Skvělá písnička do blbé doby (131) Je to dobrý
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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
V roce 2006 poskládal Míša Leicht studiovou kapelu a natočil dvanáct svých písniček na svém
prvním sólovém albu. Deska má stejný název jako dnešní písnička
Je to dobrý
… nebe je modrý.

Je to dobrý

Tuhle jsem chtěl napsat nějakej text,
a vychválit tu krásu kolem do nebes.
Jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrej rým
někde v koutě baru zařval chlápek, aniž by zved hlavu od novin.
Je to dobrý nebe je modrý
Jako výkřik z baru bych to bral,
ale kritik by mně na kusy roztrhal.
A já na ně tolik dám, když tě nemaj rádi, zavřeš krám.
V tom hesle je ale úplně všechno, co v svý hlavě po divoký noci ještě mám.
Je to dobrý nebe je modrý
A když jsme sedávali v hospodách,
na všech válečnejch poradách,
někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč,
pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo a do kraválu zařval tohle heslo.
Je to dobrý nebe je modrý

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=65tzRsLGWHA}
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