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Kapela ser žanta Pep pera z Klubu osa mě lých srdcí
(Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band)

Je tomu dva cet let,
co ser žant Pep per učil hrát tuhle

Kapelu
Neza pa dají do dnešní doby,

ale určitě vás pobaví
Dovolte tedy, abych vám před sta vil kapelu,

kte rou poslou cháte celá ta léta
Ser žanta Pep pera

z Klubu osa mě lých srdcí
Jsme kapela ser žanta Pep pera

z Klubu osa mě lých srdcí
Dou fáme, že se vám vystou pení

bude líbit
Posad’te se a můžeme začít

Kapela ser žanta Pep pera
z Klubu osa mě lých srdcí

Je tady báje čně
Opravdu je to záži tek
Jste výtečné pub li kum

Nej radši bychom si vás vzali domů
Už to opravdu nechci pro ta ho vat,

ale možná vás potěší,
když ted’ usly šíte jed noho zpě váka
Chce, aby ste s ním zpí vali vsichni

Dovolte mi tedy před sta vit
Jedi neč ného Bil lyho She arse
a Kapelu ser žanta Pep pera

z Klubu osa mě lých srdcí
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Tro chu mi pomo hou kama rádi
(With A Lit tle Help From My Fri ends)

Co řek nete,
když budu zpí vat falešně?

Ode jdete a necháte mě v tom?
Vydr žte to a zazpí vám vám jednu

pís ničku
a budu se sna žit zpí vat čistě

Když mi tro chu pomo hou kama rádi,
zvládnu to

Co mám dělat,
když mě milá nechala?
(Máš strach být sám?)

Jak mi bude dnes večer?
(Je ti smutno, že nikoho nemáš)

Když mi tro chu pomo hou kama rádi,
zvládnu to

Pot ře bu ješ někoho?
Pot ře buju mít někoho rád

Může to být kdo koli
Pot ře buju mít někoho rád

Věříš v lásku na první pohled?
Ano, určitě to tak bude vždycky

Co vidíš, když vyp neš světlo?
Těžko říct, ale vím, že je to moje

Když mi tro chu pomo hou kama rádi,
zvládnu to
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Lucka na obloze s démanty
(Lucy In The Sky With Dia monds)

Vidíš se v loďce na řece
 s man da rin kami

a mar me lá do vým nebem
Někdo tě volá, pomalu odpo ví dáš
Dívka s kalei do sko pic kýma očima

hlavu ti obkru žují žluté a zelené celo fá nové květy
Podí vej se na dívku,

která má v očích slunce
a zmizí

Lucka na obloze s démanty
Běž za ní k mostu vedle vodo try sku,

kde lidé na hou pa cích koních
jedí ibiš kové koláče

Všichni se usmí vají a tebe to snáší
mezi nesku tečně vysoké květy

Na břehu už čekají papí rové taxíky,
aby tě odvezly

S hla vou v obla cích špl háš zpátky
a zmi zíš

Lucka na obloze s démanty
Vidíš se ve vlaku na nádraží

Plas te lí noví prů vodčí mají obrá ceně
kra vaty

Najed nou je tam kdosi u tur ni ketu
Dívka s kalei do sko pic kýma očima

Lucka na obloze s démanty 

5



Zlep šuje se to
(Get ting Bet ter)

Pořád se to zlep šuje
 Ve škole jsem býval šílený

Uči telé mě nezvlá dali
Ty mě držíš při zemi,

uka zu ješ mi jinou cestu,
učíš mě svoje pra vidla

Musím uznat, že se to zlep šuje,
pokaždé o tro chu

Od té doby, co jsi má,
se to zlep šuje

Býval jsem roz hně vaný mla dík,
str kal jsem hlavu do písku

Tys mi pora dila
a já nako nec poslech nul
Sna žím se ze všech sil

Musím uznat,  že se to zlep šuje
Býval jsem na svou ženu hrubý

Bil jsem ji a upí ral jí
 věci, které milo vala

Býval jsem hrozný ničema
Ale změ nil jsem pros tředí
a sna žím se ze všech sil

Uzná vám, že se to zlep šuje,
 pokaždé o tro chu

 Ano uzná vám, že se to zlep šuje
od té doby co jsi má
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Ucpá vám díry (Fixing A Hole)
Ucpá vám díry kudy vniká déšť

a ruší mé bludné myš lenky
Kam to povede?

