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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
Těžko hledat v žánru zdatnějšího autora jednoduchých a líbivých popěvků jakým je Honza
Nedvěd
.A
když se zadařilo i textově jako v
Bibli
, zůstává spousta písniček, na kterých vyrostlo několik generací.

Bible

Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš,
černej obal s křížkem v dlaních schováváš.
Řekni, proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát,
dospělá jsem, už nemusíš se bát.
Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas,
bible skrývá to, co měl by nosit den,
zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač,
pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.
Staré listy otvírám, čtu si slova, vždyť je znám,
kdo to psal, řekni, mámo, kdo to psal?
Ten nás musel dobře znát, život žít snad tisíckrát,
zas ji schovej, mámo, každej by se smál.
Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas,
bible skrývá to, co měl by nosit den,
zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač,
pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.

https://www.youtube.com/watch?v=wT2MYgrz2a0&app=desktop
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{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=wT2MYgrz2a0}
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