Skvělá písnička do blbé doby (55) Sejfy
Napsal uživatel Belmondo
Úterý, 05 Leden 2021 11:54

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
Další z nebeských skvělých muzikantů Vašek Čekal Nedoma, jeho kapela Vagóny a písnička
Sejfy
. Kromě toho, že se stále zpívá, tak její text najdete v čekárně stejnojmenné zastávky na
krušnohorské železniční trati.

Sejfy

Zaduněly kola vlaků v dálce přede mnou,
tak rychle z náspu seběhnu, než ke mě dojedou
dva na chlup stejný vagóny, co drčí v zatáčkách
a v prázdných lampách beze skel jen usadil se prach

To se mi jen zdá, že bys tady zase mohl být
to se mi jen zdá, najednou mám touhu zase jít
tam, kde stával dům a v něm jsi čekal ty

Osvětlené nádraží jen stěží bylo znát,
jenže já jsem vždycky věděl, že tam budeš stát
snad to bylo jenom tím, my dva jsme si byli souzeni,
přesto všechno ty i já jedem po své koleji

To se mi jen zdá, že bys tady zase mohl být
to se mi jen zdá, najednou mám touhu zase jít
tam, kde stával dům a v něm jsi čekal ty
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Těch polí luk a spousty řek, co my dva viděli,
rachot šutrů, když se řítil dolů ze skály
těch nadejchanejch pampelišek, co vítr rozfoukal,
kdy naposledy na kytaru já jsem s tebou hrál

To se mi jen zdá, že bys tady zase mohl být
to se mi jen zdá, najednou mám touhu zase jít
tam, kde stával dům a v něm jsi čekal ty

https://www.youtube.com/watch?v=r0WOriYcJso

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=r0WOriYcJso}
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