Utěs ňuji škvíry ve dve řích
a zadr žuji své bludné myš lenky

Kam to povede?
A je vlastně jedno,

jestli mám pravdu nebo ne
Kam pat řím, to vím

Kam pat řím
Tam hle stojí lidé, co se mnou
nesou hlasí a nikdy neuspějí

a diví se,
proč se ke mně nedo sta nou

Vyma luji si pokoj hodně barevně
a až mi myš lenky zabloudí,

povedu je tam
A je vlastně jedno,

jestli mám pravdu nebo ne
Kam pat řím, to vím

Kam pat řím
Bojím se hlu páků co tu pobí hají

a nikdy se mě neze ptají,
proč je nepus tím do dveří

Udě lám si čas na spoustu věcí,
které jsem nechá val stra nou

A půjdu dál
Ucpá vám díry kudy vniká déšť

A ruší mé bludné myš lenky
Kam to povede?
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Opouští svůj domov (She’s Lea ving Home)
Středa, pět hodin ráno

Právě začíná den
Tiše zavírá dveře své lož nice, zane chává vzkaz,

 který, jak doufá, řekne víc
Jde po scho dech do kuchyně, mačká kapes ník,
neslyšné otáčí klí čem zad ních vrat a je volná

Ona (Dali jsme jí vět šinu života)
opouští (Obě to vali vět šinu života)

domov (Kou pili jsme jí všechno možné)
Opouští domov poté, co žila tolik let sama. Ahoj

Otec chrápe a matka si bere župan
Zvedá dopis, co tu leží

Stojí na scho dech osa mělá
Hroutí se a křičí na muže

Táto uteklo nám dítě
Proč byla k nám tak bez ohledná?

Jak mi tohle mohla udě lat?
Ona (Nikdy jsme nemys leli na sebe)

opouští (Nikdy jsme nemys leli na sebe)
domov (Celý život jsme dřeli)

Opuští domov poté, co žila tolik let sama. Ahoj
V pátek ráno v devět je už daleko

Čeká na smlu ve nou schůzku
s muž ským z auto mo bilky

Ona (Co jsme dělali tak špat ného)
se dobře (Nena padlo nás, že je to špatně)

baví (Zábava se nikde nedá kou pit)
Celá ta léta v sobě něco zapí rala. Ahoj

Opouští svůj domov. Ahoj
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Bene fice pana Kitea
(Being For The Bene fit Of Mr. Kite!)

Při bene fici pana Kitea
tu dnes večer bude tram po lína,

všichni Hen der so novi,
nový kolo toč Pabla Fan qu ese

Musíte to vidět
Pan K. pře skočí lidi i koně

pro skočí obru čemi i pod vazky
a nako nec oprav dic kým

hoří cím sudem
Celý svět nad ním žasne!

Pro slu lým panem K.
V sobotu před vede svou akro ba cii v Bis hop sgate

Tan čit a zpí vat
budou Hen der so novi

Nezmeš kejte veles kok pana K.
Pánové K. a H. ujiš ťují pub li kum,

že jejich před sta vení nemá sobě rovné
A kůň Henry samo zřejmě zatančí val čík!

Kapela začne v pět pade sát
Za napros tého ticha pan K.

před vede své kousky
a pan H. ukáže deset salt bez žíněnky

Po něko li ka den ních zkouš kách
vám můžeme zaru čit

nád herný záži tek
A hvěz dou večera je pan Kite
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V tobě a mimo tebe
(Wit hin You Wit hout You)

Mlu vili jsme o pros toru
mezi námi všemi

a o lidech, co se skrý vají
za hrad bou iluzí

Pravdu ani neza hléd nou
a ve smrti už je na vše pozdě

Mlu vili jsme o lásce,
co by nás všechny spo jila,

kdy by chom ji obje vili
a uch rá nili

S ní by lidé spa sili svět,
kdyby to pocho pili

Uvě dom si, že máš v sobě všechno
Na tom nikdo nic nezmění
Uvě dom si, že jsi jen malý

a život plyne v tobě i mimo tebe
Mlu vili jsme o lásce, která tak
vychladla a lidech, co zís kali

celý svět a ztra tili duši
Netuší to, nechá pou

Jsi jako oni?
Když dohléd neš i mimo sebe,

naj deš tam možná duševní klid
A při jde doba, kdy poz náš,

že všichni jedno jsme
a život plyne v tobě i mimo tebe
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Až mi bude čty ři a še de sát
(When I’m Sixty-Four)

Až zestárnu a zple ša tím
za mnoho let,

pošleš mi ještě k svátku lásky láhev vína?
Když při jdu po druhé v noci,

zamkneš mi byt?
Budeš mě chtít a uva říš mi,
až mi bude čty ři a še de sát?

Zestár neš taky,
ale stačí jedno slovo
a zůstanu s tebou

Když nám praskne žárovka,
při sko čím a spra vím to

Můžeš plést u krbu svetr,
v neděli si po ránu vyjet,
trhat na zahrádce ple vel

Kdo by si přál víc
Budeš mě chtít a uva říš mi,
až mi bude čty ři a še de sát?

