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HRACÍ STROJEK (intro)
Hudba: P. Šanclová

Obsazení:
Petra Šanclová – klávesy

RAFIČKY Z HODINEK
Text a hudba: P. Šanclová

Jsme jak raﬁčky z hodinek
Co v jednom čase splynou
I když mám jiného
Ty zas jinou
Sotva ukážu, kolik je Ti
Ty kolik je mně
Pak vzdychnem´ toto letí
Ale dál
Honíme se za vteřinou
Každý sám podle svého rytmu
Hledáme světlo i tmu
Jsme jak raﬁčky z hodinek
Co v jednom čase splynou
Chvíli jsi celý můj
Já Tobě polovinou
Sotva v minutě minu Tě zas
Vzdychneš jemně
Cožpak to nejde zastavit v nás

Ale dál
Honíme se za vteřinou
Každý sám podle svého rytmu
Hledáme světlo i tmu
Jsme jak raﬁčky z hodinek
Co v jednom čase splynou
Stejný střed i kruh
Mlčky za vidinou
Sotva doženeš jednu z mých tras
Křičíš ve mně
V dalším životě stihnu Tě snáz
Ale dál
Honíme se za vteřinou
Každý sám podle svého rytmu
Hledáme světlo i tmu
Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, vocal, ak. kytara
Tomáš Koudelka – baskytara

PETRA ŠANY
ŠANCLOVÁ

RAFIČKY Z HODINEK

POKORA

LYŽAŘ

Hudba a text: P. Šanclová

Text a hudba: P. Šanclová

Lesk, moc, sláva, uznání - kdekdo po nich touží
Leckdo se jim nebrání, zvlášť když už napil se bahna z louží
Když pak ramena modrají pod tíhou chvál
A květiny létají sálem
I když víš, že pýcha pád předchází
Je těžké se spokojit s málem

Stoupá v obřích závějích
Vločky kvetou
Marně stopy vyhlíží
Hůlky se mu pletou
Je úžasný den
Ó, lyžař k vršku namířen

Metr běžné drzosti já chodívám často míli
Co se jeden našlape, než obhájí talent s pílí
Když pak ramena modrají pod tíhou chvál
A květiny létají sálem
I když víš, že pýcha pád předchází
Je těžké se spokojit s málem

Stromy v hávu sněhovém taktně mlčí
Kde se vrchol schovává
Pod klečím či smrčím
Je úžasný den
Ó, lyžař krajem opojen
Čepice a rukavice, šála, bunda, brýle
Nesmí chybět u téhle té zimní kratochvíle
Je úžasný den
Ó, lyžař komplet vybaven

Lesk, moc, sláva, uznání kdekoho jenom mámí
navíc oplývají nadáním měnit nás až k nepoznání
Tak měj sílu a odvahu s pokorou žít
vždyť i skromnost je výsadou krále
jen když člověk v nás má nadváhu
můžem být šťastní i s málem
Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, klávesy
Václav Culka – klarinet

Když se na bod nejvyšší dovrcholí
Zmožen zdárným výstupem
Koukne do údolí
Je úžasný den
Ó, lyžař práskne do prken
Letí šmouha krajinou z kopce dolů

Náhle pařez na cestě
U všech apoštolů
Je úžasný den
Ó, lyžař brzdí o kořen
Všichni slavní akrobati měli by dost splínu
Nezvládli by takhle nebezpečnou disciplínu
Je úžasný den
Ó, lyžař kouzlem nezraněn
I když jenom po dechu sotva lapá
Vykouří svou sváteční
Málem zdolal Sněžku, chlapák
Je úžasný den
Ó, s výkonem je lyžař spokojen
Ó, je úžasný den
Ó, o zážitek nebyl ošizen
Ještě, že neskončil na berlách
Pozítří se vydá na Gerlach
Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, vocal, ak. kytara,
Martin Gašpar – fretless

