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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

Vojtu Kiďáka Tomáška proslavily možná víc jiné písničky, ale Bílej tirák je krásná trampská
pocitovka, kterou si vždycky rád poslechnu. Od Roháčů nebo od Kiďáka samotného.

Bílej tirák

Hvězdnatou nocí přijíždí můj bílej tirák,
na brzdy dupnu a zeptám se:"Pánové, kam?",
u mě se platí písničkou za každej kilák,
až uslyší kytaru, i hvězdy se přidají k nám.
Kdyby šel po světě snad jenom jedinej tulák,
zhloupnul bych pro něj a kam by chtěl, tam bych ho svez',
v nebeským hotelu ještě mu poručím tuplák,
aby ti v neděli o jednom chlápkovi řek'.
Dívej, už na nebi rozsvítil světla bílej vůz,
dívej, zastaví hvězdám a sveze je cesty kus,
dívej, ten šofér má za sebou měsíce bílou zář,
dívej, až bude nad tebou, rukou mu zamáváš.
Možná, že jednou za tebou přijedu domů,
jen tak se kouknout, co novýho a jakpak se máš,
maličkej dárek přivezu ti k tomu:
stříbrnej prach, co nachytám po cestách.
Každou noc řídím velikej bílej tirák,
co o něm v sobotu písničky slýchávám,
odřenej frak a na hlavě černej širák,
tak, slečny hvězdy, nasedat, a jedeme dál!
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Dívej, už na nebi rozsvítil světla bílej vůz,
dívej, zastaví hvězdám a sveze je cesty kus,
dívej, ten šofér má za sebou měsíce bílou zář,
dívej, až bude nad tebou, rukou mu zamáváš.

Hvězdnatou nocí přijíždí můj bílej tirák,
na brzdy dupnu a zeptám se:"Pánové, kam?"

https://www.youtube.com/watch?v=x5eUmThSu2g

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=x5eUmThSu2g}

2/2

