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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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Piesne vznikl i v hudobno-textárskej dielni na Letavách 201 5 od pondelka do
štvrtka, buď celé alebo nejaká ich časť. Nahrávané v piatok v improvizovanom
štúdiu "Ďaleká chata". Sobota – dohrávanie, mastering, ručná výroba CD,
záverečný koncert s krstom. 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
Obal design, ilustrácie: Milan fon Ondruch
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. Tak si ma zjedz
Hudba: Soňa Jány
Text: Šimon Ille
Spev: Matej Stejskal

Už sa mi to stalo zase.
Kde som nechal moje oči?
Utopím sa v tvojej kráse,
za inou sa neotočím.

Bolo leto, skoré ráno,
spievala si, ja som lietal.
Mal som trému z tvojho „áno“
a viac si už nepamätám.

R:
Tak ti vravím, moja milá,
iba jednu vec.
Keď si si ma navari la,
tak si ma aj zjedz!

C

C

Soňa Jány: Dostala som nečakané
zadanie do 20 minút zhudobniť cudzí
text. Šimonova svieža textárska
prvotina a Matejov košatý tember ma
inšpirovali k napísaniu letoláskového
nápevu. Zvyšok už bol hračka :-)
Šimon Ille: Inšpirácia na text prišla
pri Kefovom zadaní, kde sme dostali
ako múzu milú slečnu. Spočiatku som
mal problém s hudbou, no Soňa mi
ochotne pomohla, a celé sa to
sformovalo do veľmi dobrej
minimalistickej melódie, do ktorej
perfektne sadol Maťov hlas.

Letavská chasa 201 5: Peter Šrank (Kefo), Juraj Haško (Ďuri), Šimon I l le,
Petr Kurečka (Kurčo), Peter Lachký (Petiar) , Miroslav Lukačovič (Miro), Tono
Mello, Scarlet Piovarčiová (Skajka), Ľubica Šemrincová (Ľubka), Anna
Puchovská (Anka), Soňa Jány, Štefan Szabóo (Pišta), Matej Drobný, Matej
Stejskal, Ľuboš Šmidák
Hostia: Mirec Švoňava, Diana Laslopová, Nasťa Jány
Múzy: Terezka Sehnalová, Michal Zaričňak
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Ak striháš (orezávaš) tieto l isty po jednom,
naznač si najskôr ceruzkou podľa týchto značiek
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02. Perzeidy
Hudba, text a spev: Anna Puchovská, Peter „Petiar“ Lachký

Chcel som včera nájsť si žieňa
v dielni kováčov.
Nenašiel som podľa mena
ani tangáčov.

Chcel som včera nájsť si teba
v dielni odpadu.
Nevedel som, kde sa treba
hlásiť o radu.

R: Chcel som včera iba nebyť sám.
Že si tu nová, ver, že vidím.
Zavediem ťa ku kováčom, tam
spod nákovy vyletujú perzeidy. . .

Chcela by som nájsť si chlapa
v dielni stand-upu.
Taký, čo by správne chápal
čo iní nechápu.

Chcela by som nájsť si muža
v dielni batiky,
čo by na mne nechcel skúšať
drzé dotyky.

R: Dnes večer už nemusíš byť sám.
Pošepnem ti: sem sa mi skry!
Mesiac kováč sadá ku hviezdam.
Do tmy ticho cinknú iskry. . .

12. Letavský hip hop
Hudba: Peter "Petiar" Lachký, Štefan "Pišta" Szabó,
Text: Peter "Petiar" Lachký feat. Ľubka a zvukár Janyk
Spev: Peter "Petiar" Lachký feat. Letavská chasa

Pýtaš sa kam zase idem sa celý týždeň flákať
a kedy vlastne prídem dokedy máš čakať
čo tam budem robiť od nedele do nedele
či sa vôbec niekedy dostanem aj do postele
a či do tej postele zvyknem chodiť sám
na Letavách radšej hviezdy pozerám
noci sú tu teplé a prekvapivo krátke
keď tak ležíš s peknou babou na karimatke.

R: Toto je láska za hrob,
letavský hip hip hop hop,
tak už to milá pochop,
letavský hip hip hop hop.

