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Známý Ä•eský kytarista, zpÄ›vák, skladatel, textaÅ™, básník, hudební reÅ¾isér a aranÅ¾ér. Autor neopakovatelných textÅ¯ pln
poetiky, hledá a nachází zajímavé rýmy a slovní spojení. Poté je s lehkostí doplÅˆuje pÅ™íjemnými melodiemi, a tak vznikají
jeho písnÄ›, které spí&scaron; pohladí, neÅ¾ nakopnou. ÄŒtyÅ™násobný drÅ¾itel ceny soutÄ›Å¾ního hudebního festivalu Por

SloÅ¾il hudbu k Å™adÄ› inscenací Moravského divadla Olomouc, mimo jiné Zlatovláska, Sluha dvou pánÅ¯, Láska dona
Perlimplína a vá&scaron;nivost Belisina, Manon Lescaut, Cyrano de Bergerac, Zimní pohádka, O umuÄ•ení a slavném
vzkÅ™í&scaron;ení Pána a Spasitele na&scaron;eho JeÅ¾í&scaron;e Krista, Giroflé-Giroflá atd.
Zhudebnil nÄ›které
Kainarovy básnÄ›, reÅ¾íroval nahrávání alb napÅ™. Jarka Nohavici, Petra Fialy, bratÅ™í EbenÅ¯ Ä•i Bokomary.

&Scaron;PÍNA

&Scaron;pína je velmi relativní pojem,
nÄ›kdo je Ä•istej, i kdyÅ¾ páchne tÅ™eba hnojem.
NÄ›komu nepomÅ¯Å¾ou mejdla ani louhy,
kam sáhne, v&scaron;ude dÄ›lá Ä•erný &scaron;mouhy.
ÄŒistej i &scaron;pinavej se potkáváme dennÄ›,
Ä•istej i &scaron;pinavej si dennÄ› ruku podá.
Bojím se &scaron;píny, proto Å¾iju v karanténÄ›,
aÄ• spousta pochybností ve mnÄ› hlodá.

Bojím se nákazy, Ä•i nechci kazit druhý,
jsem je&scaron;tÄ› Ä•istej, nebo uÅ¾ mám v du&scaron;i skládku?
Tak hledím na papír a vztekle lámu tuhy,
nejspí&scaron; to vezmu pÄ›knÄ› od zaÄ•átku.
ÄŒlovÄ›k se narodí, je voÅˆavej a Ä•istej,
plínky se vyvaÅ™í a zbytek spraví olej,
proto je malej Ä•lovÄ›k sám sebou tak jistej
a velcí, ti si na nÄ›j nedovolej'. Jen tro&scaron;ku vyroste, tak pÅ™ekvapenÄ› zjistí, Å¾e na tom nejhÅ¯Å™ budou právÄ› lidé
Kdekdo je po&scaron;piní a pak si ruce meje a &scaron;pína v du&scaron;i, ta se hravÄ› skreje. A proto zaÄ•íná Å¾ít podle
tÄ›chto zásad, pochopí, kdy je tÅ™eba truchlit, a kdy jásat. A Ä•istou pravdu dennÄ› krmí hrstí mouru, aby se lépe
ve&scaron;la do Å¾entouru. ÄŒistej i &scaron;pinavej se koupáme a mejem, ve vanách zbyde po v&scaron;ech stejnÄ›
kalná voda. Ty s*aÄ•ky pÅ™ekryjeme drahým intimsprayem [: a kaÅ¾dej kaÅ¾dýmu zas ruku podá. :] Karel Plíhal

http://www.kudlanka.cz
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