
Spev: P. Bartoš (6, 9), A. Galambová (3, 4, 6, 13), M. Lacko (10), D. Lang (5, 11, 15), 

M. Nagypálová (2, 10, 14), Z. Novanská (1, 5, 8), Ľ. Štovčík (1, 5, 12), M. Wikarská (7, 12)

Letavská Chasa - Vzletávanie

1. Polomuž 
2. Zberateľka duší
3. Vlak (v stopách minulého leta)
4. Oblačné dlane
5. Zápecník
6. Hladiny
7. Slzy ako očista
8. Krídla
9. Ty si tá duša
10. M&M rap 
11. Zbližovanie tieňov
12. Len tak niečo vrav
13. Tak ako to len ty vieš
14. Zmenená
15. Ty moja akurát

hudba Ľ. Štovčík

hudba J. Haško, M. Nagypálová, L. Bozó

hudba Š. Szabó, M. Ševcová

hudba J. Perďoch

hudba M. Ševcová, J. Haško

hudba P. Bartoš

hudba M. Wikarská, P. Bartoš

hudba Z. Novanská, L. Janovič

hudba P. Bartoš

hudba J. Slivka, M. Nagypálová, M. Lacko

hudba D. Lang, J. Haško

hudba Ľ. Štovčík

hudba A. Galambová, Š. Szabó

hudba L. Bozó

hudba D. Lang, Š. Szabó, J. Haško

text Ľ. Štovčík, Z. Novanská

text J. Perďoch, P. Šrank

text P. Staríček

text I. Kloptová, Ľubo Štovčík

text P. Šrank

text P. Staríček

text M. Wikarská

text Z. Novanská

text I. Kloptová

text J. Perďoch

text I. Kloptová

text Ľ. Štovčík, M. Wikarská

text P. Šrank

text J. Perďoch

text P. Šrank

2:43
3:23
3:34
2:03
2:26
3:41
2:21
2:03
2:38
2:46
3:11
2:22
2:40
2:28
4:35

Total time: 42:54
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01. Polomuž 02. Zberateľka duší
Mám tu položenú 
Jednu položenu
Tak som potom už
Jeden polomuž

Si tak pololežím
Iba polosvätý
Polorozdelený 
Na dva polosvety

Položil ma pocit
Že ma asi iba klamú
Tvoje modré oči
Z polodrahokamu

Polonahá po polnoci
Šepkám  polohlasom
Neopúšťaj hracie pole
Chvíľu pred polčasom

Po love gombíkov
Len blúdim bez cieľa
Bližšia je mi tvoja
Polokošeľa

Položil ma pocit
Že ma asi iba klamú
Tvoje modré oči
Z polodrahokamu

Do tvojich snov kráčam
Len tak polobosky
Keď kolieska v hlave
Tratia poloosky

Sme iba dva poloostrovy
V mori slanej vody
Spoločne sme polosami
Tak sa nám polovodí

Tak na teba dneska skúšam
rôzne módne štýly,
počuj bejbe, daj si bacha
nech sa nepomýliš.

Mám zlý deň tak nepokúšaj,
si len moja duša
kúp mi drink, nenaťahuj,
lebo budem v ťahu.

Som zberateľka duší, som zberateľka tiel.
Asi tušíš, čo sa sluší, tak mi pošepkaj do uší,
že si stále lepšiu nikde nenašiel.
Som zberateľka duší, som zberateľka tiel.
Vždy ma vzruší chlap za uši prišpendlený na vankúši
aby z mojej zbierky nikdy neušiel.

Mám zlý deň tak nepokúšaj,
si len moja duša
kúp mi drink, nenaťahuj,
lebo budem v ťahu.

Som zberateľka duší...

