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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
Osobité a originální úpravy lidových písní, vlastní tvorba a vynikající interpretace, to jsou
největší přednosti Tomáše Kočka. Se svým Orchestrem už dvakrát získal cenu Anděl. Dnes se
představí v písničce
Juráš.

Juráš

Za Těšinem na kopečku tři šibeňky stoja,
Tři šibeňky, tři nevěsty a už svatbu stroja...

A už svatbu stroja...Za Těšinem na kopečku tři šiběňky stoja,
Tři šibeňky netesané a už svatbu stroja.
Tři šibeňky, tři nevěsty, která z nich mi nese štěstí?
Tři šibeňky, tři nevěsty, jedna z nich je moja...

Teče voda v Ostravici, teče voda v Olze.
Co jsem zrobil, to jsem zrobil a odčinit nelze.
Tvoje tělo zdobí stromy, ve mně plamen, co mňa zlomil.
Tvoje oči slzy roní, z nejvyšší galenze.

To co Hana čarovala, to sa taky stalo.
Ani v smrti rovnost není, enem smrt je málo.
Tvoje stromy synky rodí, na můj hrob sa plivat chodí.
Tvoje jméno, kaj sa podíváš, všecko přetrvalo.
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Za Těsinem na kopečku tři šibeňky stoja,
Tři šibeňky, tři nevěsty, jedna byla moja.
Dokud oheň hoří ve mně, Ostravica hučí temně.
Mojich kostí nechce země, nenajdu pokoja...
nenajdu pokoja.
nenajdu pokoja.

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=8-UuIl4o5Ak}
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