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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

Jana tehdy ještě jen Šneberková se projevem dokázala přesně trefit do Samsonova textu.
Vlastně v něm jde jen o jednoduché holčičí přání.

Hrneček

Přečti mi pohádku z hrnečku od kafe,
a ať je v ní něco hezkýho
a ať jsem v pořádku, ať mě svět nerafe,
a ať mám hodnýho mužskýho.
Ať se mi zadaří a ať mě nemlátí,
ať ten lógr už svět v koláč obrátí,
ať mi v něm dopřeje mandle a hrozinky,
prosím tě uděj se štěstíčko malinký.

Do dveří kopou když chtějí za ně,
ti s velkou stopou, co šetří dlaně.
Na dveře buší když chtějí vstoupit,
pěvci bez uší, hluční a hloupí.
Zaťuká lehce, kdo hledá teplo,
zaťuká lehce a nic víc nechce.

Přečti mi pohádku z hrnečku od kafe,
a ať je v ní něco hezkýho
a ať jsem v pořádku, ať mě svět nerafe,
a ať mám hodnýho mužskýho.
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Do sítě slůvek, než mi tě střelej,
chyť se v mym těle, ušatej skvělej,
úplně celej měsíc je kulatej,
tak něco dělej nesmělej, ušatej.

Do dveří kopou když chtějí za ně,
ti s velkou stopou, co šetří dlaně.
Na dveře buší když chtějí vstoupit,
pěvci bez uší, hluční a hloupí.
Zaťuká lehce, kdo hledá teplo,
zaťuká lehce a nic víc nechce.

Přečti mi pohádku z hrnečku od kafe,
a ať je v ní něco hezkýho
a ať jsem v pořádku, ať mě svět nerafe,
a ať mám hodnýho mužskýho.
Ať se mi zadaří a ať mě nemlátí,
ať ten lógr už svět v koláč obrátí,
ať mi v něm dopřeje mandle a hrozinky,
prosím tě uděj se štěstíčko malinký,
prosím tě uděj se štěstíčko malinký

https://www.youtube.com/watch?v=eZyx97mdZfo

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=eZyx97mdZfo}
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