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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

První písničku považuju za jednu z nejlepších, které náš folk může nabídnout.
Text o tom, že i když se nacházíte v té nejšílenější a nejzávažnější situaci, pořád zbývá naděje,
šance. A po jejím poslechu nemáte potřebu si jít hodit mašli. Spíš vás navede se zastavit a
zamyslet. Písnička jako stvořená i do současné doby. Jeden z nejlepších textů Vlasty Redla
přesně napasovaný na muziku
Ivo Viktorína
. K tomu jeden z pilířů našeho folku, skupina
AG Flek
. Vlasta Redl k písničce napsal:
Lyrický obraz smutku těsně před koncem jedné hloupé civilizace. Kupodivu je v něm ale něco
hřejivého, vůbec nechápu, kde se to tam mohlo vzít…

Carpe Diem

Nadešel asi poslední den,
podívej celá planeta blázní
a já neuroním ani slzu pro ni,
jenom zamknu dům.

Půjdu po kolejích až na konečnou,
hle jak mám krok vojensky rázný
a nezastavím ani na červenou,
natruc předpisům.

Tak tady mě máš,
dnes můžeš říkat klidně co chceš,
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zbylo tak málo vět,
tak málo slov co nelžou.

Už si nebudeme hrát na román,
setři růž nikdo nás nenatáčí,
je poslední den a zbyla nám jen
miska cukroví.

Ať všechny hospody dnes doženou plán,
ať svět z posledního pije a tančí.
Já nebudu pít nechám naplno znít
v hlavě všechno co mám.

Žádný slib z těch co jsem Ti dal
nejde vyplnit a nejde vzít zpátky,
tak ať točí se svět, mladší o deset let,
na desce Jethro Tull.

Ať platí aspoň dnes co dřív jsem jen lhal,
carpe diem - život je krátký,
v Tvých očích je klid
a nemám chuť snít co by bylo dál....

Tak tady mě máš,
dnes můžeš říkat klidně co chceš,
zbylo tak málo vět, tak málo slov...

https://youtu.be/onbkJlsQiYs
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