Polomuž
Hudba: Ľubo Štovčík
Text: Ľubo Štovčík,
Zuzka Novanská
Spev: Ľubo Štovčík,
Zuzka Novanská

Ľubo: So Zuzkou sme 
začali spontánne písať 
text ako dialóg dvoch ľudí 
(muža a ženy), pričom sme 
prispievali striedavo a išlo o 
tvorenie slov, v ktorých by 
sa čo najviac vyskytovalo 
slovko „polo“. Išlo o príjemne 
vzrušujúcu slovnú hru. Po-
tom sme z príspevkov vybrali 
tie použiteľné a postavili text 
piesne. Hudbu som zložil 
ja, pričom som chcel, aby to 
bola vtieravá odrhovačka, 
taká, ktorá vás hneď zaujme 
a nepustí ani v spánku. Mys-
lím, že sa mi to podarilo a 
tiež verím, že po niekoľkých 
počutiach vám nechutne 
polezie hore krkom :-)) 

Zberateľka duší
Hudba: Juraj Haško, Monika Nagypálová, Ladislav 
Bozó
Text: Ján Perďoch, Peter Šrank
Spev: Monika Nagypálová

Peter Šrank: Náhodou som išiel okolo, keď autori 
hudby zúfalo potrebovali nástrel refrénu, aby nestáli. 
Nahodil som zberateľku duší a tiel. Tým mi prischla 
povinnosť dokončiť zvyšok. Kým som na tom praco-
val, stal sa obeťou ich zúfalstva aj Jano. Tak vznikli 
dva rôzne konce, ktoré sa opakovaním spojili. Zaují-
mavé je, že sme s Janom prišli na podobné riešenie, 
čo svedčí o našej kongenialite :-).

Zoznam účastníkov dielne (nástrojové obsadenie):
Pali Bartoš (spev, gitara, bicie), Ladislav Bozó (spev, klavír), Alexandra Galambová (spev), Anežka 
Gottliebová (spev), Jozef Ivanec (spev, perkusie, bicie), Lucia Janovič (perkusie), Iveta Kloptová, 
Daniel Lang (spev, klavír), Monika Nagypálová (spev), Zuzka Novanská (spev, gitara), Ján Perďoch 
(klavír), Ján Slivka (gitara), Peter Staríček (ukulele), Štefan Szabó (spev, gitara, basgitara), Marta 
Ševcová (spev, akordeón), Ľubo Štovčík (spev, gitara, basgitara), Monika Wikarská (spev), pes Miki 
(canisterapia)
Hostia: Matej Lacko (spev), Jana Ovšonková (píla)

Piesne vznikli v hudobno-textárskej dielni na Letavách 2011 od pondelka do štvrtka (okrem 13.), buď 
celé alebo nejaká ich časť. V rámci Predletavia vznikla pieseň 13, grafické návrhy obalu a podklady 
niekoľkých textov formou internetového fóra. Nahrávané v piatok v improvizovanom štúdiu “Osamelá 
chata”. Sobota - mastering, layout obalu, ručná výroba prvých 100 kusov. Krstené v noci vajíčkami. 
V siedmy deň sme oddychovali. Po Letavách sa ešte urobili korekcie obalu a remaster albumu. To 
všetko sa mohlo stať len vďaka tomu, že sa na správnom mieste a v správnom čase zišli správni 
ľudia. Lebo Letavy sú také.

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

Obal: Ján Perďoch

P. Bartoš P. KatreniakJ. Bialová J. PerďochN. Jányová P. Šrank

Recording, mix, master:
P. Gebe BH sound & visual factory 2011

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/licenses/by-nc-
sa/3.0/. Toto dielo zároveň slúži na propagáciu tohto nového 
postupu licencovania, ktoré viac podporuje slobodnú tvorbu 
a bežného človeka oslobodzuje od pocitu viny pri kopírovaní. 
Originálne podklady a ďalšie informácie sú k dispozícii na 
stránkach www.letavy.sk a www.kefoweb.sk

Grafické návrhy obalu.



