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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
Přerovský písničkář a autor Jaroslav Wykrent kromě své písničkářské dráhy zanechal stopu i
v big beatu nebo jako autor písní Marie Rottrové. Dnes přinášíme v jeho podání
Ágnes
.

Ágnes

Bývalas Ágnes jak mladý víno,
při prvním polibku se každej zpil,
pro tebe, Ágnes, jak pro žádnou jinou
den začal půlnocí a krátkej byl.

Mívalas, Ágnes, tělo tak bílý,
jako je nejhladší bělostný sníh,
dovedlas, Ágnes, milovat jen chvíli
a nikdo nevěřil, že to byl hřích.

Víno dál teď na jazyku válej,
starý víno, ročník dvacetšest.
Když ti chutná, tak si klidně nalej,
je v něm aspoň tisíc spadlejch hvězd.

Už nevíš, Ágnes, kdy přišli vrásky,
kdy tvý rty změnili se v růžovej kříž.
A tělo, Ágnes, od samý lásky,
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to krásný tělo svý neuvidíš.

A teď tu, Ágnes, na rohu stojíš,
kdyby šel polda, tak se ztratíš včas.
Jen vínu, Ágnes, ikdyž se bojíš,
jen vínu prospěje proležet čas.

Víno dál teď na jazyku válej,
starý víno, ročník dvacetšest.
Když ti chutná, tak si klidně nalej,
je v něm aspoň tisíc spadlejch hvězd.

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=KjlDdZq6EU8}
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