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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
Třinecký Tomáš Klus, autor, písničkář a herec se po skromných začátcích raketově prosadil a
stal se obecně známou osobností. Získal také několik nominací i cen České hudební akademie
Anděl.

Přeju Ti

Cokoliv si přeješ, napiš na papír,
ať už je to auto, zdraví nebo mír.
Nos pak všude s sebou tohle své přání
a každý večer si ho přečti před spaním.

Taky jedno napiš, co přeješ druhým
a vymaluj ho všemi barvami duhy.
Tímhle, koho potkáš, obdaruj s úsměvem
a ty, komu je dáno, si ho s důvěrou vem.

Zpívám, že věřím, že přání obě
splní se jistě, pakliže
nezbloudí lidé na cestě k sobě,
jen jedna, ta společná všem, vede do stavu beztíže.
Jen jedna, ta společná všem, vede do stavu beztíže.

Říkají: "Jen blázni takhle přemýšlí",
říkají to všem, co ještě nevyšli.
Říkají to proto, že když nás půjde moc, ti co takhle mluví, přijdou o svou moc.
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Služebníci strachu otroky drží
vždycky jednou nohou nad hlubokou strží,
aby nám ta závrať hlavu popletla
a my kráčeli do tmy, zády od světla.

Zpívám, že věřím, že naše přání
splní se všechna do jednoho.
Jen přejme druhým, co přejem si sami,
pak sejdem se na jedné cestě, každý na svých nohou.
Pak sejdem se na jedné cestě, každý na svých nohou.

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=DoAMM01rCYo}
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