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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
K začátku devadesátých let a větvi zpěvného poctivého folku určitě patří Devítka. A hned se
vybaví Jindřiška tehdy ještě ne Brožová a Honza Brož. Tak tedy jedna z těch nejznámějších
písniček Přišel jsi z dálky.

Přišel jsi z dálky

Přišel jsi z dálky,
písničku v očích, jak ses na mě smál
naše každodenní hádky
ten úsměv, jako vítr vzal
noc plížila se k ránu
a já ti tála v náručí
tak jako písek, co se přesýpá,
tam kam mu vítr poručí

Někdy se mi zdá, že tvý dlaně svítí tmou
opuštěná s půlnočním větrem nad hlavou

Sedím tu a prohlížím si bílej prach
stopy tvých kroků v našem souznění
přinesls‘ ho na botách
tuláci po hvězdách se nemění
jsem pro tebe jen přístav
ale jsem šťastná, že smím být
jsem klidná zátoka i chladný stín
jsem prostě všechno, co chlap musí mít
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Snad někdy se ti zdá, že jako maják svítím tmou
to když jsi sám na prašný cestě za dálkou

https://www.youtube.com/watch?v=0j38_lJBeGI

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=0j38_lJBeGI}
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