Ráno si odtrhnem z hárku lístok čo vymením
za chleba i párku kto zažil ten to ocení
no zatiaľ som si nevymyslel žiaden dobrý slogan
tak len logám pivo logám a logám a logám
Žalúdočné šťavy mi spôsobujú stavy
bránim sa štítim sa ale ma to baví
Večer u Podčiarky rozbaľujem dárky
ak chceš zažiť to čo my dojdi na Letavy!

Chodieva tam taký týpek čo furt behá bosý
predáva tam časopis čo zabíjam ním osy
len ak mávam z večera neurčitý pocit
môžem si v ňom prečítať čo som robil v noci.

Anka: Hlavná časť textu vznikla už v prvý deň
dielne. Môj nesmelý nástrel vyčaril úsmev na
tvári jednému bezradnému pesničkárovi,
ktorému sa akosi nedarilo upratať si slová na
papier. Petiar ako známy milovník žien a
psychológ s prehľadom odhadol, po čom túži
ženská hrdinka piesne, a tak hravo doplnil text,
ktorý som mala pre neho pripravený. Stačilo už
len obetovať polhodinku v čase večere a zložiť
jemný duet dvoch osamelých Letavákov
hľadajúcich jeden druhého pri svetle
padajúcich perzeidov.

Petiar: Keďže som si tradične
už v prvý letavský večer úplne
odpálil hlas na ilegálnom
koncerte na lúke, jedinou
možnosťou, ako tvorivo a
interpretačne prispieť k
výsledku našej dielne, bolo
nespievať. Našťastie existujú
hudobné žánre, kde sa to
nevyžaduje, stačí poriadny
flow textu. Vymyslieť ho na
Letavách, kde inšpirácia na
človeka číha na každom
kroku, nebol taký problém.
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03. Hlboký nádych
Hudba: Petr „Kurčo“ Kurečka
Text: Ľubica Šemrincová, Ľuboš Šmidák
Spev: Ľubica Šemrincová

Hovoriť o láske je ako kopať hroby.
Neoplatí sa, pokým nemáš pre koho.
V tebe chcem nájsť jediného,
čo by ma v láske navždy premohol.

Navrhujem nechať veci plynúť,
láske nedokážeš rozkázať,
skúsme večer ladne v tanci splynúť,
rytmy bokov duše obnažia.

R: Nádychy počítam na roky,
každý deň delím na polčasy,
si pre mňa nádherne hlboký,
v nežnosti správne prostovlasý.

Akordy tiel nekonečne znejú,
ich plaché tóny doliehajú na srdce.
Z lásky mám väčšiu trému než zo spevu,
tak ma nalaď, kým máš dlane horúce.

11. Čítam ti pred spaním
Hudba: Matej Drobný
Text: Matej Drobný
Spev: Matej Drobný

Sám, sám, už ma nebaví v dave samoty stáť.
Strácam všetky adresy starých drevených vrát.
Kráčam mestom zasnený v sprievode štyroch vrán.
Sám mám veľké obavy, preto piesne si hrám.

O tom, že čítam ti pred spaním,
s vlasmi sa hrám;
tak rozpletám obavy,
keď ti pár bláznivých návrhov dám.

Znášam hmlisté pohľady nočných pouličných lámp.
Stretám temné postavy časom zabudnutých drám.

Čítam ti pred spaním,
s vlasmi sa hrám;
tak rozpletám obavy,
keď ti pár bláznivých návrhov dám.

Poďme sa tajne skryť niekam do trávy,
do lesa kde zavíta tma.
Ty sa však nestratíš, uvidíš, nemusíš sa báť.
Stromy dnes budú náš chrám.

Matej: Hudba k piesni vznikla v
predvečer oficiálneho otvorenia
dielní, a to na karimatke pred
mojím stanom. Bola to typická
“vedderofka“, kde som si nevedel
predstaviť iný ako anglický text.
Ráno na dielni som si dal za
úlohu zbaviť svoju novú melódiu
anglického šatu a slovenským
textom ju posunúť do trochu inej
dimenzie. K dokončeniu textu mi
veľmi dopomohlo nielen
usmernenie našich lektorov, ale
vo veľkej miere aj tvorivá
atmosféra v dielni.

