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Koncerty skupiny sálají vlnami živočišné rockové energie, ve které vycítíme ná-
znaky dunivých černošských rytmů, „latinu“ i bílý beat šedesátých let. Vše vyvěrá 
z pozitivního názoru na svět, jenž se v této stylové směsici bleskově přenáší na 
publikum. (Vladimír Vlasák: Vychutnat život. In: Excentrici v přízemí, Panton 1989)

Big Bang je když... (Karel Šůcha/Karel Šůcha) 
Řekla mi máma (Karel Šůcha/Karel Šůcha)

Prodaná nevěsta (Michal Pelant/Karel Šůcha)
Holka do postele (Karel Šůcha/Karel Šůcha)
Ye Azamia (Dada Lamptey/Dada Lamptey) 

DVD Laura a její tygři / Big Bang!
Koncert k 25. výročí Laury a jejích tygrů

Obsahuje 19 písní a videoklipy 
Bezcenná slova, Laura a její tygři, Peníze a Anna se ztrácí.

Bezmála dvouhodinový záznam výročního koncertu byl nato-
čen 21. 10. 2010 v KC Vltavská v Praze. Je možné si ho ob-
jednat v kompletu s tištěnou knihou v luxusním boxu přímo
u vydavatele na jeho stránkách www.carpe.cz (carpe@carpe.cz; 
mob.: 737 444 221) nebo ho zakoupit v dobrých knihkupectvích 
a obchodech s hudbou. Rovněž tak CD, z něhož jsou k nalezení 
dále v této publikaci následující skladby: 

Zigi Zigi Bom (Karel Šůcha/Karel Šůcha) 
Marie nemá strach (Karel Šůcha/Karel Šůcha) 

Peníze (Karel Šůcha/Karel Šůcha) 
Bezcenná slova (Karel Šůcha/Karel Šůcha) 

Žár trvá (Karel Šůcha/Karel Šůcha)*

* hraje a zpívá Laura Reunion 

CD Laura a její tygři / Big Bang!

----------------------------------
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a počátku byla nuda
Učil jsem tygry zpívat a stepovat 
na vyvrácených hrobech kolem kaple 
Můj strážný anděl se chvěl na slunci 
a Ty jak matka moudrosti 
jsi mi našeptávala 
Stačí jen chtít
vzneseme se a odletíme spolu na jih...
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    a počátku byla nuda. Fáral jsem do podzemí dolu 

Kohinoor a když skončila šichta, nebylo kam jít. 
Vyvrácený hroby kolem dokola a žádná kaple. Kostel 

odjel na kolejích a živí se stěhovali ze svých domků 
na paneláková sídliště. Obří rypadla rozhrabala na sto
vesnic i osm staletí staré město. Jedna vesnice - 
jeden panelák. Bydleli všichni, ale postavit včas ob-
chody, kino nebo dokonce divadlo komunisté nestihli.

Žili jsme na sídlišti v měsíční krajině a žádné holly-
woodské sci-fi z temné budoucnosti mě nepřekvapí. 
Cestou z práce jsem si často prohlížel zatopenou 
poddolovanou krajinu a labutě bílé jen svrchu, od čá-
ry ponoru černé, zbarvené mazutem ze Stalinových 
závodů. Temně fialová řeka Běla, protékající nejprve 
chemičkou a pak středem města, odporně páchla a ni-
koho z nás nikdy nenapadlo namočit v ní ruce. Házeli 
jsme do ní zapálené sirky, doufali, že chytne a oheň 
řeku zbaví špíny i smradu.

Byli jsme mladí, chtěli se bavit, vznesli se a „ze snů 
o hornickém nebi“ vznikla Laura a její tygři. Na prvním 
koncertu Laury 16. ledna 1986 v mosteckém Neprakta 
klubu jsme hráli písničky Slovník cizích slov, Zapomeň 
na to, Nebudeme a Bezcenná slova, které jsou stálou 
součástí našeho repertoáru...

O inspiraci Tracyho tygrem, o počátcích a změnách 
v kapele jsem mluvil mnohokrát. Na stránkách kní-
žky, kterou držíte v ruce, bych se chtěl věnovat pís-
ničkám.
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    idi se shromáždí

Lidi se shromáždí
v tajemné náladě
Barva lidí je bílá
černá a bílá
Lidi mají nápěv
rytmus a slova
Věci jsou mezi nebem
zemí a nebem 
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yzický básník a kamarád Petr Váša mi na konci 
80. let vyprávěl o eskymáckém bubnovém zápase. Es-
kymáci řeší osobní spory rituálem, ve kterém si bub-
nováním a zpěvem „vyříkají“ spáchané nepravosti. 
Před shromážděnou vesnicí se protivníci střídají ve 
zpěvu za doprovodu bubnů. Diváci se podle nápaditos-
ti sloganů přidávají k žalujícímu nebo žalovanému a po 
několika hodinách, strženi společným zpěvem, ryt-
mem a tancem, celý rituál končí usmířením. 

