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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
Plzeňské E.F.S. neboli Experimentální folkové studio soustředěné kolem Michala Polcara v
osmdesátých letech patřilo k progresivní alternativní větvi folku. Písničku
Stará
čtvrť
najdete desce Porta 85.

Stará čtvrť

Tady byl život úzkou uličkou a hnal se někam jako blázen,
osud ho vhání pod malou pokličkou starostí vod stropu až na zem,
na deskách jazz a němé fotky, v omítce díry po kulkách,
dřevěná pavlač, nevypraný spodky, tovární kouř, saze, prach.

A lidé tváří secesních sázejí na hlasitej smích
a z kořenáčů na římsách voněly rozpaky a hrách,
štěstí v drobnůstkách, srdce v pevnůstkách,
k ránu do ticha pláče harmonika.

Tady byl život malá hospoda, kde zavírají někdy k ránu,
harmonikář spadnul ze schoda a svatej Petr hlídal bránu,
profesor moc chtěl sbírku motejlí, tělo a vousy proroka,
vo pouti uviděl srdce na špejli a střílel jen tak od boka.

A lidé tváří secesních sázejí na hlasitej smích
a s kytkou růží do klína ctil osud svého vojína,
sbírka motejlí, srdce na špejli,
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střelba od boka, holka modrooká.

Tady byl život malá hospoda, kde zavírají někdy k ránu,
a život víceméně náhoda a svatej Petr zamknul bránu,
a svatej Petr zamknul bránu, a svatej Petr zamknul bránu ...

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=TrO0_kmirc8}
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