
Drew:  

Dookola 
 

O piesni… 

 

Pre mňa sú najkrajšie dni, keď sa zrazu všetko vyjasní práve 

uprostred obyčajných chvíľ. Sú to momenty, ktoré prichádzajú na 

hranici hmlistého šera a číreho rána, ktoré ovplyvňujú našu 

budúcnosť. Keď zistíme, že to, o čom sme zatiaľ len snívali, sa 

stáva skutočnosťou. Stratený syn zažil takúto chvíľu, keď zistil, čo 

mal celý čas doma - lásku a prijatie. Tieto myšlienky, ktorých sa 

neviem zbaviť, nápady, ktoré si musím hneď napísať a krása, ktorá je 

stále pred mojimi očami je inšpirácia, ktorú dáva Boh. Tá mení moje 

všedné dni. Pieseň Dookola je príbeh, ktorý prežívam, keď sa nájdem 

na hrane takýchto chvíľ, keď ráno cítim skutočnú lásku a už viac 

nemusím bežať… dookola a dookola. (Drew) 
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Akordy a text 

 

Intro: G A D D/F# Hm7 A 

 

     Em   A 

Cely svet sa točí,  

        Hm    A    G        

točí dookola, beží preč.  

F#m          Em    A 

Už sa chcem otočiť  

              Hm   A      G    

Sám sa neviem postaviť na zem.  

F#m            Em  A 

Svetlo tvojich očí  

           Hm    A    G    

poznám ako báseň naspamäť.  

F#m          Em    A 

Iskra vždy vyskočí  

             Hm7     F#m  Em     D 

Stále keď ma vítaš k sebe naspäť.  

 

 

G              A  

Ráno vidím len teba dookola.  

      D        D/F#m   Hm7           A 

Nikdy neviem z hlavy vypustiť, tvoje slová.  

G                        A 

Tichý hlas ma dvíha keď na teba zavolám.  

    D       D/F#m      Hm7   A 

Som tu, som pri tebe blízko.  

 

 

 

Gitarové sólo: Em A Hm A G F#m   

 

      Em   A 

Stratil sa mi cely, 

            Hm    A    G        

cely zmysel prečo idem preč.  

F#m        Em      A 

Nikdy ma nechceli.  

          Hm  A      G    

Nedali mi ani len krajec.  

        Em   A 

Nechcem prázdnu vilu  

         Hm    A  G        

plnú kamarátov opitých. 

F#m          Em     A  

S tebou malú chvíľu  

           Hm7 F#m     Em    D 

neviem ani porovnať spomedzi tých.  

 

 

Em            Hm       A        Em            Hm   A 

Nechcem bežať dookola, dookola. Nechcem bežať dookola. 


