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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
Kapitán Kid se nesmazatelně zapsal k rozvoji moderní trampské písničky a ve své době tato
tvorba mezi většinovým posluchačstvem nevyvolávala právě nadšení. Lehký šleh proti sobě
rozvinul v Písni proti trampingu.

Píseň proti trampingu

Já mám nohy bolavý a cesta už mě nebaví,
že dneska pojdu, to je na betón.
Nastydlej jsem jako pes, jo do postele bych si vlez,
já místo nosu mám snad heligon.
Táborák nám září,
kytara začne hrát
úsměv našich tváří
tjududu,
todle už jsem, kamarádi, slyšel tolikrát.
To není žádná útěcha,
vždyť příroda je macecha
a já jí nemám ani trochu rád.

Už jsem mrzák hotovej a hexenšlus mám tutovej
a vokem cuká neurotickej tik.
Za svědka volám nebesa,
že nepudu už do lesa
já nejsem žádnej vosmej trpaslik
Na osadě zpívá
kamarádů kruh
už se rozednívá
tjududu,
právě proto toužím potom klesnout na lajntuch.
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Já jsem težce nemocnej,
ať ponocuje ponocnej
a vy si nechte ten váš čistej vzduch.

Tak podívejte nakonec,
já nejsem žádnej sportovec,
jen slyšte kloubů revmatickej zvuk.
Mě doprovází z vejletu
jen rachot mýho skeletu,
už dávno nejsem prostě kluk jak buk.
Táborák tě zmámí,
kytary zazní hlas
pojď a zpívej s námi
tjududu,
jděte mi s tim, kamarádi, k šípku, prosím vás.
Já tuhle příští neděli zas nasnídám se v posteli
a svět zas bude pro mě plnej krás.
já tuhle příští neděli zas nasnídám se v posteli
a svět zas bude veselý
a život plný krás.

https://www.youtube.com/watch?v=z5AWEZfy_BU
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