Ľubka: Zrod tejto piesne bol takmer
taký dlhý ako celé Letavy. Prvý nástrel
vznikol pri jednom z textárskych cvičení,
ktorými sa nás Kefo snažil „ roztvoriť“,
a posledná strofa takmer guerillovým
spôsobom tesne pred nahrávaním. O
hudbu sa medzičasom postaral geniálny
Kurčo. Text je inšpirovaný až štyrmi
„ múzmi“ – Letavákmi Ľubom, Maťom,
Kurčom a Zarim. Tí keby sa
skombinovali do jedného, neviem,
neviem, či by niektorá odolala. . .
Ja isto nie :)
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04. Terezka
Hudba a text: Ľuboš Šmidák
Spev: Matej Stejskal

Napíšem ti verš, Terezka,
slová tečú potokom.
Úzka ti je trocha blúzka,
pozorujem za plotom.

Hádžeš úsmev za úsmevom,
dokonale záludný.
Napĺňaš ma citom – hnevom,
odteraz už nie si s ním

Poď som mnou kráčať – dolinou.
Poď som mnou plávať – nechcem
byť s inou.
Poď som mnou kráčať – nebudem zlý.
Poď som mnou plávať – stal som sa
od teba.
závislý

Pobozkám ťa zas, Terezka
ten bozk mi už nevrátiš
Bola si mi príl iš blízka
vieru v lásku nestratíš

Ľuboš: Takto to dopadne, keď pred vás postavia
usmievavú a šarmantnú múzu s menom Tereza.
Človek sa zasníva a prvý hudobno-textársky počin
je na svete.

05. Nedám ti nič
Hudba: Mir. Lukačovič
Text: Mir. Lukačovič
Spev: Matej Stejskal, Mir. Lukačovič

Nenatriem ti
s maslom hrudku soli ,
kým ho neposolíš
sebou ani ty.

Nenájdem ti
v piesku pamäť slona,
kým ma neohlodá
voda z priecestí.

R: Nedám ti nič.

Nepodám ti
chladnú kľučku dverí,
kým im neuveríš.

R: Nedám ti nič.

Mir. Lukačovič: Text piesne vznikol – ako to
už u mňa býva zvykom – ako nesplnené
zadanie úlohy, ktorú nám dal „ Kefo“. Mali
sme napísať vyznanie modelu, ktorý pred
nami stál. Na mňa tento model síce
pravdepodobne v podvedomí pôsobil, no
pravdupovediac – neriadil som sa pocitom z
pohľadu naň. Základná hudobná línia
vychádzala z lyrickosti textu, ktorý som chcel
hudbou ešte viac znásobiť.

10. Nesmelo
Hudba: Matej Drobný
Text: Scarlet "Skajka" Piovarčiová, Peter "Kefo" Šrank
Spev: Scarlet "Skajka" Piovarčiová

Prvýkrát si sa na mňa pozrel,
myslela som, že nezaspím.
Ten pohľad pod kožu sa votrel,
zastavil tep na mojom zápästí.

A potom krásne si sa usmial,
jamkami tvoje líca ožil i .
Ten obraz v mojej mysli zostal,
bezsenných nocí pravé príčiny.

Konečne podal si mi ruku,
do tanca pozval nesmelo.
A srdcia už sa v rytmoch kúpu,
túl ia sa k sebe s jasným zámerom.

Skajka: Keď sme mali prvé cvičenia na
rozpísanie sa, bola som trochu zúfalá a myslela
som, že zo mňa hádam ani žiadny text
nevypadne. Ale keďmáš nablízku Kefa, ktorý
je mimoriadne dobrý poradca, začalo sa
tradičné nekonečné škrtanie. A hľa, niečo sa
predsa len podarilo. Keď bol text ako tak
hotový, Matej mi zahral pár akordov a začalo
sa to podobať na pesničku. Pridal sa Kurčo s
klavírom a tak sa teším, že som si splnila svoju
tohtoročnú misiu. Ďakujem.
Matej: So Skajkou ma dali dokopy lektori, aby
sme si pomohli v textovaní. Ale keďže som si
netrúfal zasahovať do Skajkiných textov, ktoré
sa mi veľmi páčili, a navyše boli aj dosť
osobné, rozhodli sme sa spojiť moju hudbu s
jej krásnymi slovami. Spolupráca so Skajkou
bola veľmi príjemná.
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09. Sója latino
Hudba a text: Letavská chasa
Spev: Letavská chasa a sójisti

V pondelok! Sója!
V utorok! Sója!
V stredu! Sója!
Vo štvrtok! Sója!
V piatok! Sója!
V sobotu! Sója!
V nedeľu! Sója!

