
Depresivní blues1. 4:05
hudba: Miroslav Šedivka

text: Jiří Novák

Jo, utekla mi žena, 
s ní tři děti a pes,
nádherná to fena,
už ví to celá ves.

 
A slepice mi chcíply,

když oheň mi bral dům,
chudinky ani nepíply,
já nemám už na rum. 

Já mám tenhle kus země,
jen kameny a jíl

a smutek leží ve mně
a já bych jenom pil.

 
Já nezkřivil nikomu 
na hlavě ani vlas

a chtěl skočit do lomu,
když kámoš včera zhas.

 
Z mý starý dobrý bible

 zbyl ohořelej cár,
 mý zrezivělý vidle
 to taky maj za pár.     

 
 A  ukradli mi káru,

 jo, byl to špatnej rok,
 už vůbec nemám páru
 s životem držet krok...

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Antoš
sólová kytara, 
perkuse - shaker

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodná kytara

Jiří Novák
bicí



Miroslav Šedivka

Zase na útěku, 
beru schody po pěti,
trenky, gatě v hrsti, 

pádím z tvýho objetí,
ou bejby…

 
...musíš rozumná být,

žena doma čeká,
co když bude taky chtít...

 
Jednu bych měl s krku,
druhá čeká na mě už,

třetí volat, čtvrtý kytku,
pátá brousí nůž,

ou bejby…
 

...musíš rozumná být,
žena doma čeká,

co když bude taky chtít...
 

Tělo mám jen jedno
a jsem na všechno sám,

tohle není život,
vždyť jsem pořád on the run,

ou bejby…
 

...musíš rozumná být,
žena doma čeká,

doufám, že nebude chtít...

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Antoš
sólová kytara, 
foukací harmonika

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodná kytara

Jiří Novák
bicí

na útěku 2.2:05



obrněný blues3. 2:55
Miroslav Šedivka

Ještě nejsi ani doma, už na mě útočíš!
Co bych dal za pořádný kóma, 

když svraštíš obočí!
 

Tak si ho stavím,  pevně ho stavím,
proto si stavím svý obr-obr-

obrněný blues.
 

SMS pod kůži, pomalej jedovatej vpich,
hrdlo se mi úží, na duši další štych.

Už zdálky děláš děsný vlny, 
kam se hrabe tsunami,

 oblačno, zataženo, 
blesky nad našimi hlavami.

 
Tak si ho stavím,  pevně ho stavím,

proto si stavím  svý obr-obr-
obrněný blues.

 
Mobil na vibráto, vzteky ho radši necejtím... 

Mám trochu naváto,  furt lepší než ten blbej splín...
Co vrátit čas do dob před tadytím vynálezem? 
Co když může za to, že si furt na nervy lezem?

Tak si ho stavím,  pevně ho stavím,
proto si stavím  svý obr-obr-

obrněný blues, obrněný blues,
obrněný blues.

Jiří Antoš
sólová kytara

Karel Neumann
basová kytaraJiří Novák

bicí

Mirosllav Šedivka
sólový zpěv, doprovodná kytara



Miroslav Šedivka

Píšou mi psaní 
v obálce bez známky,
zdvořilost postrádaj 

tyhlety pozvánky
na banket nepřístupnej 

kterýkoliv z múz,
bude se hrát jen 

poklusem blues...

Svý holce já píšu psaní 
párkrát za měsíc,

že furt myslím na ni 
a na pivo někdy víc

a že ze všech možnejch šarží 
poslouchal bych rád

seržanta Peppera akorát...

Svý holce já píšu psaní
jenom párkrát za měsíc,

o tom že furt myslím na ni 
a na pivo holt někdy víc

a že ze všech možnejch šarží 
poslouchal bych rád

seržanta Peppera akorát...
Jiří Antoš

sólová kytara

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodná kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
bicí

píšou mi psaní 4.2:21



důchodce5. 3:11
Miroslav Šedivka

Odcházím do důchodu
a vzdávám se 
svejch lásek. 

Náhle mám pár důvodů  
už nebejt 

trhlej pásek.
Odcházím do důchodu

aspoň na nějakej 
čásek.

Odcházím do důchodu,
jó, balím se 
na penzi. 

A piju čistou vodu
a kámoši 

maj hemzy.
A odolávám svodům,

neb necítím 
již tenzi.

  
Odcházím do důchodu,

tak říkejte mi třeba 
důchodce.

Jen sám bez doprovodu,
jak zatoulaná ovce

za kopce.
Napáchal velkou škodu,

kdo nezastavil 
na stopce.

