Skvělá písnička do blbé doby (29) Modlitba
Napsal uživatel Belmondo
Pondělí, 23 Listopad 2020 15:51

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
Zajímavým vývojem prošla skupina Javory. Sourozenci Ulrychovi jsou dnes spolehlivou stálicí.
Modlitba
je jedna písní, která s minimem slov dokáže vyjádřit maximum možného.

Modlitba

Pane, ať jsi stéblo trávy,
nebo obyčejný list,
prosím, dej ať aspoň trochu umím
ve Tvých vzkazech číst.

Prosím, dej ať řeči stromů
aspoň trochu rozumím,
ať vědí, že se učím
a že nic neumím.

Prosím, dej ať řeči stromů
aspoň trochu rozumím,
ať vědí, že se učím
a že nic neumím.

Dej ať zlomím svoji pýchu,
dej mi hledat pokoru.
Když se trápím zbytečnostmi,
ať pohlédnu nahoru.
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Ať mi stačí dohlédnout na obzor
který jsi mi dal,
ať se smířím se vším,
co jsi mi kdy vzal.

Ať mi stačí dohlédnout na obzor
který jsi mi dal
ať se smířím se vším,
co jsi mi kdy vzal.

A dej mi sílu snášet pokojně
co změnit nemám sil,
odvahu abych to nač stačím
na tomhle světě pozměnil.

A také prostý rozum,
který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá
a co se změnit dá.

A také prostý rozum,
který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá
a co se změnit dá.

https://www.youtube.com/watch?v=plLcX2m_4gM&app=desktop

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=plLcX2m_4gM}
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