ČLOVĚČE, NEZLOB SE

LETÍ DIVÁ HUS

Text a hudba: P. Šanclová

Hudba a text: P. Šanclová

Dvě sklenky vína a „člověče“
Figurkou mapuji stůl
Vždy přede mnou utečeš
Do domku ze čtyř barevných nul
Máš modré, já ctím zelenou
- zbytky mladických rebelií
Jenže dnes nám praskají v kolenou
A nové
Už nedožijí
Přemýšlím nad Tvou taktikou
Žádný trik v ní nenacházím
Co nejde přímo jde oklikou
Tak čekej
Já házím
Dvě kostky ťukly se o sebe
A hned čistý je náš herní plán
A že ﬁgurky země nezebe
Tak se rozlítly
Do všech světových stran

Po čtyřech hledáme s čím zas hrát
Ty sever, já prozkoumám jih
A že nikdo z nás nechce se té hry vzdát
Tak starý otoman dých´
Přemýšlím nad Tvou taktikou
Žádný trik v ní nenacházím
Co nejde přímo, jde oklikou
Tak čekej – ó
Klidně mě vyhazuj ze startu
Vždyť šťastná šestka znovu mi padne
Ze všech možný restartů
Za Tebou vrátit se do hry
Je snadné
Dvě sklenky vína a „člověče“
I když mi říkáš už věcí jen půl
Tak raděj ať život nám uteče
Když zbývá
Na hry jen stůl
Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, ak. kytara, ﬂétna

Letí divá hus
Letí nad vodú
Plače dievčatko
Nad svojú slobodú
Zajtra sa vydá
O cudzej vôli
Za hrsť dukátov
Vraj duša prebolí
Letí divá hus
Pri brehu pristála
Dievča zabudni
Teho frajára
Prsteň zo zlata
Starosť ukráti
Ale sloboda
Ta už sa nevráti
Narovnaj sa má
Ako vetva zelená
Nikto nezlomí
Tvoj chrbát, kolená
Skvôr ako klátom byť

Čakať rany do dreva
Ako topoľ rásť
Priamo do neba
Skvôr ako hlavenku
Pod tupú sekeru
Skvôr ako sa vydať
Cudziemu frajeru
Aj bez peniazí
Ostaň si len tak
Ale na večnosť
Volná ako vták

Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, vocal, ak. kytara, el. kytara
Radek Mařík – el. kytara
Tomáš Koudelka – baskytara
David Velčovský – bicí
Mirek Novotný – klávesy

TRI SOKOLE

NA VLNÁCH

Text: R. Duhová/P. Šanclová
Hudba: P. Šanclová

Text a hudba: P. Šanclová

Nedívaj sa, milá, hore
Uvidíš tam tri sokole
Nedívaj sa, milá, na ně
Pérka majú zpolámané
Pérka majú zpolámané
Vyletěli tě sokole
Vyletěli nad topole
Na Janíčka zakričali
Ale odpovedi nedostali
Odpovedi nedostali

Nedívaj sa, milá, hore
uvidíš tam tri sokole
nedívaj sa milá na ně
pérka majú zpolámané
pérka majú zpolámané
Po pri krčmy U Troch veží
Švarný šohaj v tráve leží
Košulenku rozhalenú
Má hlavičku pošablenú
Má hlavičku pošablenú

Preleteli všecky more
Janko, vstávaj, slnko hore
Preleteli všecky hory
Milej blednú líčka, srdco bolí
Milej blednú líčka, srdco bolí
Preleteli všecky lesy
Hvězdy vyšly, Janko, kde si?
Preleteli nad dedinú
milej tečú slzy pod perinú
tečú slzy pod perinú

Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, ak. Kytara, el. kytara
Mirek Novotný – klávesy
Tomáš Koudelka – baskytara
David Velčovský – bicí

