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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
Béďa Šedifka a jeho syn Míša tvořili Duo Komáři. Pojmenování podle trampské osady, na které
autor písničky
Brdské toulání Béďa už řádků roků žije.

Brdské toulání

Žloutne listí javoru podzim táhne z hor
cesta vede nahoru někam za obzor.
Žloutne listí javorů léto ztrácí dech
s partou starejch magorů šlapem po Brdech.
Pohled na ty páprdy lidem bere řeč
jak vlezeme na Brdy hajný chytá křeč.
Na kopečku Jordánu za živej jsme cíl
armáda hned po ránu pálí ze všech sil.
Žloutne listí javorů je to krásnej čas
s partou starejch magorů napřesrok jdem zas.
V týhle brdský zeleni divný vládne mrav
v noci řvou tu jeleni víc než stádo krav.
Na posedu vzácnej host málem záchvat měl
údajně byl sprostej dost, když náš oheň zřel.
Už nás nová hrabata z kempů pakujou
hrabou jako kuřata, lesy rabujou.
Se škaredým debilem jsme se srazili
volal na nás mobilem poldů posily.
Žloutne listí javorů je to krásnej čas
s partou starejch magorů napřesrok jdem zas
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jé napřesrok jdem zas
jé napřesrok jdem zas

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=2g1SqdhkkDk}
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