03. Vlak
(v stopách minulého leta)

04. Oblačné dlane

15. Ty moja akurát

Pokúšame sa rozpamätať
na horúce stopy minulého leta
Tie dni sú preč
a vlak už píska
Iskry sa vzďaľujú od ohniska

Len vietor máva z okien
Nikto nemá správy
čo sa stalo s vlakom
čo nikde nezastaví

Pokúšame sa zostať sami
so svojimi myšlienkami
Vietor kolíše steblá trávy
Vlak je už preč
a viac nezastaví

keď ti poviem moja malá 
vyplazíš mi jazyk zblízka 
na znak svojho stanoviska 
ja nie som malá...  

tak to skúsim moja veľká
netrafil som do čierneho
odpovedáš drobnou pehou
ja nie som veľká...

ty moja akurát
v očiach sa ti hrajú skielka
ja ťa mám takú rád
že si v niečom malá v niečom veľká...  

tak sa maj a rýchlo napíš
keď sa slzy tiecť neboja
vtedy viem že si len moja
a krásne malá...

takí vraj sú všetci chlapi
vždy keď držíš pevne v dlani
kľúče mojich unikaní
si krásne veľká...

Chcem spoznať dĺžku svojich ciest
Kde sa križovatky lámu
Dám ju do nebeských vierst 
Tie ktoré vybočili z plánu

Sám prečítaj tie biele 
Oblačné dlane
Sám prečítaj čo smieme 
Čo sa stane

Chcem spoznať to čo ešte hľadám
To čo je napísané v dlani 
Môj príbeh vietor neposkladá 
Ten zamotaný v hruškách planých 

Sám prečítaj tie biele 
Oblačné dlane
Sám prečítaj čo smieme 
Čo sa stane

Vlak (v stopách minulého leta)
Hudba: Štefan Szabó, Marta Ševcová
Text: Peter Staríček
Spev: Alexandra Galambová

Peter Staríček: Hudobný motív mi pripomínal 
skackanie po pražcoch koľajníc, vysoké tóny 
akordeónu zasa pískanie vlaku. Skladba je 
zaujímavá, taká trochu iná. Som rád, že došlo aj 
na ukulele, cenná skúsenosť pre mňa aj po tejto 
stránke.

Marta Ševcová: Úloha bola vytvoriť rýchlu pieseň. 
Rozdelili sme sa do skupín, vzniklo spojenie gitary 
a akoredeónu, a keďže nám pridelený textár Peťo 
hrá na ukulele, využili sme túto príležitosť. Aj keď 
to nie je práve rýchla pieseň, konečný výsledok 
je príjemný.

Ty moja akurát
Hudba: Daniel Lang, Štefan Szabó, 
Juraj Haško
Text: Peter Šrank 
Spev: Daniel Lang

Peter Šrank: Keďže sa nám tento rok 
nepodarilo poriadne naplniť textobanku 
a hrozilo, že muzikanti budú kvôli tomu 
stáť, bol som donútený siahnuť do 
sarkofágu svojich juvenílií.  Len tak 
do počtu (bol som si istý, veď minulý 
rok si ho z textobanky nikto nevybral) 
som vytiahol aj tento text, ktorý 
reinkarnáciou dostal šancu opäť zlomiť 
zopár ženských sŕdc.

Oblačné dlane
Hudba: Ján Perďoch
Text: Iveta Kloptová, Ľubo Štovčík
Spev: Alexandra Galambová

Ján Perďoch: S touto klavírnou linkou som 
pracoval už dlhšie a dúfal som, že na Letavách sa 
k nej nájde text, a že sa hudobne rozvinie a zhutní 
za pomoci zdatnejšieho klaviristu. Ostala však 
pôvodná, čo vo mne vyvoláva dosť veľké obavy.

14. Zmenená
Toto mesto stráca tóny
a ja slepo kráčam po nich
za tebou zmámená
drobná jak zámená.

Na rohoch veľkomesta noc ma hrýzla
tkala mi cudzie splíny pod nohy.
Keď s tebou ležmo v noci mením význam
snažím sa tváriť, že ti nezhorím.

Ďalšie mesto strácam v ohni,
bol si dlho nerozhodný.
Som tebou zmarená,
iný tón znamenáš.