Jen tak se do krbu dívám
Nudou si zívám v tom osamění
A jak si plameny hrají
Jsem v jiném kraji, až do rozednění
Žene mě vítr přes domovní práh
Žene mě s vášní fantazie
Dnes pluji na vlnách
A v plachtoví řádí
Mé nezkrotné mládí
Tam na Seychelách
Na můstku kormidlem točím
Plavím se v očích, jenž neumí lhát
Mír v dýmce si kouřím
Tak promlouvám s bouří, když nechci se rvát
Žene mě vítr přes domovní práh
Žene mě s vášní fantazie
Dnes pluji na vlnách
Smí mě zas houpat
Do zemí všech doupat
Sucha i vláh

V přístavu naložím kávu
Pro krávu trávu, rum ještě mám
A kolem rackové letí
A řečí jak smetí, je čas změnit krám
Žene mě vítr přes domovní práh
Žene mě s vášní fantazie
Dnes pluji na vlnách
A vesmírné kvítí mi na cestu svítí
Jak majáky v tmách
Můj černý koráb si pádí
Když lechtá ho v zádi vlnobití
Takový zážitek z tempa
By běžného trempa dohnal k pití
Žene mě vítr přes domovní práh
Žene mě s vášní fantazie
Dnes pluji na vlnách
Když se tsunami řítí
Člověk se cítí
Jak na stěně hrách
Z trosek si vážu stabilní prám
Troška té bouře mě nezabije

To je snad na román
V kamnech se šeří
Vcházíš do dveří
Snění se vzdám
A nad břeskným ránem
Jsem oceánem
A Ty kapitán
Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, ak. kytara, klávesy
Tomáš Koudelka – baskytara¨
David Velčovský – bicí
Václav Culka – klarinet

SNOVÁ
instrumentální skladba
Hudba: P. Šanclová

Jsem zralý výletník v pomalém člunu
Točím se ve vírech vodního umu
Není to náročné, když jsi člen klubu
A platíš za točné

O rychlost se nejedná, jde o ty chvíle
Odrazit se ode dna
Plutí je úžasné
Tak nevystupuj na břeh předčasně

Á…….

Á…

Potupně blížím se k druhému břehu
Jak jen se navrátit do dění koloběhu
Lze závěrem vyvodit
Nezbývá, než s někým soulodit

Tak nevystupuj
Předčasně

Pak v dálce zaslechnu tu silnou melodii
Že dokud dýchám, patrně žiji
Po vzoru kovboje ženoucí stádo
Jdu zpátky do boje

Obsazení:
Petra Šanclová – klávesy

Na větev bundu, ať s větrem si plachtí
Už předháním i ty nejrychlejší rafty
Není to neznámá, hnát svůj člun
Rukama, nohama
Jsem zralý výletník zas v plné síle
Zas mám svůj směr a kolosální cíle

Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, vocal, ak. kytara
David Velčovský – bicí
Tomáš Koudelka – baskytara
Mirek Novotný – klávesy

Jednou milý trávil chvíli
S Petrem, Pavlem , Láďou, Tondou
Svěřil se jim, že se nikdy
Nepomazlil s anakondou
Vydali se napříč džunglí
Až k samotné Amazonce
Kromě hada pocítili
Smečku vlků na pokožce
Jednou milý překvapil mne
Stádem slona afrického
Letmo sčítám vzácné kusy
Naštvu se u patnáctého
Pečovat o tolik slonů
To už vlastně není pro radost
Navíc tady v České republice
Už máme velkých zvířat dost

Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, vocal, ak. kytara,
mandolína, perkuse

VODÁCKÉ BLUES

MŮJ MILÝ JEŽÍŠKU

Text a hudba: P. Šanclová

Text a hudba: P. Šanclová

Plavím se na člunu v poklidné vodě
Kolem mě míhají se samé velké lodě
A lidé mávají
Vůbec nechápu, proč to dělají

Můj milý Ježíšku přibal mi do dárku
Výlet do nebe, třeba na Polárku
Alespoň jeden den budu mít jistotu
Že koukám z oken ven a ne dírou u plotu

Nejspíše pro radost, že jsou tak velcí
Dohlédnou daleko na sny velkých věcí
A že mě míjejí
Důvod znám, jedou mnohem rychleji

