MARIAN KOŘÍNEK
(* 11. února 1952 v Banské Bystrici, od roku 1974 žije na Mělníce)
Po přestěhováni do Mělníka pracoval u firmy Pórobeton v Horních Počaplech. Od roku 1982 začal
skládat písničky a při jejich zpěvu se doprovází na kytaru. V roce1988 ustavil s partou nadšenců FolkCountry klub. Účastnil se programů Mělnického vinobraní. V roce 1992 založil se Štefanem Mezeiem
duo ASM (Absolutní svoboda mysli), z něhož vznikla rovněž kapela Amatérské sdružení muzikatů,
hostující na mnoha místech v naší zemi. Vydala vlastní nosič CD a chystá další.
Svou vlastní tvorbu představuje na veřejných akcích Literárního klubu Pegas Mělník, jehož je
dlouholetým členem.
JARO BUDÍ BÁSNÍKY
Jaro budí básníky
Uspané zimním spánkem
Příroda nás probouzí
Hladí nás teplým vánkem
Zas přiletí vlaštovky
Vrátí se z velké dálky
Jaro vchází mezi nás
Skončí nám den krátký
Povídej se kolem
Co se tady děje
Slunko svítí
Hned zas leje
Každé srdce roztaje
I to nejtvrdší
Zmizí pláč
Zbude smích
Tváře lidí
Se smíchem se roztáhnou
Politiky až vezme čert
S velkou parádou
Podívej se kolem
Co se tady děje
Slunko svítí
Hned zas leje
LETNÍ
Mám srdce provoněné
Na louce spím a je mi fajn
Mám srdce otevřené
Na lásku čekáme ze všech stran
Ptáci po obloze letí svůj let
Všude kvítí jako dětí – krásný svět

Nechápu lidi, co se neradují
Melou pusou, o všem pochybují
K životu jen zlobu potřebují
Rány v srdci se jim nezahojí
Vždyť na světě jsou všude krásné věci
Dneska je mi krásně,
jak vypil bych dvě deci
Slunce je nebe pozlacené
Pochybnosti rozežene
Jsem jako motýl, co se láskou opil
Než mu došel dech, hlouposti tropil
Vždyť ten život náš je tak tuze krátký
Zkusme ho prožít a nevracet se zpátky
CYNISMUS
Když cynismus nabírá vrcholu
A lásky táhnou do háje
Nezbývá než dát si sprchu
A čekat co kdo zahraje
Když ženy jsou jen do postele
A touhy tiše v prachu leží
Nezbývá než čekat na přítele
Až rozhoupe ti zvony z věží
A ulehnout s ním do země
Kde víno teče jako láva
A hudba zní tak dojemně
Že nebolí mě nikdy hlava
Když holky mají prsa z vaty
A nebojí se milování
A jejich těla s hořkou vůní máty
Já radši počkám do svítání
Co vysvobodí moje duši
Ze zajetí těchto bludů
Až hudba zastře moji duši
Tak teprve spokojen budu

