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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 Novák hrál a zpíval jak sólově, tak především ve své kapele Georg & Beatovens. Přestože
se pohyboval spíše v oblasti popu nebo rock and rollu, řada jeho písniček zlidověla a stále žije.

Klaunova zpověď

Já v mládí často podobal se vánku
a říkali mi, že mi rozum chybí,
dnes, dnes už mám, už mám na kahánku
a vy se ptáte, proč vám to povídám?

Tak slyšte, já miloval jsem lidi
a proto jim, ne Bohu se zpovídám.

Říkalo se o mně, že prý jsem hrubý,
drzý a hloupý, nic prý mi nevadí,
vám lidem, vám se to mluví,
já však byl šašek a musel jsem se smát!

A bál jsem se, že pláč můj prozradí,
že chtěl jsem lásku svou někomu dát.

Teď už mi líčidla rozežrala tvář
a maska smíchu navěky mi spadla,

1/2

Skvělá písnička do blbé doby (123) Klaunova zpověď
Napsal uživatel Belmondo
Středa, 14 Duben 2021 11:57

tam v dáli vidím, vidím slunce zář,
já za tím sluncem musím jít!

Dohrála hudba, opona spadla,
alespoň dneska chci lidskou hrdost mít!

Po celý svůj život rozdával jsem smích,
měl jsem rád lidi a žil jsem pro potlesk.
A snad jsem taky, snad taky trochu zpych,
přesto bych rozdal všechno, co jen mám.

Však nemám nic, mě zbyl jenom stesk,
tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám.

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