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Na počátku dobré akce musí být vždy nápad. Ten měl CIMBURA, který se domluvil se Sekvojí,
že kromě jejího klubového večera v P-klubu v Trojické bude pravidelně hrát tamtéž i na zbrusu
nových Cimburových trampských večerech pod společným názvem "NOTOVÁNÍ POD
VYŠEHRADEM". První - únorový večer vystoupila Sekvoj, Cimbura a Cestáři. Bohužel jsem ho
nestihl, tak jsem se vydal na ten druhý, který se konal ve čtvrtek 3. března 2000.

První se kormidla chopila domácí SEKVOJ, která zahrála před podiem tři "akustické" písně.
Poté kontrovali výborní CHUDINKOVÉ s triem swingových songů. Následovala Cimburova
kulturně-ekologicko-poesijní vložka ve formě epigramů "Kočka leze oknem", "O moři" a
"Myška". To byl takový malý hudební předkrm. Jako hlavní chod byly dva dlouhé bloky
Chudinků a Sekvoje, prošpikované Cimburovými humornými výstupy.

CHUDINKOVÉ alias SPOLEK PRO ZESUROVĚNÍ TRAMPSKÉ PÍSNĚ jsou velcí srandisti.
Jejich texty mají své kouzlo a člověk se neubrání tomu, aby se alespoň jednou nezasmál.
Typickými humornými songy byly "Tichý koutek", "Ovečky" a "Hymna debilů". Kromě těchto
"rozechvívačů bránic" zahráli Chudinkové i upravené trampské evergreeny jako "Kačák hučí jak
Mississippi", "Holčičko má" či "Oděsská krčma", kterými jsem byl mile překvapen, neboť jsem
netušil, že je mají v repertoáru. Malým hudebním zákuskem byla i klasická swingovka "Šest dní
na silnici" ("Six Days On The Road"). Na závěr svého vystoupení si Chudinkové neodpustili
další legrácku - parodii na chorál "Kdož sú Boží bojovníci" s názvem "Není větší potěšení, než
guláš a pivo". Je to prostě bezvadná trampská kapela, jejíž písně zůstávají dlouho v paměti.

SEKVOJ též hrála dobře. Vždyť mají za sebou už čtyři nosiče. Sekvojáci moc dobře vědí, jak
krásný hlas má jejich zpěvačka Lucka Plecitá. Ten vynikl hlavně v písni "Virginie", kde zvládla i
pěkné výšky. Ale i ostatní tři muzikanti umí. Zajímavé byly dřevní písně "Karolína" a "Ledová
knajpa". Blok Sekvoje zpestřil Cimbura dalšími humornými epigramy "Kombajn", "Babička" a
"Autoškola", při nichž se člověk musel smát "na celé kolo". Některé byly tak morbidní, že jsem si
připadal jako cynik.

Celkově se celý večer povedl. Byl takovou první vlaštovkou na muzikantském nebi, která nás
informuje o příchodu nových dobrých hudebních časů.

Příští koncert, který se uskuteční 6. dubna 2000 od 19:30, bude věnovaný nedožitým 65.
narozeninám Wabiho Ryvoly a kromě domácí SEKVOJE vystoupí (jako hosté) brněnský T. E.
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BAND a pražská kapela PODOBNI ZVĚŘI (T. O. PABĚRKY). Ti, kteří je znají, se mají na co
těšit. Pro ty, kteří je neznají, podotýkám, že obě hostující kapely hrají výborné trampárny vonící
lesem a ohněm.
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