Že svět je mrňavý, každý jen přitaká
Ale tam nahoře bezbřehá oblaka
Na přání rozvezou zvědavé turisty
Kamkoli za hvězdou, ať nejsou nejistí

Jsem zralý výletník v pomalém člunu
Točím se ve vírech vodního umu
Není to náhodné, už jsem člen klubu
A platím za vodné

Z rybníků kapry loví
Za oknem mráz
Sněží na cukroví
Až sladko je v nás

Chci zpátky své tempo, má to ale háček
Tenhle můj člun, už je bez rychlostních páček
Má jen dvě vesla
Ta právě klesla na dno hlubiny

Naděl mi Ježíšku přes všechny drahoty
Kvalitní lepidlo a nejen to na boty
Založím opravnu na prasklé předměty
Slepím šrám na duši i model rakety
Co lidé rozbijí věcí i životů
Tohle lepidlo má zvláštní hustotu
Jeden tah štětcem při správné teplotě
Zalepím Grand Canyon i prázdno v samotě

A tak se unáším ve volném proudu
Dávám všem sbohem do Božího soudu
Už mě nic nečeká
Ani hloupá moudrost člověka

Na plotnách kapři voní
Za oknem mráz
Sněží na cukroví
Až sladko je v nás
Daruj mi Ježíšku sílu do malíčku
A místo kladívka pořádnou paličku
Už se protloukám světem tolik let
Klín za klínem a furt žádný chevrolet
I když jsem drobátko celý rok zlobila
Sponka do vlasů by se teď hodila
I kdyby na žádný dárek Ti nezbylo
Alespoň obarvi pár duší na bílo
Na plotnách kapři voní
Za oknem mráz
Sněží na cukroví
Až sladko je v nás
Z talířů kapři mizí
Za oknem mráz
Chápat bližné i cizí
Jde snáz
Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, ak. kytara, el. kytara
Mirek Novotný – klávesy

OKÉNKO

ZOO

Text a hudba: P. Šanclová

Text a hudba: P. Šanclová

Dcérence na chodníčku nazdvihla sa halénka
Velké štěstí ogarovo, že nevypad´ z okénka
Zaléval tam rozmarýnek, dyž sa toto událo
Vypadl mu vršek z konve a ubryndl nemálo

Jednou milý přivezl mi
Z Arábie dromedáry
Od té doby drbu hrby
Až mi praskaj´ kapiláry
Za pár týdnů dovezl mi
Z Mosambiku nosorožce
Sotva monstrum něžně dupne
Vyšle signál seismoložce

Jednou milý přijel z Keni
Věnoval mi leoparda
Začala jsem vídat skvrny
Je jich asi miliarda
Léčila mě těla zeber
Už se z pruhů nevykopu
Leopard si směle loví
V přirozeném biotopu

Jednou milý přivezl mi
Z Tanzanie paviána
Od té doby řveme spolu
Z vršku stromu až do rána
Do trojhlasu pořídil nám
Malinkého tamarína
Ale na maličké věci v kleci
Se přeci zapomíná

Abych nezůstala sama
Na svatého Valentýna
Můj milý vylovil mi z oceánu
Ohnivého perutýna
Koupu se s ním v mořské vodě
Musím ovšem dbát na bezpečí
Nesmím se ho nijak dotknout
Sic mě bodne a já zaječím

Ref: Ou, ou, o, o
Máme doma ZOO
Je to fakt
Ještě nám chybí rosomák

Ref: Ou, ou, o, o
Máme doma ZOO
Je to fakt
Ještě nám chybí rosomák

Velké štěstí ogarovo, že nevypad´ celičký
Eště, že ta krásná dcérka
Mala enem jedničky
Eště, že ten větřík ustal, zážitek byl kratičký
Vylil by sa celý obsah z ogarovej konvičky

Obsazení:
Petra Šanclová – zpěv, vocal, ak. kytara,
ﬂétna, mandolína
Mirek Novotný – klávesy
Vojta Kabelka – baskytara

