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Máte to taky tak? Když mi je zle a zdá se mi, že se řítíme do pekelně černý budoucnosti sednu
ke gramofonu nebo počítači, vyberu si a pustím muziku, která mě nakopne někam jinam. Výš,
dál, jinam do světa, který si přeju kolem sebe mít. A tak v téhle podivné době vám zkusíme
postupně nabídnout písničky, které nám a věříme že i vám přinesou trochu radosti.
A třeba si zkuste zazpívat. Doma vám to zakázat nemůžou.
Máte-li zážitek spojený z některou z písniček, které se zde objeví, zkuste se o něj podělit.
Nebo vás napadá ještě nějaká další písnička, kterou přidat?
Mějte se báječně a zdravě

Fragment, jedna z nejúspěšnějších bluegrassových kapel, a to nejen u nás, kromě samozřejmě
používaných anglických textů si dokázala poradit i s texty českými. Skvělá zpěvačka
Jana Doláková
a
Vůně léta
.

Vůně léta

Možná v jiný letní den moh' se splnit každý sen,
i to nejtajnější přání s ním,
tehdy svět byl vážně můj, to vím, až teď to vnímám,
když to nemělo tak být, pak je hloupý něco chtít
nebo se nesmyslně dlouho ptát,
na nic jiný kromě léta nevzpomínám.

Letní vůni květů do mých nocí přináší
vítr jako stín, když usínám,
celý svět byl jen můj přítel a ten vítr byl jen tón,
který ve svých snech teď poslouchám.

Marně se divím tolikrát, co se všechno může stát,
že jsem tu sotva někdy chtěla být
a svou hlavu v smutku mít, když se postý zpátky vrátím,
a dál pak bloudím v myšlenkách a mým zbytkem je jen strach,
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jestli náš příběh nekončí,
chci ti zas hledět do očí, vždyť víš, čas se krátí.

Neptám se, s kým teď býváš, s kým se vídáš, s kým se nejlíp znáš,
s kým se uprostřed nocí probouzíš,
nevadí to, snad když vím, že jednou se jí vzdáš,
nevím, proč jen ty vždy vyhrát smíš.

Neptám se, s kým teď býváš, s kým se vídáš, s kým se nejlíp znáš,
s kým se uprostřed nocí probouzíš,
nevadí to, snad když vím, že jednou se jí vzdáš,
nevím, proč jen ty vždy vyhrát smíš.
nevadí to, snad když vím, že jednou se jí vzdáš,
nevím, proč jen ty vždy vyhrát smíš.

https://www.youtube.com/watch?v=w-G2HPYJ2FU
{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=w-G2HPYJ2FU}
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