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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
Pavel Petran vystupoval původní jako písničkář, od roku 2009 má sestavu pojmenovanou
Pavel Petran a kapela. Dnešní písničku jako autor Pavel věnoval politikům.

Na každýho jednou dojde

Celej život moudrost hledám
zadarmo já nic nedám
A s poctivostí nejdál jsem došel,
že sliby jsou chyby, kdo hledal ten našel
a kdo se moc ptá ten se moc doví,
že ryba i host třetí den smrdí
Ale čeho je moc tak toho je příliš
co tě nepálí nehas no tak to vidíš
Že na každýho jednou dojde
nula od nuly pojde
A na každý prase najde se řezník
pak Sbalíme krám a zametem chodník
A dál už to znáš a všechno ti klape
a nemusí pršet stačí když kape
Ale za málo peněz muziky málo
pak zbejvá jen říct, že za to to stálo
Jak lehce si nabyl tak lehce si pozbyl
a dvakrát se spálí o kamna debil
Ale jak si si ustlal tak si si lehnul
pod boží mlýny pak hlavu si zvednul
Říkej co chceš stejně mlčeti zlato
a učíš se z chyb a děláš to proto
Že všechno to špatný bylo k něčemu dobrý
a učenej z nebe nespad a kdo ví
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Že na každýho jednou dojde
nula od nuly pojde
A na každý prase najde se řezník
pak Sbalíme krám a zametem chodník
A dál už to znáš a všechno ti klape
a nemusí pršet stačí když kape
Ale za málo peněz muziky málo
pak zbejvá jen říct, že za to to stálo

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=r0PlNszMLKI}
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