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Gis° = Gis dim 
 
Cismaj 7 Gis° 
Každej den je libo-li vám písně, 
Cismaj 7 Dis° D° Cis° C° 
na rtech mít pak vyhnete se síni tísně 

D65- Gis° Cmi7(b5) 

teď ráno na mě vyzývavě mžourá, 

Cismaj 7 Gis° Cmi7(b5)  Cismaj 7 

tak těžké bude ódu pět. 
 
Černá s bílou v hlavě se mi hloupě míchá 
přes přední sklo nic nevidím, jak dýchám 
zima se mnou bez výčitek cloumá,  
zlou má touhu se mnou jet. 
 F 

Když se mě zeptaj: 
„jaký máš svět?“, 
jó je moc pestrý , avšak teď mírně bled, 
B7 
ona mi chybí, ale já jí fakt né 
Dis 7 
navíc sušenky jsou mokré kafe studené. 
To né! 

 
Až se mi zas moje včelky domů vrátí 
ulétly, tak cestu zpátky musí znáti 
to potom půjdu pozdě k ránu spáti, 
kdo zná včelky, to chápe a ví. 
 

Mezihra… 
 

Když se mě zeptaj: 
„Jaký máš svět?“ 
Jó už je pestrý jenom chvíli mě hnět´, 
ona píše, že čeká, no fakt dojemné, 
těším se až řeknu: holka, né né né né. 

 
Nicméně pak budu vařit sám a prát si, 
drobením sám sobě přidělávat práci, 
hledím oknem, co není dávno průhledné, 
prstem škrábu tam, že mám teď pré. 
 
Však pískem tekutým mé ruce svůj lesk ztrácí 
je málo platné na siláka zkoušet hrát si 
prostě okna se mi sami umýt neumí 
babe just come home to me 

By John Pizzarelli 
Baby Makes Three Music (BMI) 
 
Everyday you're gone I wonder what to do, 

I walk the streets alone and think of you, 
Well I'll say I'm sorry if I made you blue, 
Baby just come home to me, 
 
Each quiet evening could your lips just find me, 
And keep these lonesome, lonely nights behind me, 
I hope I didn't treat you so unkindly, 
Baby just come home to me, 
 
Well I'll do the dishes, I'll scrub the floor, 
You put your feet up baby, I'll lock the door, 
You want more loving, well I am the one, 
To hold you tight and kiss you 'til the moon meets 
the sun, 
 
I'll check my calendar and cross off each day, 
I'll get you back you know that I'll find a way, 
But now I'm on my knees and I am here to say, 
Baby just come home to me. 


