Mami
hudba: Ondřej Žatkuliak
text: Pavel Callta

Abmi E

interpret: Pavel Callta

C#mi Eb Abmi

E
No, no, no, no, mami,
C#mi
Ebmi
Abmi
no, no, no, tenhle song patří tobě,
no, no, no.

Byla jsi překrásná a na všechny ses smála,
dokázalas tolik, bylas nejlepší máma.
E
Vychovala si dva syny, máme tě v srdci,
občas se koukni na zem, jak rostou tvoji kluci.
C#mi
Vždycky jsi nás vyslechla, mohli jsme ti všechno říct,
Ebmi
jsi nenahraditelná, je těžký bez tebe tu žít.
Abmi
Když jsem potřeboval, nasměrovala jsi mě,
do správnýho cíle, abych neztratil se ve tmě.

Měla jsi skvělej hlas, všema zbožňovaný,
tvoje procítěný songy, mám v sobě zakódovaný.
E
Není den, kdybysme si nevzpomněli na Tebe,
tenhle song ted’ posílám do nebe jenom Tobě.
C#mi
Trvalo to několik let, všichni jsme doufali,
Ebmi
že se z toho dostaneš, k Bohu jsme se modlili.
Abmi
47 let, život je svině,
už nenadělám nic, ale chybíš nám.

Kráčet sám a vstávat s deštěm,
cejtit se jak v prázdným městě,
E
táto, brácho, co přijde ještě?
Snad už ti je líp, mami, v nebi opatruj se.
C#mi
Ebmi
Déšt’ a splín ted’ vkládám sem a doufám,
Abmi
že tu úzkost nikdo z vás nepozná.

Sedím v prázdým baráku, je půl pátý ráno,
do tohohle tracku je kus mýho srdce dáno.
E
Mám ten pocit, jako by jsi byla pořád s náma,
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tendence zavolat Ti, ze snu ptám se: "Kde je máma?"
C#mi
Život se nám změnil a my musíme jít dál,
Ebmi
je to ale těžký, každej chápe, kdo tě znal.
Abmi
Další Vánoce bez tebe, upřímně, je to nezvyk,
upřímně, je tu smutno, cejtím se jak shit.

Kdyby jsem si ted’ka mohl jedno přání přát,
chtěl bych vrátit čas, zase vidět Tě se smát.
E
Už dost lítosti, sama bys to nechtěla,
chtěla bys aby jsi nás, všechny št’astný viděla.
C#mi
Život uměla jsi žít, totálně na plno,
Ebmi
maximálně na plno, jak bylo všem známo.
Abmi
Doufám, že tenhle song do nebe doletí
a ty ucítíš, naše objetí.

Kráčet sám a vstávat s deštěm,
cejtit se jak v prázdným městě.
E
Táto, brácho, co přijde ještě,
snad už ti je líp, mami, v nebi opatruj se.
C#mi
Ebmi
Déšt’ a splín ted’ vkládám sem a doufám,
Abmi
že tu úzkost nikdo z vás nepozná.

Kráčet sám a vstávat s deštěm,
cejtit se jak v prázdným městě.
E
Táto, brácho, co přijde ještě,
snad už ti je líp, mami, v nebi opatruj se.
C#mi
Ebmi
Déšt’ a splín ted’ vkládám sem a doufám,
Abmi
že tu úzkost nikdo z vás nepozná.

E
Uuu, no, no, no,
C#mi Ebmi
Abmi
no, no, no, no,
no, no, no.
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