
Tanečnice z Lúčnice

1. [G/C]Raz nás stopli strašne milé [G]baby,
[F]mohli sme sa desať razy [C]zabiť.
[Am]Celú cestu som sa obze[G]ral,
[Em]zostal po nich iba úsmev [Am]vo dverách.
Bolo s nimi podozrivo dobre, adresy však veľmi nerád žobrem.
Študentky a možno učnice, [F]kto mal vedieť, že boli z [E]Lúčnice?

[Am/G]Teraz už viem, prečo každý chce
tanečnice z [E]Lú, z Lúčni[Am]ce.

[C]Zrazu som ich stre[D]tol, [G]na potulkách sve[C]tom.
Tam kde je to vhodné, priamo vo Východnej.

Ešte mám z ich vystúpenia lístok, páry sa mi zdali príliš blízko.
Počkal som ju kým sa odkrojí, ešte krajšia bude v bielom závoji.

Potom prišli takí veľkí chlapi, spýtali sa, či ma niečo trápi.
Mocní z bryndze, rýchli z žinčice, kto mal vedieť, že boli z Lúčnice?

[Am/G]Teraz už viem, prečo každý chce
tanečnice z [E]Lú, z Lúčni[Am]ce.

Kočka

Intro: [H / GISmi]
1. Básnik by povedal, že máš oči ako súmrak nad milovaným mestom
A pusu - keď vystúpiš z autobusu celá, celučičká ulica otočí hlavu [Fis]
[CISmi / Fis]Postavu máš - hm, s jej popisom by básnik asi nemal veľa
práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň,
Ako stvorená na materstvo a veci s tým [H / GISmi] súvisiace.

B: Ale [E]ja som len úplne [Es]normálny cvok
a [FIS]jediné v čom sa [GISm]vyznám je rock.
[E]Píšem len muziku [ES]na každý deň a [FIS]tak ti to tu teraz
[ES]zahrám a zaspievam [A]jednoducho ako [FIS]viem

R: [H]Si kočka, si kočka, si kočka a perfektne urobe[FIS]ná



Si [CISm]krajšia než obloha [A]nočná než [FIS]modlitba na kole[H]nách.
Si kočka, si kočka, si kočka a pre mňa si jediná z žien
V tom najhoršom pekle ťa počkám, ak povieš, že ľúbiť ťa,
ak povieš, že ľúbiť ťa, ak povieš, že ľúbiť ťa - povieš, že ľúbiť ťa smiem

Zaľůbil sa chlapec (Hmi)

1. Zaľúbil sa chlapec tak už sa to stalo
čo sa vlieklo krokom, beží teraz cvalom
Zaľúbil sa chlapec, trocha ho to vzalo.
Taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
To čo by chcel vedieť, zatiaľ iba tuší
Zaľúbil sa chlapec, až mu horia uši.

R: [D]Všetky krásne [A]slová [G]pod jazykom [A]driemu
Chce ti to povedať má však ešte trému
Zatiaľ sa len učí odkiaľ, kam a kade
[G]Ako sa má chodiť, [A]po tenučkom ľade

[Hmi]Do teba, [A]do teba, [G]do teba, [A]zaľúbil sa [Hmi]chlapec
Do teba, do teba, do teba, dúfam že ho chápeš
Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec

2. V duchu bol už s tebou v sladkom šere kina
Toľko krát ťa videl a zrazu si iná
Zaľúbil sa chlapec, čia to bude vina?

Toľko tvárí v dave, len jedna je tvoja
Veľa rúk je prázdnych, len dve sa však spoja
Iba tí sa stretnú, ktorí o to stoja

R: Zaľúbil sa chlapec, tak už sa to stalo
Zaľúbil sa chlapec, trocha ho to vzalo
Taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
Zaľúbil sa chlapec, až mu horia uši.

Do teba, do teba, do teba,zaľúbil sa chlapec ...

Chcel som ti povedať nesmelo a skromne



že tá pieseň bola o tebe a o mne ...


