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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
Jarda Hutka, zakladatel a člen jedinečného folkového sdružení Šafrán štvaný komunistickou
Státní bezpečností až k emigraci složil řadu zajímavých písniček. Ale ční z nich nejslavnější
Náměšť
, jedna ze symbolických písní Listopadu 1989.

Náměšť

Krásný je vzduch, krásnější je moře
Krásný je vzduch, krásnější je moře
Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře
Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře

Pevný je stůl, pevnější je hora
Pevný je stůl, pevnější je hora
Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra
Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra

Pustá je poušť i nebeské dálky
Pustá je poušť i nebeské dálky
Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky
Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky

Mocná je zbraň, mocnější je právo
Mocná je zbraň, mocnější je právo
Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo
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Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo

Velká je zem šplouchá na ní voda
Velká je zem šplouchá na ní voda
Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda
Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=5TxkeXwAb4Y}
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