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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
Písnička pro dnešní den je silně aktuální. Ti, kterých se dotýká distanční výuka se v ní možná
poznají… Zkušená písničkářka Jana Rychterová se i na nehezkou dobu dokázala podívat
vtipně a s nadhledem.

Víno

V sedm ráno vstanu, dám do trouby maso
aby moje děti teplý oběd měly
na školu se koukám - to zas bude žraso
už pár týdnů sedím doma na prdeli

Že v týhle
koronavirový době neublížím ani tobě, moje dítě milované, za to může víno
dochází mi endorfiny, nepomáhá rouška z Číny, o přestávce po matice naleju si víno
školnice a učitelka, kuchařka a krotitelka, všechno umím, zrak mi plane, ještě že mám víno
jak teď nejsou děti venku, naleju si aspoň sklenku, když je nemám ubezdušit, pomůže mi víno

Online lekce houslí už mi trhá žíly
mrtvice mě schvátí. Pak si říkám - že ne!
Holka, buď jen silná, vydrž ještě chvíli
v lednici je víno pěkně vychlazené

Že v týhle
koronavirový době neublížím ani tobě, moje dítě milované, za to může víno
dochází mi endorfiny, nepomáhá rouška z Číny, o přestávce po matice naleju si víno
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školnice a učitelka, kuchařka a krotitelka, všechno umím, zrak mi plane, ještě že mám víno
jak teď nejsou děti venku, naleju si aspoň sklenku, když je nemám ubezdušit, pomůže mi víno

Žvejkačka a bonbón v důležitým spisu
130x mami, on mě zase mlátí
tohle to je všechno blaho home officu
Tak já si jdu nalejt, než mě amok sklátí

Že v týhle
koronavirový době neublížím ani tobě, moje dítě milované, za to může víno
dochází mi endorfiny, nepomáhá rouška z Číny, o přestávce po matice naleju si víno
školnice a učitelka, kuchařka a krotitelka, všechno umím, zrak mi plane, ještě že mám víno
jak teď nejsou děti venku, naleju si aspoň sklenku, když je nemám ubezdušit, pomůže mi víno
{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=dIAAl8qOk98}
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