R: Stále jeme, sóju jeme, stále jeme.
Zapijeme, zapijeme.

O sóje mio, ó sója má!
Soji bejbe.

Sójový guláš, sójový rezeň, sójové
párky, sójové vajce, sójové mlieko,
sójové pivo, sójová káva, sójová krava,
sójové tyčinky, sójové polievka, sójové
pečienka, sójová tlačenka, sójové lečo,
sójová perla, sójové prasa, sójové zasa!

Ľubka: Na druhý deň po koncerte kapely La3ino
Cubano prišli Ďuri s Kefom do dielne celí
nadšení z energie, ktorá prúdila medzi ľuďmi.
Presne takáto tancovačka nám ešte chýbala.
Inšpiráciou bol food blog z letavského
dennočníka, v ktorom sa objavilo slovné spojenie
„ gastro punk“. Odtiaľ bol k sóji už len skok. Do
budúcna zvažujeme ďalšie chuťovky ako vege
reggae, ska rajská či funky párky.
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06. Nórsky Viking
Hudba: Štefan Szabó
Text: Soňa Jány
Spev: Soňa Jány

Ty, môj viking nórsky,
robíš zo mňa trosky.
Už tvoj triceps hravý,
zázrak so mnou spraví.

Ach, napnuté šľachy!
Všetky moje strachy
dostávajú na frak,
a ty stojíš len tak.

R: Už nič nerob, tebe stačí, že si,
možno len zodvihni obočie
a prehrabni si vlasy.
Stačí, že si.

Uf, kučeravé oči,
keď prikročí ku mne
len tak ledabolo.
Ó, môj Bože, už aby to bolo.

Soňa Jány: Boli sme ako maliari, ktorým
priviedli model, aby zachytili akt. Pre nás,
dámy, bol tým „ múzom“ Zari a hoci mu svaly
hrali, najsexi bol náš tichý rozhovor z oka do
oka.

07. Misa s jablkami
Hudba: Anna Puchovská, Tono Mello
Text: Diana Láslopová, Tono Mello
Spev: Anna Puchovská, Tono Mello

Misa s jablkami leží na stole,
vezmem si jedno nožom prekolem.
Hľadám v tej rozkrojenej hviezde,
či obaja sme na správnom mieste.

Krotím sa v chcení vzdialenej ženy,
zápalky mlčia pred zapálením.
Vypustím slovo nenápadne
a myš sa do myšlienky vkradne.

Jadierka na zem vypľúvam znova,
z krikľavej frázy odtŕham slová.
Aj člny na mŕtvom ramene
čakajú na vode zmätene.

Tak potom nechať len rieky plynúť,
nech strhnú z brehov všetku špinu.
Nech strhnú z brehov čo unesú,
tú skrytú faloš a noblesu.

Tono: S Didou spolupracujem už niekoľko
rokov a celkom ma potešilo, keď sa ukázala na
dielni. Výsledkom je text tejto piesne. Potom sa
pridala Anka a vznikla hudba a spev. Obom
ďakujem za túto spoluprácu.

08. Vyprodáno
Hudba, text, spev: Petr "Kurčo" Kurečka

Možná, že ta láska je
pro mě jen špatné téma.
Není cestou do ráje.
Pro mě nikdy nic nemá.

Hořkosladkokyselá
jako moje ranní káva,
víc, než se mnou musela.
Tolik to se mnou mává.

R: Pro mě má vždy vyprodáno,
pro mě mívá samé ne.
Nikdy neuslyším ano,
bez srdce a s kamenem.

Wertherova utrpení
léčit už není třeba.
Pro mě to už nic není,
je to můj denní chleba.

Kurčo: Když máte napsat text své můze
a hrozí, že nad vámi zvítězí bílý papír,
padne na vás depka. A v této depce jsem si
postěžoval: „Možná, že ta láska je pro mě
jen špatné téma. . . “ Mě by to ani nenapadlo,
ale Ľubka mi řekla „ To je ale brutálne
dobrá prvá veta!“. A tak se taky stalo.




