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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
Už dvacet let stojí za kapelou Disneyband (DDB) Martin Kadlec. Vždy se dokázal obklopit
skvělými muzikanty a díky jeho autorskému talentu se rozezněla řada zajímavých písní. Ta
dnešní je z těch nejznámějších – Jedna noc s inkvizitorem.

Jedna noc s inkvizitorem

Jsem zahrada pozemský rozkoše
jsem stejná jak triptych od Bosche
a Mefisto šel na jisto
jen krve signatura

Jsi rajská, jsi přízemní, rozverná
a dokud ti svědomí nezčerná
jsem dotek úst, jsem trávu růst
a peklo in natura

Jsem slabika tichého ústraní
jsem láska i věta co poraní
a hladce chyt na náhlý cit
a tělo dominanty

Jsi krása co slunce jí prosvítá
a než ti to kazatel spočítá
jsem tepu klus, jsem sexepus
a my dva inflagranti
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Jsem myšlenka co v noci zazebe
jsem koketa i stehna od sebe
noc ožívá tak háklivá
jak pýcha odsouzence

Áááách...
Jsi aroma tajného pokoje
a než ti smrt zazvoní z orloje
jsem koně trysk, jsem muže stisk
a tělo dekadence

A jak velí tradice pálit čarodějnice
tak i ty mě upálíš, jsi moje hranice
potichu pluje prostorem jedna noc s inkvizitorem
a oheň zdá se otálí, jen se tak kroutí za stolem

A jak velí tradice kladiv na čarodějnice
i tobě zrak se zakalí, jsi moje hranice
potichu pluje prostorem jedna noc s inkvizitorem
oba jsme duši upsali, je to tu holé na holém

Jsi rajská, jsem přízemní, rozverná
a dokud nám svědomí nezčerná
jsem dotek úst, jsem trávu růst
a peklo in natura

Jsme zahrada rozkoše od Bosche
jsme skica co vyhodil do koše
a Mefisto šel na jisto
jen krve signatura.

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