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Také máte pocit, že dnešní folk trpí nedostatkem nosných témat? Že nemá proti čemu a proti
komu bojovat? Že z těchto důvodů zanikne?

Takovéto diskuse probíhají v posledních letech poměrně často. Nezasvěcený pozorovatel
ovšem musí získat dojem, že se o zánik snaží žánr sám, a to takříkajíc zevnitř. Poslední dobou
se zasloužilí písničkáři zřejmě začínají předhánět v tom, kdo napíše horší píseň na aktuální
téma. Romantik od Sázavy je těžce za zenitem už delší dobu a nedávnou protiudavačskou
píseň snad ještě lze omluvit spravedlivým rozhořčením autora. Ovšem ani těšínský bard
nezůstává pozadu. První vlaštovkou byla oslavná píseň o jistém sportovním klubu, následoval
lidový humor o sněhu na Václaváku (v některých případech je Moravan snad diagnóza...) a po
vysoce angažované písni „Už zase bijou děti“ tu máme další aktuální song - „Tanec mezi vejci“.
Smysl tohoto díla nám zůstává utajen, jisté je pouze to, že se nehodí než ku lacinému pobavení
mas. Těžko lze pochopit, že autor Těšínské může vystoupit s něčím podobným. Obávám se, že
není daleko chvíle, kdy budeme ještě s nostalgií vzpomínat na skvosty dob minulých typu „díky
vám, chlapíku statečný“. Obrázek nechť si každý udělá sám, kompletní text cituji níže.

Karle Kryle, ty to vidíš...

Když chceš házet rajče nebo vejce
na nějakého hloupého strejce
tak hlavně mysli na to že rajče ani vejce není
předurčeno ku házení

Je to nevyzpytatelná hmota
letí stejně blbě jako bota
a netrefit se byla by ostuda
byl bys levoruký pobuda

Když už teda výtržníku jdeš na to
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a kupuješ si vajec plato
dávej bacha a neber křapky
z nich žloutek leze sám ze skořápky

Kupuj áčka, můžeš i béčka
hlavně nebuď za blbečka
který dá na babské rady
a koupí vejce z čokolády

S rajčaty je stejná potíž
různé kvality jsou totiž
Jak se zmínil knížepán v tisku
správné se rozmáčknou už při pouhém stisku

Rajče tvrdé jako pingpongový míček
neudělá správný flíček
Budeš tam stát jako pako
když nepotřísníš ono sako

Proto dřív, než jdeš do akce
sečti výšku a, hmotu b a tlak c
násob koeficientem rizika
poděl váhou politika

Chce to klid, říkali epikurejci
život je tanec mezi vejci
Život prostě bezva je
horší byl by, kdyby byl bez vajec
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