V létě si můžeme najmout laci nější
cha lupu na ostrově Wight

Budeme spo řit a na kole nou hou pat vnou čata
Věru, Chucka a Davea

Pošli mi pohled, nech mi vzkaz s něja kým sta no vis kem
Přesně mi vylož, jak to mys líš,

Srdečně zdraví a ztrácí čas,
odpo věz mi v rub rice

Navždy tvá
Budeš mě chtít a uva říš mi,
až mi bude čty ři a še de sát?
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Roz košná Rita
(Lovely Rita)
Roz košná výběrčí Rito,

nic nás neroz dvojí
Až se setmí, odtáhnu ti srdce
Když jsem stál u par ko viště,

zahlédl jsem Ritu
jak vypi so vala par ko vací lís tek

Čepice ji dělala starší
a s braš nou přes rameno

mi tro chu, při po mí nala vojandu
Roz košná vyběrčí Rito,
smím dis krétně zjis tit,

kdy byste si mohla zajít
se mnou na čaj?

Šli jsme a sna žil jsem se 
Žer to vali jsme a po večeři

jsem jí řekl, že mě sku tečné těšilo
Rita zapla tila účet

Vzal jsem ji domů a téměř to vyšlo,
jen na kanapi byly ses try navíc

Roz košná výběrčí Rito,
co bych si bez tebe počal?

Jen mrkni a mám tě plnou hlavu
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Dobré jitro, dobré jitro
(Good Mor ning, Good Mor ning)

Zavo lejte jeho ženě, že mu není pomoci
Není co říct než To máme pěkně,

Jak se daří chlapci
Není co dělat a nevíš co

Mohu jen dodat, že je to oukej
Dobré jitro, dobré jitro...

Do práce cho díš bez chuti, cítíš se tam odsta vený
Když máš jít domů, zač neš blou mat měs tem

Všichni vědí, že se nedá nic dělat
Všude je zavřeno jak na hradě,

všichni jakoby spali
 a ty jsi sám za sebe, na ulici

Dobré jitro, dobré jitro...
Po chvíli se zač neš usmí vat, jsi nad věcí

Pak se roz hod neš zajít si ke své staré škole
Nic se nezmě nilo, je pořád stejná

Mohu jen dodat že je to oukej
Dobré jitro, dobré jitro...

 je pět, lidé spě chají,
všude už se stmívá

Každý je plný ener gie,
je čas na čaj a na set kání s man žel kou

Někdo se ptá kolik je,
vděčný za mou odpo věď

Zač neš se kou kat po suk ních a flir to vat,
 jedeš naplno

 Jdeš na kon cert, ona tam snad bude taky
Mohu jen dodat, že je to oukej
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Kapela ser žanta Pep pera z Klubu osa mě lých srdcí
(Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band)

Jsme kapela ser žanta Pep pera
z Klubu osa mě lých srdcí

Dou fáme, že se vám vystou pení
líbilo

Kapela ser žanta Pep pera
z Klubu osa mě lých srdcí
Musíme bohu žel kon čit

Kapela ser žanta Pep pera
z Klubu osa mě lých srdcí

Ještě jed nou díky
Jediná a jedi nečná

Kapela ser žanta Pep pera
z Klubu osa mě lých srdcí

A jsme téměř u konce
Kapela ser žanta Pep pera
z Klubu osa mě lých srdcí
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Den v životě
(A Day In The Life)

Četl jsem, hochu, v novi nách
o šťast livci, kte rého pový šili

A i když zprávy nebyly moc veselé,
jak jsem viděl tu foto gra fii
musel jsem se prostě smát

Zabil se v autě, pře hléd nul sema for
Lidé se hrnuli a zírali

Znali tu tvář už od dřív, jen si nebyli jisti,
jestli je to ten ze Sně movny lordů
Viděl jsem, hochu, dne ska kino

jak ang lická armáda vyhrála válku
Lidé si zakrý vali oči

ale já se prostě dívat musel
Už jsem tu knihu četl

Rád bych tě pro to nadch nul
Vzbu dil jsem se, vypad z pos tele,

tro chu se při čís nul, seběh nul dolů, dal si čaj
a zjis til, že to nestihnu

Popadl jsem kabát a čepici,
tak tak stihl auto bus,

usa dil se nahoře a dal si čouda
a kdosi pro mlu vil a já usnul

Četl jsem, hochu, dne ska v novi nách
o čty řech tisí cích dírách v Blac kburnu
A přes tože ty díry nebyly moc velké,

museli je všecko spo čí tat
Ted už vědí, kolika dírami by vypl nili

celou Síň prince Alberta
Rád bych tě pro to nadch nul
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