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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
Jarka Mottl jeden z nejslavnějších autorů trampských písniček napsal dávno zlidovělou
písničku
Hledám děvče na neděli. Duo Červánek mělo zvláštní dar, dokázali hrát
starší trampárny s neskutečnou radostí.

Hledám děvče na neděli

Bloudit světem bez děvčete,
žít vesele sám,
to abys měl nervy jako drát,
pak se divit nemůžete,
že si asi dám
do nedělních novin inzerát.

Hledám děvče na neděli,
aby mě kamarádi záviděli,
aby si nemysleli,
že jsem samotář, to tedy ne
Hledám, hledám kudy chodím
div že si hlavu z pantu nevyhodím
den ke dni počítám
a trhám kalendář.

Až najdu tu pravou z vlastního popudu,
a večer ji nahou své serenádu
v chatě zahudu
Hledám žábu na neděli,
aby mně kamarádi záviděli
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já už tu poustevníka
dělat nebudu.

Potkal jsem ji na Sázavě,
kývla na pozdrav,
v jejích očích jsem se utopil,
měla husí brko v hlavě,
učiněná skvav,
tak jsem ji své srdce vyklopil.

Hledám děvče na neděli,
aby mě kamarádi záviděli,
aby si nemysleli,
že jsem samotář, to tedy ne
Hledám, hledám kudy chodím
div že si hlavu z pantu nevyhodím
den ke dni počítám
a trhám kalendář.

Až najdu tu pravou z vlastního popudu,
a večer ji nahou své serenádu
v chatě zahudu
Hledám žábu na neděli,
aby mně kamarádi záviděli
já už tu poustevníka
dělat nebudu.....

Až najdu tu pravou ze svýho popudu,
a večer ji nahou své serenádu
v chatě zahudu
Hledám žábu na neděli,
aby mně kamarádi záviděli
já už tu poustevníka
dělat nebudu.
dělat nebudu.
dělat nebudu.

2/3

Skvělá písnička do blbé doby (47) Hledám děvče na neděli
Napsal uživatel Belmondo
Úterý, 22 Prosinec 2020 10:15

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

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