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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
Písničkář Jeroným Lešner úspěšně prošel Folkovým kvítkem, Portou i Zahradou. V posledních
letech se oficiálně muzikantsky odmlčel, ale kytaru neodložil. Připomeňme si jeho písničku
Textařská
.

Textařská

To, co dělá píseň písní není nápěv a pár slov
není výkřik srdce v tísni, není fanynkový lov
není sólo žhavých strun, není v Černošicích dům
To, co dělá píseň písní, to je textařovo um

Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí
u písní to není jinačí!
váháš, zda-li autor je opravdu tak hloupý
jak nám ve svém textu naznačil

Kdekdo metafory kupí, chce být velký poeta
text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa
jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit
nejraděj bys honem utek, ať už rychle v hrobě jsi

Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí
u písní to není jinačí
váháš, zda-li autor je opravdu tak hloupý
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jak nám ve svém textu naznačil

Radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou
listuji si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou
spoustu textů už jsem zavrh´ - vyhodit či nedopsat
píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat!

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