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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
Neuvěřitelných padesát let bez pauzy nám Kantoři podávají lidové písničky nejen z našich
zemí. Začnete-li zpívat
Dezertéra, najdete
jen málo posluchačů, kteří neznají. Čeho většího může kapela dosáhnout?

Dezertér

Zdál se mi, má milá, jednou sen,
zdál se mi, má milá, jednou sen,
žes' přišla k nám, žes' přišla k nám,
já jsem mašíroval pod oknem,
žes' přišla k nám, žes' přišla k nám,
já jsem mašíroval pod oknem.

[: To nebyl, můj milej, žádnej sen, :]
[: já přišla k vám, já přišla k vám,
ty jsi byl na vojnu odveden. :]

[: Na vojnu do Hradce Králové, :]
[: tam prej na nás, tam prej na nás
šavlema blejskají Prajzové. :]

[: Tejden už v zákopu ležíme, :]
[: co přijde dál, co přijde dál,
kdy budem ládovat, nevíme. :]
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[: Vtom se zved' větříček májovej, :]
[: od Prajza k nám, od Prajza k nám
přinesl papírek notovej. :]

[: Tak mě tu máš zase, má milá, :]
[: proč měl bych jít s Prajzem se bít,
když on je muzikant jako já. :]

https://www.youtube.com/watch?v=lqEvRdvGS9Q&app=desktop

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=lqEvRdvGS9Q}
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