Na rohoch veľkomesta noc ma hrýzla
tkala mi cudzie splíny pod nohy.
Keď s tebou ležmo v noci mením význam
snažím sa tváriť, že ti nezhorím.

Zmenená
Hudba: Ladislav Bozó
Text: Ján Perďoch
Spev: Monika Nagypálová

Ján Perďoch: Buko prišiel s hudobným podkladom, ku ktorému 
sa pokúšal napísať text. Samotná téma textu sa však nehodila 
k tejto hudbe, takže som ju zmenil a pri zachovaní jeho 
podmienky (vsunúť do textu konkrétne ženské meno) napísal 
nový text. 



05. Zápecník

06. Hladiny

13. Tak ako to len ty vieš
Zlez už Jano dolu z pece,
otvor oči, slepý si?
Kúpil som ti nové PéCé,
kúpil som ti The PíSí.

Netáraj, že netreba ti
že si veľká chlapina
každý ťa hneď prekabáti,
bo ti slabo zapína.

Prečo sa ti parí z kečky
keď sa snažíš zarána
správne zrátať dve ovečky
a jedného barana?

usmej sa na mňa slzami
tak ako to len ty vieš
a možno zbadáš že sa mi
do očí úsmev tlačí tiež

zabudni bodku za vetou
tak ako to len ty vieš
ja budem počuť práve to
čo povieš v tom čo nepovieš

na všetko ti naletím
v čom si iba len a práve ty
na tebe sa mi najviac páči
že si a to stačí

nahoď ten pohľad nevinný
tak ako to len ty vieš
ja ti tie viny z neviny
odpustím skôr než ľutuješ

zatvár sa celkom bezbranne
tak ako to len ty vieš
a ja ti vložím do dlane
to za čo toľko bojuješ

na všetko ti naletím
v čom si iba len a práve ty
na tebe sa mi najviac páči
že si a to stačí

Pri riekach sa túlim ku kraju
Šupiny rýb z vody stúpajú
Potajomky kruhy hladíme
Pripútaní k nemej hladine

Súmrak horí v plameni
Ligotavých brnení

Svet sa leskne v čírych očiach rýb
Rybí smútok býva beztvarý
V kruhoch ktoré vystupujú z vĺn
Počuť rybí ligotavý šum

Súmrak horí v plameni
Ligotavých brnení

Ponárame hlavy do vody
Kým sa čosi nové nezrodí
Čo sa stane keď sa obzor zrúti
A ligot zostane zabudnutý

Súmrak horí v plameni
Ligotavých brnení

Prečo ťa vždy viac než hlava
bolia prsty na ruke
keď furt rátaš sprava zľava
obe kravy na lúke?

Zliezol Jano dolu z pece,
zliezol z pece na PéCé
chrápe na ňom ako vrece
a občas skočí na WéCé

Zápecník
Hudba: Marta Ševcová, Juraj Haško
Text: Peter Šrank
Spev: Ľubo Štovčík, Zuzka Novanská,
Daniel Lang

Peter Šrank: Detská báseň, ktorou som sa 
snažil robiť počítačovú osvetu. Zdá sa, že 
v tejto verzii bude aj osvetou punkovou, lebo 
tento štýl prináša v ľahko stráviteľnej ľudovej 
verzii. 

Marta Ševcová: Skúšala som si tvoriť pieseň 
na Peťov milý text, ale zdalo sa mi to veľmi 
monotónne. No potom prišiel Juro, vypočul si 
ma a povedal nápad s punkovou verziou, čo 
by pieseň z monotónnosti určite vytrhlo. Ďalej 
to už bola jeho práca, a ja som s ňou véľmi 
spokojná :-)

Tak ako to len ty vieš
Hudba: Alexandra Galambová, Štefan Szabó
Text: Peter Šrank
Spev: Alexandra Galambová

Peter Šrank: Táto pieseň patrí na toto CD preto, lebo vznikla 
len vďaka Letavám. Minulý rok som sa na dielni zoznámil 
s Pištom a Sašou. Keď mali potom doma tvorivé chtíče, 
zabrúsili aj na moje stránky a vybrali si tento text. Saša ho 
zhudobnila a spolu s Pištom si ho nahrali. Keď mi to poslali, 
bol som unesený z toho, aká úsmevom presvietená pieseň sa 
im podarila.

