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Máte to taky tak? Když mi je zle a zdá se mi, že se řítíme do pekelně černý budoucnosti sednu
ke gramofonu nebo počítači, vyberu si a pustím muziku, která mě nakopne někam jinam. Výš,
dál, jinam do světa, který si přeju kolem sebe mít. A tak v téhle podivné době vám zkusíme
postupně nabídnout písničky, které nám a věříme že i vám přinesou trochu radosti.
A třeba si zkuste zazpívat. Doma vám to zakázat nemůžou.
Máte-li zážitek spojený z některou z písniček, které se zde objeví, zkuste se o něj podělit.
Nebo vás napadá ještě nějaká další písnička, kterou přidat?
Mějte se báječně a zdravě
Další z kapel, který své počátky datují do devadesátých let minulého století patří Kvokál.
Početné těleso proslulé intepretací spirituálů slavilo své úspěchy na Portách i Zahradě, zažilo
svůj konec i znovuzrození.

Tunel

Jedu znova stejnou tratí jako tenkrát taje sníh.
A já vidím tvoje oči ve všech tmavejch kalužích.
Oči tvoje jak se smějou a jsou modrý jako len,
proč jen přišla tahle chvíle, proč jen přišel tenhle den.

Vlak jede dál a znova houká, tam kde tunel vrhá stín,
tam kde jsi zavřel oči svý zbyde jen dým

Mám tvůj dopis jen pár řádků, pálí jako žhavej klín
že mě čekáš na zastávce nad údolím jeřabin.
Z lidí kolem nikdo neví, cos mi tenkrát toužil dát,
dodnes tenhle prsten nosím, dodnes vidím tebe spát.

Vlak jede dál a znova houká, tam kde tunel vrhá stín,
tam kde jsi zavřel oči svý zbyde jen dým

Vlak zůstal stát a ticho bolí, tma už na kraj dopadá,
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a já slyšela jak brzdař tuhle zprávu vykládá,
že kousek dál jak stojí tunel, kluka vlak tam porazil,
snad se zdržel měl holt smůlu, už se ukrýt nestačil.

Vlak jede dál a znova houká, tam kde tunel vrhá stín,
tam kde jsi zavřel oči svý zbyde jen dým

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=NdB-T8l0PWU}
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