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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
Dá se říci, že zcela zlidovělé Zelený pláně, většina z nás už asi nepřiřadí prvotně ke Spirituál
kvintetu
.
Originál Green Fields od Terry Gilkyson & The Easy Riders vybavil českým textem jeden z
nejlepších našich textařů Ivo Fischer.

Zelený pláně

Tam kde zem duní kopyty stád,
znám plno vůní, co dejchám je tak rád,
čpí tam pot koní a voní tymián,
kouř obzor cloní jak dolinou je hnán.
Rád žiju na ní, tý pláni zelený.

Tam kde mlejn s pilou proud řeky hnal,
já měl svou milou a moc jsem o ni stál.
Až přišlo psaní, ať na ni nečekám,
prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám.
Sám znenadání v tý pláni zelený.

Dál čistím chlív a lovím v ořeší,
jenom jako dřív mě žití netěší.
Když hlídám stáj a slyším vítr dout,
prosím, ať ji poví, že mám v srdci troud.

Kdo ví, až se doví z větrnejch stran,
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dál že jen pro ni voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží
sem, do mejch dlaní v tý pláni zelený.

Dál čistím chlív a lovím v ořeší,
jenom jako dřív mě žití netěší.
Když hlídám stáj a slyším vítr dout,
prosím, ať ji poví, že mám v srdci troud.

Kdo ví, až se doví z větrnejch stran,
dál že jen pro ni voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží
sem, do mejch dlaní v tý pláni zelený.

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