Saša Galambová: Po týždni na Letavách vo mne zostala 
tvorivá chuť. Napadlo mi, že nahliadnem do Peťovho archívu 
na jeho stránke a vyberiem si nejaký text. „Tak ako to len ty 
vieš“ mi padol do oka už po prvom prečítaní, a tak som si 
vymyslela melódiu na spev. So svojim nápadom som prišla 
za Pištim, ktorý skladbu potom celkovo dotvoril.



07. Slzy ako očista11. Zbližovanie tieňov 12. Len tak niečo vrav
Moja mama mi odmala,
Utierala slzy rukou,
Ja som plač však milovala,
Aj keď ma nazvala hlúpou.

Kamaráti nechápali,
Že ja plačom len žiaľ striasam,
Často sa mi posmievali,
Vraveli, že v tom je láska.

Ako nebo čistí dážď,
Tak aj slzy moju dušu,
Potom môžem smiať sa zas,
Plač len potrebuje čas.

Plač ma ťahá do pokoja,
Strach a úzkosť keď ma zmôže,
Spláchne slová, čo ma bolia,
Ostane len slaná koža.

Tmavý mrak, obloha hmlistá,
Slzy sú pre mňa očista.
Ako tak dážď na mňa kvapká,
z mojich sĺz je voda sladká.

Vo vreckách hľadám malú šťastnú chvíľu
A v bosých stopách cítim nekonečnú míľu
Tak mi z pier odrátaj moju vlastnú silu
Od rúk až k pätám ma zhlboka miluj

Dážď po kvapkách zmýva z ľudí 
Tie hlúpe veľké omyly
Cez svetlo na bielu stenu 
Sa naše tiene zblížili

Mlákam dopíšem kruhy pod očami
Zo slov bývame často unavení
Tak nakresli tvár vlastnému tieňu
Vodu v sebe už viac nemúť

Vietor sviežou rukou íska vo vlasoch,
Rozkolíše v rytme steblá tráv,
Sledovaní slnkom, svieti na nás dvoch,
Nehovor nič, len tak niečo vrav.

Dobre mi je s tebou len tak na schodoch,
Pozorovať v stráni stádo kráv,
Zažiť niečo, čo nekúpiš v obchodoch,
Nehovor nič, len tak niečo vrav.

Po chotári tiene mrakov
Putujú a neviem ako,
Zaspievať to bez rozpakov,
Azda keby som bol vtákom.

Vietor sviežou rukou íska vo vlasoch,
Rozkolíše v rytme steblá tráv,
Sledovaní slnkom, svieti na nás dvoch,
Nehovor nič, len tak niečo vrav.

Slzy ako očista
Hudba: Monika Wikarská, Pali Bartoš
Text: Monika Wikarská
Spev: Monika Wikarská

Monika Wikarská: Po niekoľkonásobnom prepisovaní tohto 
textu za zachovaním výpovednej myšlienky sa Pali pustil do 
vymýšľania gitarového doprovodu k mojej melódii. Typom 
hudby sa však veľmi podobala ostatným, ktoré sme už mali, 
tak sa Juraj rozhodol, že spraví z toho chemickú pesničku 
s Loopovým podmazom. Výsledok je však rovnaký - veselá 
pieseň rozpráva o tom, že slzy neznamenajú vždy iba smútok.

