Skvělá písnička do blbé doby (102) Neodvolám
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Pondělí, 08 Březen 2021 11:53

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
Jednou ze zajímavých kapel vzniklých v devadesátých letech ve vysokoškolském pražském
prostředí se stal i Načas. Skupina získala opakovaně Portu, ale i Krtka na Zahradě a hraje
úspěšně dodnes.

Neodvolám

Ať se sletí havrani
ať se nebe zatáhne
a pláče do dlaní
matky zem?

ať si zvoní klekání
ať se smyčka utáhne
nezřeknu se vyznání
co je ve mě

Ať mě strčí za mříže
ať mě svatí odsoudí
jako zlého kacíře
neodvolám
ať mě vtloukaj do kříže
ať má mysl zabloudí
nezlomí mě ve víře
co v srdci mám
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Neodvolám
že lásce se nebrání
neodvolám
jak tě mám rád
neodvolám
ty noci a svítání
neodvolám
že nešli jsme spát

Ani jeden farizej
ani jedna křivá lež
ani žádná z krasných žen
nemá sílu
vylít vodu na oheň
který hoří v tobě též
a spálí všechno zlé
na prach a síru

Neodvolám
že lásce se nebrání
neodvolám
jak tě mám rád
neodvolám
ty noci a svítání
neodvolám
že nešli jsme spát

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=nMGD-1rT0Og}
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