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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
Psychiatrio si říkali Vlasta Redl, Jarda Samson Lenk a Slávek Janoušek. Na konci
osmdesátých let jejich písničky byly neskutečně silné a trefily se dokonale do své doby. Dnes
jsou ty samé písničky stále stejně silné a aktuální.

Sto barevnejch slov

Sto barevnejch slov
Nám na cestu svítí
Sto barevnejch vět
A lákavej cíl
Prej až celej svět
Sám za nos se chytí
Pak nejpozděj hned
Svůj dostanem díl
Škoda slov Je jich víc
Nežli na nebi hvězd
Škoda slov Co je jich
U všech dálnic a cest
A co je všech rohatých
Co se snaží tě splést
S walkmanem na uších bučí
Like nothing you've ever herd
Že dárky přinesl čert
Dárky přinesl čert

Sto daremných slov
Se mi na jazyk vtírá
Marně odvahu sbírám
Jak nahlas je říct
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Můj havraní strach
Strach o kousek sýra
Je větší než stud
Že jsem neřekl nic
Ale věř že bych rád
Aspoň pro tebe lhal
Zelenou růžovou
Jak to fajn bude dál
Voňavý opiát
Abys klidněji spal
Sněží a sněží
Ještě fousy mitru a plášť
Přišel Mikuláš
Možná přišel Mikuláš

Tolik velikých slov
Jsi za ta staletí zažil
Tolik zmarněných let
Tolik zbytečných chyb
A přes vysoký plot
Holky smějou se z pláží
Že tu chceme mít svět
Co zpívá nahlas a líp
Co je nás Nás je víc
Nežli na nebi hvězd
A co je lží
Co ještě musíme snést
Jediným znamením
Je tvoje čest
Sundej si sluchátka z uší
A podej mi ruku teď hned
Můžem zachránit svět
Můžeš zachránit svět

https://www.youtube.com/watch?v=aS-IpFKN4Os

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=aS-IpFKN4Os}
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