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Antoš
sólová kytara

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodná kytara, 
zobcová flétna

Jiří Novák
bicí



Miroslav Šedivka

Máme spolu prima story
Vždycky vzpomenu si rád
Sjezdil jsem tvý hory doly 

Krásný je tě celou znát
Jenže teďka říkám sorry

Už je toho akorát
 

Jsem pohrobek Casanovy
Zbyl mi po něm jeden pud
Zvrácenej jak zprávy Novy

Silnej jak zděděnej úd
Ta, co se to o mě doví
Zapomíná, co je stud

 
Princeznu i vilnou babu
Sado-maso, panenku

Grupu bez ladu a skladu
Balím v městě, na venku

Když se jim do duše vkradu
Padaj na znak, holenku

 
Snad je to i trochu krutý
Takhle s nima zacházet
Chvilku u tý, chvilku u tý

Všechny znát od A do Zet
Mít svou sbírku tutti frutti
Dřív než z tebe bude děd

Jiří Antoš
sólová kytara,

tamburína

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodná kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
bicí

prima story 6.2:24



přestávková7. 1:12
hudba: Jiří Novák

text: Miroslav Šedivka

Koupil 
jsem si tričko

nádherný
countričko

Pojedu 
na venkov

 za buchtou svou

Větérek 
mě svlaží

jistě 
mě oblaží

Buchta 
moje venkovská

buchtou 
svou

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Antoš
foukací harmonika

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodná kytara

Jiří Novák
bicí



Miroslav Šedivka

Jsem nějak bez nálady 
a chce se mi až brečet, 
netrpím přitom hlady 

a ani dnešní tisk jsem nečet,
 scházej mi ty tvý klady,
tak nějak bych to sečet.

 
Otvírám flašku vína

 a čtu si tvoje starý dopisy,
nepátrám, kde je vina,

jen si připomínám kulisy,
možná jsi dneska jiná, 

a já říkám si, kde asi jsi...
 

Chvíli se smutek tuží, 
ale pak si řekneš c´est la vie,
koukáš si zase trochu užít,
protože nevěříš na déjà vu,

jenže pak poznáš 
na vlastní kůži,

 co že to 
nerezaví...

Jiří Antoš
sólová kytara

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodná kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
bicí

beZ náladY 8.4:21



all InclusIve9. 3:27
Jiří Novák

Slunce krásně praží, moře šplouchá, 
co chvíli mě zmáhá 

mocná touha...

 Zvednu se a jdu pro drink, 
k tomu ňákej snack,
    jo, to je vono fakt 

suprflek!
 

All inclusive, all inclusive, 
jo, to si dám líbit,

        all inclusive, all inclusive, 
jo, to si dám líbit,
něco tomu chybí, 
nebo je to klam...

 
Ležím v horkým písku, přemítám,
v tom svým očím věřit odmítám...

      
Nade mnou se sklání, je blíž a blíž,
do ucha mi šeptá, nedělej, že spíš.

 
All inclusive, all inclusive,

jo, to si dám líbit,
all inclusive, all inclusive,

jo, to si dám líbit
a nic mi nechybí,
to vám povídám!

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Antoš
sólová kytara, 

foukací harmonikaMiroslav Šedivka
doprovodný zpěv, 

bicí

Jiří Novák
sólový zpěv, 

doprovodná kytara



Jiří Novák

Je to kost a kůže černá 
     jí boky těsně svírá,

prsa pevnější 
než papežova víra...

 
Je to kost a kůže líná

     ti někdy k ránu spílá,
ty chceš zapomenout 

a opouští tě síla...  
 

Je jak klec, v ní šelma dravá
ti svůdná slůvka šeptá,

je jako žhavá láva 
a na nic 

se tě neptá...
 

Je jak sen a kůže,
do který si

další zářez uděláš, 
jó, uděláš.

Další ráno zjistíš, 
že na duši ho taky máš...

Jiří Antoš
sólová kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
doprovodná kytara

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, bicí

kost a kůže 10.3:59



podívejte, jak tam sedí11. 2:28
Jiří Novák

Podívejte, jak tam sedí,
viditelně neví, neví 

kudy kam...
Podívejte, jestli hledí

a jestli vůbec ví, 
vůbec ví kam.

 
Pomoz mu trochu, brachu,

na nohy vstát,
nenechej ho tady v šachu,

on chce doma spát. 
Už tam asi dlouho sedí,

na flašku mu sed, 
sed už prach…

 
Už se asi neprobudí,
sedí tam jak vytesán,

svět je krutý lotto,
jemu dal co proto,
a jinejm se staví 

chrám.
 

Už se asi neprobudí,
hrob mu bude vykopán,

a to jenom proto
a to jenom proto,
že moc chlastal 

sám a sám...

Jiří Antoš
sólová kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
bicí

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, doprovodná kytara

poDívejte, 

jak tam sedí 2
12.

0:27



Miroslav Šedivka

Tak už jsi konečně utekla od muže,
vzala jsi děti a pár let ztracenejch.
Teď už se neptáš, kdo za to může,
dneska už nemá cenu vpálit cejch.
Vždyť i na vás přece jenom aspoň 

někdy život hezky dejch.
 

Tak jsi mě konečně vzala na vejlet,
známe se roky, a ty máš pořád strach.
Na všechno koukáš přes černý brejle,

říkat ti „neboj“ je jak házet hrách.
Nebejt to ty, ou bejby,

už jsem dávno,
už jsem dávno plách!