Zbližovanie tieňov
Hudba: Daniel Lang, Juraj Haško
Text: Iveta Kloptová
Spev: Daniel Lang

Iveta Kloptová: Slová textu vyjadrujú blízkosť 
dvoch ľudí. Blízkosť je premietnutá cez lampu 
na stenu a dážď je prostriedok, cez ktorý 
prichádza odpustenie. Hudba, ktorá vznikla 
k textu, mu dodáva príjemnú atmosféru, v ktorej 
sú cítiť všetky tri slová: pár, dážď, aj tieň. Snáď 
ju budete počúvať, s niekým, kto pri vás bude 
veľmi blízko;)

Len tak niečo vrav
Hudba: Ľubo Štovčík
Text: Ľubo Štovčík, Monika Wikarská
Spev: Monika Wikarská, Ľubo Štovčík

Ľubo Štovčík: Zadanie od Kefa bolo jasné, 
a síce zložiť niečo rytmické, jednoduché 
(postavené na jednoduchých frázach, ktoré by 
sa rýchlo zadreli do mysle) a spevavé. V mojom 
prípade niečo, pod čo by som za normálnych 
okolností ako pesničkár nikdy nepodpísal, 
ale nakoniec vnímam tento počin ako novú 
skúsenosť. Myslím, že duet s Monikou pomôže 
aj mne samému... Ono tých možností zaspievať 
si s niekým až tak mnoho nemám.  

Hladiny
Hudba: Pali Bartoš
Text: Peter Staríček
Spev: Alexandra Galambová, Pali Bartoš

Peter Staríček: Atmosféra skladby mi vyslovene sadla, 
presne takýto štýl hudby mi je blízky. Pracovný názov 
skladby bol „pearljamovka“, myslím však, že vo výsledku 
sme sa posunuli inam. Zostala melanchólia, Paliho 
prechádzanie po hmatníku mi pripomína akoby hľadanie 
pevného bodu – preto som zvolil text nekonkrétny, idúci 
viac po metaforike. Inak ťažký pôrod, nájsť vždy to jediné 
správne slovo je namáhavé. Aj na texty je potrebný 
odstup, písanie tohto kúsku mi trvalo dva dni
(a ktovie, či sa k nemu ešte po čase nevrátim).

Pali Bartoš:  Po minuloročnej Letavskej spolupráci 
na skladbe Origami som aj tento rok poprosil Peťa o text 
do hudby.  Vznikol  popevok a  nahrávka z diktafónu. 
Prvotný plán, čo sa týka spevu, že si to so mnou zaspieva 
dievča, moje rozhodnutie padlo na Sašku. Výber ma zase 
raz nesklamal , práve naopak, spôsobil mi zimomriavky 
radosti. Raritou tejto skladby, ktorú nemôžem nespomenúť 
je sólo pre pílu. Nahrala ho Janka, ktorú sme stretli na 
jamsession v stane u kováčov, prijala pozvanie a na našu 
radosť dodala skladbe zvláštny experimentálny vzhľad.

Hosť – hra na pílu: 
Jana Ovšonková: Moja účasť na tejto skladbe je čisto 
náhodná a o to viac si ju cením. Dúfam, že moja píla jej 
dodá ten správny ráz. 



09. Ty si tá duša

10. M&M rap

Ty si tá duša čo má telo
Hýbe svetom ako chcelo
Vmaľuj krídla do oblohy
Zabudni pri tom na svoje nohy
Nerob zo seba chodiacu schránku
Neži život v ťažkom polospánku

Dokáž sa radovať ako malý
Teš sa z vecí čo sa stali

Ty si to slnko v ústach neba 
Nájdi spôsob ako sa nebáť
Keď nepochopíš ľudskú logiku
Prilep im všetkým srdce z perníku
Zabudni na slová čo pália v ústach
Nájdi vodu vo vyschnutých púšťach

Dokáž sa radovať ako malý
Napni svetu lícne svaly

Na asfalte robím samé čérné čáry,
sú na mňa prikrátki ďálniční žandári.
Super sa mi darí, iba trochu na riť,
ukradol som štyri struny Kulymu z gitary.
Nosím si na krku svoj bankový účet.
Stratil som od bytu aj náhradné klúče.
Kukni na môj účes, jak slnečné lúče,
ja si robím šecky veci rýchlo, sám a ručne.
Urobím ti štyri krásne múdre decká,
potom pójdem na ne makať husto do Nemecka,
tak sa potom nediv, keď budem mať vredy,
keď sa budem vonku flákať od jari do stredy.
Až ma z toho v krku smadí.
Čo ti vadí? Čo ti vadí?

