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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
Jindra Kejak, chomutovský písničkář si z Porty v roce 1999 odvezl cenu nejvyšší. Písnička Míš
eň
se objevila jako úvodní skladba desky To se mi líbí vydané v roce 2000.

Míšeň

Víš jen, co ti na památku dám, pravou Míšeň,
vzácnej porcelán,
a puget růží, kterej natrhám ti sám i ten ti dám.

A taky deku, politou vínem červeným, k snídani
veku, že tvrdá je to nezměním
a sbírku básní, kterou napsal jsem já sám i tu ti dám.
Já dám ti srdce svý k těm dárkům co už máš....

Všechny známky co jsem kdy dostal ve škole,
visací zámky jak jsem je vozil na kole
a pásku Beatles, kterou vod puberty mám i tu ti dám.

A ruskou vodku, víš jak seš po ní veselá a z
gymplu fotku, kde tváříš se jak dospělá
a malý štěně s kterým vosobně se znám i to ti dám.
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Já dám ti srdce svý k těm dárkům co už máš....

Já dám ti srdce svý k těm dárkům co už máš....

Holka, víš jen, co ti na památku dám, pravou
Míšeň, vzácnej porcelán,
a puget růží, kterej natrhám ti sám i ten ti dám.

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=CnhYDGbIW04}
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