 
Vejlet nám skončil, tak zase za rok,

jsem z těch tvých objetí jak dítě nadšený.
Správně si říkáš, že jsem tvůj cvok,
děsně ti slušel můj svetr od ženy,

pletený...
Je to všechno nějak divně,

prapodivně spletený, 
spletený, 

spletený…
Jiří Antoš

sólová kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
bicí

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodný kytara

od muže 13.5:10



sára14. 5:07
Jiří Novák

Líbí se mi to tvý mokrý tělo,
líbí se mi ten tvůj hebkej hlas,

komu by se v dešti bloudit chtělo,
stačilo by jen tak stopnout čas...

 
Sedím v zakouřeným baru,

v hlavě trochu mám,
čekám na svou sladkou Sáru,

kterou teprv krátce znám.
 

Už vidím její krásný nohy, míry akorát,  
ta ženská má pro ledacos vlohy

a já se budu o ni prát.
 

Ideální ženskou chtěl bych doma mít,
hodnou pilnou, hezkou a nebude 
jen prachy chtít, jo prachy chtít...

 
Sára má IQ nad sto dvacet, cvičí a je šik,

je mladá, je jí sotva dvacet
a nikdy neodmítne styk.

 
Ráda čte a vaří s láskou, 
radost chce všem dát,

měla něco s místní cháskou,
na to já nebudu dbát...

Jiří Antoš
sólová kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
doprovodná kytara

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, bicí



Miroslav Šedivka

Ještě jednou tě pohladím, jak hladíval jsem dříve,
vedle tebe se posadím, do dlaně mi vložíš tvář.

 
Ještě jednou tě pohladím, já počkám trpělivě,
lehkou závrať si přivodím, to říká mi můj snář.

 
Ještě jednou tě políbím a obejmu tě v pase,

tvými ústy se ovíním, tvůj vonný vdechnu dech,
 

i když dnes ti už neslíbím to, co tenkrát v lepších časech,
ještě jednou tě políbím, to vrací se mi v snech...

Ještě jednou tě prostoupím, jak činíval jsem kdysi,
stoprocentně neprohloupím, ta věc se musí stát!

 
Bez milosti tě vyloupím, už na vlásku to visí!

Ještě jednou tě prostoupím, jak nechávám si zdát...

  
Ještě jednou se objeví, znamení naše tajné,

žádné ohnivé projevy, jenom polibek ti dám v dlaň...
 

Ještě jednou se objeví 
chvíle už skoro bájné,
jistě se jednou objeví,

byť si říkáš 
„Bože chraň!“

Jiří Antoš
sólová kytara

Karel Neumann
basová kytara

Jiří Novák
bicí

ještě jednou 15.4:06

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodný kytara



tah se Zárukou16. 0:36
Tradicionál

V PŘÍŠTÍM TAHU 
BUDOU VYLOSOVÁNA

TATO ČÍSLA:

ČÍSLO 

ČÍSLO 

ČÍSLO 

ČÍSLO 

ČÍSLO 

A DODATKOVÉ ČÍSLO 

Tradicionál



Miroslav Šedivka

Nemáš za mák rozumu
Nakupovat v konzumu
V sámošce bys ušetřil
Aspoň bůra na rumu

 
V konzumu je Růžena
Marně shání kořena

Když jí nedám vydělat
Růža bude bez věna

 
Ty vole, nemáš za mák rozumu

Nakupovat v konzumu
Ty vole, v sámošce bys ušetřil
Ty vole, aspoň bůra na rumu

 
Vy jste hlavy hovězí 

V tomhle problém nevězí
Vo prachy mi nekráčí

Růžena je v jináči
 

Uděláme v konzumu 
Růže tržbu na rumu
Už nebude bez věna
Tahle naše Růžena

 
Až nebude bez věna
Najdeme jí kořena
Protože je v jináči

Růža s náma se všema…

Jiří Antoš
sólový zpěv

Karel Neumann
basová kytara Růžena

Jiří Novák
bicí

růžena 17.1:28

Miroslav Šedivka
sólový zpěv, 

doprovodný kytara



míra „náčelník“ „táta“

 „palIč(ka)“  „kajman“ 

sólový zpěv
doprovodná kytara

zobcová flétna
bicí

bicí
sólový zpěv

doprovodná kytara
doprovodný zpěv

sólová kytara
sólový zpěv

foukací harmonika
tamburína

shaker

basová kytara



mIroslav šedIvka

jIří antoš

jIří novák

karel neumann

otakar kott j.h.

nahráno ve studiu studiopromuzikanty
duben – srpen 2013  
    
hudební producent: Roman Steffl

hudební režie: Roman Steffl

Zvuková režie: Jiří Hanzlík

mix: Roman Steffl ve studiu studiopromuzikanty 

mastering: Oldřich Slezák adk prague 

sólový zpěv 1-8, 10-11, 13-15, 17
doprovodná kytara 1-8, 11-12, 14, 17
zobcová flétna 5, bicí 9-10, 13
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