Plánuješ mi deti jak výrobnej linke,
že sa budem starať o tie mrchy malilinké.
Snívaj o rodinke,
veď nemáš ani stály príjem,
furt len piješ, doma hniješ a tri dni vtáka neumyješ.
Tlačíš mi do hlavy, že máš prachy na byt
a spolu s tým aj ďalšie kaleráby.
Nechcem skysnúť v kobke, kde sú šváby,
to ma radšej zabi.

Tak si na tie tvoje stereotypy
večer v kúte krčmy poriadne pripi
nech si všetci vravia debilné vtipy
veď ty móžeš šetkých doradu PIPÍÍÍP.

Ty si tá duša
Hudba: Pali Bartoš
Text: Iveta Kloptová
Spev: Pali Bartoš 

Iveta Kloptová: Text piesne bol vytvorený skôr, a tak sa s ním mohol Pali 
hudobne inšpirovať. Skladba vypovedá o priateľstve človeka k životu, 
radosti z bežných vecí, ktoré nás obklopujú a jedna z nich je práve naša 
pieseň. Chce šíriť pozitívnu energiu, z ktorej na Letavách vznikla, tak 
verím, že tento cieľ aj splní.

Pali Bartoš: Keď sme s Ivetkou začali na tejto skladbe pracovať nemali 
sme ani hudobný a ani textový návrh. O to viac ma teší táto skladba 
s týmto textom, ktorú môžete pokojne označiť ako pieseň priateľstva. 
Príjemná spolupráca.

M&M rap
Hudba: Ján Slivka, Monika Nagypálová, Matej Lacko 
Text: Ján Perďoch
Spev: Monika Nagypálová, Matej Lacko

Ján Perďoch: Od Peťa sme dostali za úlohu napísať 
rapový text. Aj keď mi nie je tento štýl hudby blízky, 
chcel som to skúsiť, a možno doň pridať aj trochu 
recesie. Pôvodne som napísal iba ženskú časť 
a refrén, a až neskôr padlo rozhodnutie o „rapovom 
duete“, takže bolo treba dopísať ešte aj chlapskú 
časť. Bola to zaujímavá skúsenosť a odteraz si budem 
pri náhodnom počúvaní rapu všímať oveľa viac vecí.

Monika Nagypálová: Nie je to veľmi môj štýl 
prezentácie hudby, ale snažila som sa skúsiť aj 
niečo iné ako spievať a s mojím priateľom sa dáme 
nahovoriť na každú blbosť :-).

08. Krídla
Zasyp ma hlinou
A nalej mi víno
Budem tu doma
A ľúbiť tak silno
Dám sa ti do žíl
A hlavu si zložím
Na zem a bude mi fajn

Vietor ma trhá 
Za vlasy, za šaty
Nebudem prvá
Čo nepozná návraty
Dám sa len piesni
Teraz tu nie si
A práve preto ťa mám

Sám si si vybral
Ja mám vlastné krídla
A viem že ak ich zničíš
Aj tak ti uletím preč

Nebudem iná
Tak nalej mi vína
A stále lásku 
Nepripomínaj
Vietor ma budí
Fúka mi v hrudi
Prázdno tých ostatných ciest

Sám si si vybral
Ja mám vlastné krídla
A viem že ak ich zničíš
Aj tak ti uletím preč

Krídla
Hudba: Zuzka Novanská, Lucia Janovič
Text: Zuzka Novanská
Spev: Zuzka Novanská

Zuzka Novanská: S Luciou Janovič sme si spríjemňovali upršaný deň 
bubnovaním a vytlieskavaním španielskych rytmov a neskôr som na tradičný 
boleriasový motív nadviazala a vymyslela som túto pieseň.


