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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

Ke svátečnímu dni našeho písničkáře číslo jedna, nesmlouvavého a drsného kritika, hluboce
věřícího člověka Karla Kryla. Možná trochu překvapivě v rozverné dumce Píseň o žrádle. A
jeden Karlův citát k zamyšlení:
„Z čeho jsem smutný? Z toho, že jsme vsadili na krámy a na prosperitu a zapomněli jsme na
Boha, na duši i na to, že máme kulturu, že máme taky rádi krásné věci, které nás odlišují od
toho žraní jako stádo, že se měníme na zvířata, na příští otroky a děláme to dobrovolně.“

Píseň o žrádle

Leže ve vaně, zamilovaně pěju Ivaně dumku,
dumku pěju jí, čímž jí sděluji, že jí daruji sumku,
zabalím jí do sumky čtyři kosti od šunky,
k tomu pracně sehnaný dva dietní párky,
přibalím i strýčkovi deset deka svíčkový
a půl kila sekaný na vánoční dárky,
laj laj ...

Kdo mi zamezí ležet za mezí, baštit hovězí pádlem,
pěti s Anitou píseň masitou s bradou pokrytou sádlem,
netřeba jest člověku, žíti zrovna v pravěku,
chce-li slonem na špeku obohatit čundry,
pakliže chceš dobrotu z mamutího chobotu,
stačí zajet v sobotu do sibiřský tundry,
laj laj ...
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Stoje na laně, hledím na laně, angažovaně zívám,
myslím na špitál, čtu si Kapitál, abych neškytal, zpívám,
s bujným potem na čele zpívám píseň vesele,
nechce se mi Angele přinášeti růže,
usmívám se nasládle, smažím tura na sádle,
zpívám píseň o žrádle, neboť to se může,
laj laj ...

https://www.youtube.com/watch?v=sycM1e5lQjI

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=sycM1e5lQjI}
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