Sanatorium
Ref:
D/G/D
//: Sanatorium :// 3x
A
řídit to je um
D
někdo pije rum
G
někdo staví dům
D
A
D
Vokoun řídí sanatorium

Profesor Vokoun je táta náš
naslouchá ti, když problém máš
dává křídla všem našim snům
Vokoun řídí sanatorium
Ref: Sanatorium …

D
Ať máš diagnózu jakou máš
G
vždy jsi vítaný klient náš
D
vir se šíří celým krajem
A
myslí, že na něj nevyzrajem
Námořníci to jsou kujóni
piráty po moři honí
svorně svou archu budují
společně pak na ní odplují
Ref: Sanatorium …
Čaroprůvodci jsou tady s námi
pomáhají, kouzlí, léčí rány
každý přítele svého má
co se zvířeti podobá
Indiáni loví bizony
vleže, pěšky nebo na koni
svůj pozdrav nás všechny učí
kdo ho nezná, toho zmučí
Ref: Sanatorium …
Loupežníci zlata plné truhly
po ránu bývají celí ztuhlí
stále si brumlají pod vousy
kdo jim nejvíc peněz nanosí
Hrabě Regis dietu drží
uvidíme, zda to vydrží
po krcích nám slídí pohledem
hraběnka ho má pod dohledem

Zvukový záznam písničky najdete na konci prázdnin na webu PSMS.
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