Princip eskymáckého bubnového zápasu mne velmi
zaujal a chtěl jsem jej použít jako základ nového 
programu. Ne vždy se každá myšlenka dočká naplně-
ní a z mého bubnového zápasu nakonec zbyly jen dvě 
skladby: Naslouchejte bubnu na albu Nebudeme a Lidi 
se shromáždí z alba Síla v nás. 

Písničku Lidi se shromáždí jsme natočili ve stu-
diu MiDa, kde jsme nazpívali sbory postupným vrše-
ním playbacků, ale nikdy jsme ji nehráli živě. K jejímu 
provedení jsme neměli dost hlasů. Nad elekronickými 
tympány, které podporují harmonii dvou proti sobě 
zpívajících sborů, klokotá džungle perkusí Miloše Va-
cíka a naříká saxofon Ivana Myslikovjana. Není to pop, 
rock ani jazz, ale funguje a bezmála dvě dekády uvádí 
naše významné koncerty. 

Lidi se shromáždí zní do setmělého sálu, kapela na-
stupuje na podium. Soustředím se na tympány, které 
mají pauzu v každém taktu na jiné době. Nenápadná 
„stěhovavá pauza“ tympánů vytváří tajemnou atmo-
sféru a mně se vybaví zápach chlorované vody i huče-
ní silných čerpadel Křižíkovy fontány, kolem kterých 
jsme prolézali, abychom s posledními tóny saxofonu 
vylezli tajnými vraty v podlaze podia do umělé mlhy. 
Koncert začíná…
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        ytmus

Na počátku bylo slovo
a slovo je rytmus
Kde je rytmus tam je čas
Kde je čas je i naděje
Kde je naděje může být láska

Jsem most bez obou břehů
dávná touha spojit sílu a něhu
Ve století zlodějů a toulavých masek
jsem poslední naděje loupeživých krásek
To je ten zlatý důl dobrá vůle hloupých
velký stádo koupěschopných
To je ten věčný boj o místo na špici
nové prdele ve staré pozici

Na počátku bylo slovo 
a slovo je rytmus
Kde je rytmus tam je čas
Kde je čas je i naděje
Kde je naděje může být láska
Kde je láska tam je Bůh
ale 
Bůh je v nebi tam není čas
Kde není čas tam není naděje
Kde není naděje tam není láska
Tady je rytmus
Tady je rytmus…
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  arodili jste se v některé z mnoha českých Lhot 

nebo slovenských Lehot? Pokud ano, jistě znáte jejich 
společné srazy. Já tam byl...

Hráli jsme na srazu Lhot a Lehot ve Tvarožné Lho-
tě. Ani velké ani malé, pódium stálo na fotbalovém 
hřišti, okolo stánky s pivem, klobásy, grilované maso, 
ryby. Vesnice obklíčená stanovými kempy lhotů i le-
hotů, na každé zahrádce improvizovaná hospoda nebo 
vinárna, soutěž krásy Miss Lhota i přebory v pití sli-
vovice. 

Před vystoupením oblečený v kostýmu ladím na pó-
diu baskytaru. Slyším volání: „Ujo, ujo!“ Otočím se 
a pod pódiem stojí klučina, tak 18-20 let. „To voláš 
na mě?“ ptám se zaskočený oslovením. „Ujo, čo hra-
jetě?“ pokračuje mladík a je zřejmé, že si sraz již 
důkladně užil. „Když tě vidím a slyším, tak bych řek‛, 
že recitovaný volný verš a free jazz,“ povídám a naše 
světy, přes fyzickou blízkost, se zdají opravdu vzdá-
lené. „Tak ja vam poradím. Zahrajte niečo od Kabá-
tov! To budete pozerať!“ pokývl vědoucně hlavou a šel 
ke stánku na pivo...

Rytmus je písnička téměř bez rýmu, nezpíváme,
spíše recitujeme, než rapujeme. Ostinátní fráze na 
basu, jazzové sólo na kytaru, free saxofon a lhoté, 
lehoté, tygři – všichni se bavíme. Nevadí, že logika 
v kruhu kulhá, protože i láska může být beznadějná.

Inspirací k mému nejoblíbenějšímu verši byl abs-
traktní obrázek prvňáčka. 

„Co jsi to vlastně namaloval?“ 
„Most bez obou břehů…“
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        ig Bang je když…

Big Bang je když možná nevíš
tak se pěkně usmívej a nikomu tu nevadíš
Big Bang je rána splněný sen
Kyjá dyjá kyjá dyjá kyadém
Big Bang je že tě mám
já tě mám 
a nikomu tě nenechám

Big Bang – Lidi právě dneska vymysleli kolo
Big Bang – David s Goliášem rozhodli kdo s koho
Big Bang – Lajka letí letí letí do vesmíru
Big Bang – Stephen Hawking vsadil si na černou díru
Big Bang – bednu šampusu
Big Bang – život v poklusu
Everybody tlustý báby
Já se vás lidi ptám – Big Bang 
Na odpověď nečekám – Big Bang
Jaký je sex ve stavu beztíže – Big Bang
Kam mizí všechny moje peníze – Big Bang
Ty máš mě 
já tě mám 
a nikomu tě nenechám 



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

