Skvělá písnička do blbé doby (99) A tak je to tu se vším
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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
Petr Ovsenák a Honza Řepka se ve známost vepsali jako duo Nestíháme. Ačkoliv se jejich
hudební cesty rozešly, zůstala řádka zajímavých písniček. Třeba tato vyprávějící o tom jak to v
Rusku chodilo nebo pořád chodí?

A tak je to tu se vším

Dostal jsem dovolenou na Sibiř
samozřejmě nechtěnou
budu tam trávit osm let
společně se ženou

Už nikdy nebudu psát Idiota
a o problémech duševního rozvoje
a to všechno že jsem viděl dobře do života
a nepřidal se do boje

Na ruce mi dali těžké náramky
prý aby mi to víc slušelo
proč jsou ale uzavřeny na zámky
to se jim vysvětlovat nechtělo

A tak je to tu se vším Vladimíre
dupy dupy po zemi i po člověku
a pak vládni právo a vládni míre
vládni světu novověku

1/2

Skvělá písnička do blbé doby (99) A tak je to tu se vším
Napsal uživatel Belmondo
Pondělí, 08 Březen 2021 11:48

A tak je to tu se vším Vladimíre
dupy dupy po zemi i po člověku
a pak vládni právo a vládni míre
vládni světu novověku

Teď už jenom když tu kopu krumpáčem
tak se nepatrně zadýchám
na ramena nohy brát odnaučen
do vosích hnízd nepíchám

Nenechali mi to co kdy bylo mé
a na demagogy s bajonety nestačím
a tak přemoudřelé teorie silácké
přenechávám jinačím

Nenechali mi to co kdy bylo mé
a na demagogy s bajonety nestačím
a tak přemoudřelé teorie silácké
přenechávám jinačím

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=Da_C0_SgWN4}
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