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1. Poranek na pomokłej łące
2. To już koniec
3. Światłem
4. Raj
5. Leśni ludzie
6. O górach
7. Magia strumieni
8. Gorczańskie lato
9. Wyznanie ku błękitnoplamym
10. Piosenka o krakowskim grajku       play
11. Mój pociąg do nieba
12. Na jesiennym bukowym
13. Senny beskid                       play
14. Nostalgiczne powroty
15. Ostatni dzień w Łopience
16. Zmierzch

Muzycy:
Olka – śpiew
Łza – gitara, bas
Dżingi – gitara
Ziarenko – gitara, śpiew
  

 

  

Płyta zawiera wyłącznie piosenki autorskie, tzn. słowa i muzyka stworzona została przez kogoś
z zespołu. (także przez byłych członków i gości) Brzmienie jest zdominowane przez akustyczne
instrumenty: Fundamentalny bas, gitary akustyczne i klasyczne, flet, cymbałki, rytmizujące
grzechotki, tamburyn, bongosy oraz konga.Tu i ówdzie fioletowe brzmienie czarodziejskich
dzwoneczków, a także matowe jak piaskowiec - owcze "zbyrcoki" Gdzieniegdzie uzupełniaja

 1 / 2

http://www.box.net/shared/5jzqq6hrer
http://www.box.net/shared/8hq6i6l1l0
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aranżację łagodne brzmienie tzw "jazzówki" czyli gitary elektrycznej używanej zazwyczaj w
muzyce jazzowej, gitary o charakterystycznym melancholijnym, pastelowym brzmieniu. Na
okładce płyty pastela pędzla Marii Lewandowicz powstała pod wpływem naszej muzyki z
bezdroży. W środku znajdziesz przewodnik po bezdrożach, który z pewnością  ułatwi Ci tą
magiczną wycieczkę.

  

Na płycie dominują piosenki o tematyce górskiej. Niezwykle łagodne, liryczne ballady ("Na
jesiennym bukowym Liściu", "Raj", "Leśni Ludzie", "To już koniec") przeplecione będą
dynamiczniejszymi piosenkami w turystycznym duchu (Gorczańskie Lato, Światłem, Beskidu
Rajskie Ogrody). Nie zabraknie lekkiej domieszki poezji śpiewanej (Piosenka o krakowskim
grajku). ---poezjaspiewana.pl

  

download (mp3 @192 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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