
Malíři Nestíháme
t + h: Jan Řepka petr ovsenák – jan řepka

D                 D/C
Nad Javorovým slunce se raduje

D/H           G        A 
básníci hádají z kolika pádů je

D                      D/C
složené francouzské podstatné jméno

  D/H                   G A       D      (G A) 
a vůbec co je podstatné    potichá Seino

D                    D/C
Básně jsou slovy a zrcadla obrazy

D/H                    G           A
od nichž se světlo jen zlehounka odrazí

D      D/C#   C          
zaťuká pozdraví popije posedí

G                          A      D   G A        
zmizí a zase vše zahalí do šedi

       D     G           A
Tolik barev tenhle svět má

      Hmi         G          A 
tolik dnů      tolik splněných snů

       D   G          A
tolik barev i když je tma

      Hmi         G            A   D
tolik snů       tolik zmařených dnů

Tisíce pádů a tisíce čísel
a uprostřed radostí jediná svízel
jak si poradit sám a bez cizí pomoci
zastavit hodiny bijící k půlnoci
Peníze pláč ani valčíček nestačí
těžko se smířit že s časem se neválčí
vojny jsou z módy tam vládne dnes bílá
každý dnes nejradši vavříny sbírá

Tolik barev tenhle svět má…

Nad Javorovým mraky se stahují
malíři z Montmartru štětcem je malují
papíry máčejí do smutných roztoků
aby se nestali otroky nároků
Barvy se rozplynou anebo rozpustí
změní se v zrcadla skutečných radostí
radostí z dešťů a radostí z Paříží
radostí z života co ho smrt netíží

Tolik barev tenhle svět má…

Lomené akordy hrajte prostě jako Ddur s příslušným basovým 
tónem vyznačeným za lomítkem. Akordy G a A na konci čtvrtého 
verše se hrají jen v první sloce, a to ještě ne nutně.

Foukací harmonika G/D.

Když se setkáme, zpívá vokály písničkářka Martina Trchová. Jak to  
zní (když se moc nezkouší...), lze slyšet na záznamu z koncertu 
v Náměšti nad Oslavou (listopad 2009) na našem YouTube profilu:

   www.youtube.com/nestihame
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