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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 Karel Plíhal a jeho hry se slůvky… Ačkoliv se už posunul dál, patří i
tahle písnička do zlatého fondu. A nepřipadá vám nadčasová? Mimochodem, děvčata, jak
dlouhý tentokrát ten šál bude…
Vlak Došlo uhlí, došla
pára,
vlak nám umřel mezi poli
pod oblohou plnou velkých hvězd.
Dělíme se o cigára,
mlčíme a ticho bolí,
jen babka v kupé nepřestala plést. Jehlice cinká o jehlici,
jak dva malí rytíři, co zkřížili své zbraně
kvůli té letité krasavici,
co je v A-Z magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára,
Pánbůh ví, co bude s námi,
strojvůdce si serval stejnokroj.
Dělíme se o cigára,
a prsty té staré dámy
stále vedou nerozhodný boj. Jehlice cinká o jehlici,
jak dva malí rytíři, co zkřížili své zbraně
kvůli té letité krasavici,
co je v A-Z magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, není šťáva,
klopýtáme mezi pražci,
jen babka v kupé sedí a plete dál.
Na poměry už nenadává,
podle ní jsme všichni šašci,
přece kolikrát už ten vlak s náma stál,
že jó, a navíc, aspoň v klidu doplete ten šál,
dvoumetrový bleděmodrý šál,
čtyřmetrový bleděmodrý šál,
stometrový bleděmodrý šál,
tisíc a půlmetrový bleděmodrý šál ... https://youtu.be/CZdQ-k8dJ28
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