie som tá z titul iek časopisov,
aj tak viem že sa ti páčim,
už si ma zober bez zbytočných slov,
stačí mi len naznačiť.

Ref. :
Ja som vždy túžila byť len tvoja,
v perinách skrývať chuť hriechu.
Božolé v pohári od večera,
na to som strati la chuť.

Nakoniec skončíme s kabaretom,
opona s hrmotom spadne.
Pobozkaj ma ešte pred odletom,
návrat je v nedohľadne. . .

11. Pení sa tma
Hudba, text: Miro Lukačovič
Spev: Klaudia Belicová

Pení sa tma
a ja suším tvoje ranné oči,
pení sa tma.
Keď do tejto rannej tmy vkročíš,
uvidíme ráno.

Pení sa tma
a ja suším svoje ranné oči,
pení sa tma.
Keď do tejto rannej tmy vkročím,
uvidíme ráno.

Dnes stačí!
Už dosť!

Dnes stačí!
Už dosť!

Miro: Táto skladba vznikla veľmi
zvláštne. Dlho som chcel spraviť
podobnú vec. Mám rád minimalistické
veci s "plávajúcou" melódiou a rytmom,
v ktorých nie je nič naviac. Vdielni sme
mali vymyslieť sled akordov a do nich tri
rôzne melódie. Ja som vymyslel túto a
zapáčila sa mi tak, že som tie ďalšie ani
nevymýšľal, takže som vlastne nesplnil
zadanie. Celý večer som chcel k tejto
melódii napísať text, no nedarilo sa mi
to. Vždy som chcel niečo lepšie, ako to,
čo mi napadalo. Nakoniec som ho
napísal ráno, pred Jurajovým úvodným
slovom. Verím, že si pri počúvaní tejto
skladby „ zaplávate‟ podobne ako ja.

Skajka: Text tejto piesne je môj prvý text, čo
som kedy napísala (s jedným kritickým
miestom mi pomohla Ľubka). Za to, aký
nakoniec je, vďačím hlavne Kefovi, ktorý mi
bez milosti škrtal jedno slovo za druhým. Ale
stálo to za to. Juraj k tomu urobil krásnu
hudbu a Petiar s Kurčom to zahrali presne,
ako som si to predstavovala. Bola to pre mňa
veľká skúsenosť a zábava zároveň. Pred
Letavami mi ani nenapadlo, že moja prvá
pesnička bude práve šansón, ktorý som si vždy
túžila zaspievať.
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09. Grilvána
Hudba, text: Petiar
Spev: Petiar; vokály: Klaudia, Ľubka, Sandra

Keď náš skvelý letný tábor koncom týždňa začína,
na slovenských cestách objaví sa auto z Martina.
Za ním vôňa karamelu Turcom tečie ako lavína.

Hoci v tejto dobe tých áut viacej sa tu objaví,
z Liptova i Horehronia, z Moravy i Oravy,
s natiahnutou rukou každý po príchode pred ňou zastaví.

Ref. :
Anka, Matejova mamka,
neúspešne kryla, že doniesla nám griláže.
Anka, to vám spadne sánka,
keď ozve sa jej kamarát fotoaparát.

A prvé sústo s veľkým gustom zjem a už sa pýta na
druhé, a či v tomto stave dosiahne sa gri lvána,
a v akej forme artefaktu odídu z črevného traktu.

Záver piesne bude presne bez zbytočných pozlátok.
Kto čaká ódu na sladkosti , ten zažije mierny šok.
Nie je o nich, lež o Anke, matke všetkých oblátok.

Ref. (2x)

Petiar: Anku Thomkovú vždy poteší, keď jej poviem "Mathejova mamka", a ja rád robím
ľuďom radosť. Okrem toho ešte veľmi rád hľadám všakovaké neotrepané rýmy, a na slovo
"griláže" mi napadlo "skryla, že. . . ". Keď som spojil tieto dve veci s hudobným motívom, ktorý
na mňa skočil nevedno už kde, povedal som si, že refrén nahý nenechám a oblečiem ho do slôh.
A tak vznikla Grilvána – ten pocit každý, kto niekedy ochutnal Ankine grilážky, dôverne pozná.
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07. Kdo pozdě chodí
Hudba, text a spev: Kurčo

Kdo pozdě chodí, jde prý sám proti sobě,
sám sobě škodí a může skončit v hrobě.
Mně se to ale hodí, já už nechci spěchat,
a tak pozdě chodím, je stále na co čekat.

Ref. : Jen když nespěchám nikam,
můžu poznat světa krásu.
Deadliny, termíny ať jdou někam,
já jsem pánem svého času.

Přátelé mi radí, ať to držím na uzdě,
to se jim to radí, však nepřišl i pozdě.
Je to jako droga, a nedá se s tím přestat,
ani v zádech doga, mě nepřinutí spěchat!

Tak proč na mě čekáš, a možná zbytečně,
zbytečně mi voláš, ber to statečně.
Já se budu loudat, půjdu si tempem
vastním,
z kopce se jen klouzat, pak se zase
zasním.

Kurčo: Žijeme v příšerně uspěchané době. Každý
spěchá s tím, že ať už jde kamkoli, ví, že kdyby se
někde zpozdil, čeká ho postih, dle toho, kam spěchá.
Potom jsou tu notoričtí opozdilci. A když si nařídí
hodinky o čtvrt hodiny dopředu, tak se jim v té
nejnevhodnější době zastaví. Důsledkem může jen
tak namátkou být, že jim ujede autobus a na Letavy
dorazí o půl dne později :D

08. Cigánska
Hudba: Skajka, Tóno, Samo
Text: Tóno, Jano Milan
Spev: Skajka, Tóno a všetci

Ach, ty moja, moja malá,
moja malá, mali l inká,
roztrhala sa ti včera
tvoja krátka sukienka.

Ref. : V ohni rytmov všetci stíchnu
vietor iskry porozfúka,
plecia, ruky, ňadrá, boky,
chladnú krv im rozháraš.

Ach, môj milý, ty môj milý,
ty môj milý, najmilejší,
hudbu hral i , mladí, starí,
očami ju roztrhl i .
Tono: Keď som počul v nedeľu pri ohni u
kováčov Skajku spievať s Petiarom, som si
povedal, že s ňou si chcem zaspievať
spoločnú pieseň. Bol som rád, že sme v
spoločnej dielni, a navyše aj v jednej
skupine. Pri zadaní: Urob hit, som si začal
brnkaťmelódiu a lajlakať ju, pridal ku mne
na gitare Samo s kontrou a Skajka so
spevom. Akoby tá pieseň už bola dávno
napísaná. Do textu prispel Jano Milan, Miro
pridal druhú kontru, vokály Sandry a Juraja
a nakoniec spoločný zbor zvyšku dielne a
výborná pieseň bola na svete. Všetkým
ďakujem za spoluprácu a verím, sa sa hit
vydaril. Určite Rómovia z Luníka IXby boli
na nás hrdí.
Skajka: Hudba vznikla ešte pred textom.
Bolo to vlastne zadanie – mali sme urobiť
hudbu, ktorá by bola hitom. Rozdelili nás do
skupín a z našej vypadlo toto.




