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Ankh – Ziemia i Słońce (1995)

  

  
   1. Początek - 1:25
   2. Erotyk (słowa Krzysztof Kamil Baczyński) - 7:40
   3. Ziemia - 4:19
   4. Dudziarz (wg H. Wieniawskiego) - 2:58
   5. Pieśń o wędrówce - 7:13
   6. Miłość utracona - 3:55
   7. Vivace (wg J. S. Bacha) - 3:36
   8. Kiedy nadejdzie czas - 3:30
   9. Poranek - 3:40
  10. Dobry ptak - 4:12
  11. Modlitwa - 5:00
  12. Słońce - 4:27
  13. Koniec - 0:51

- Piotr Krzemiñski - guitar, vocals  - Micha Jelonek - violin, keyboards  - Jacek Gabryszek -
drums, percussion  - Krzysztof Szmidt - bass  +  -Robert Idzik  - viola (7)  -Bartek Woś  - cello (7
 
  

 

  

"Ziemia i Słońce" to druga płyta Ankh. Jak to zwykle bywa, drugi album był dla zespołu
sprawdzianem twórczej wiarygodności. Kielczanie wyszli z niełatwej próby zwycięsko,
proponując muzykę nieco jeszcze osadzoną w tradycji pierwszej płyty, ale zdecydowanie
bardziej dojrzałą, przemyślaną, lepiej zagraną i zrealizowaną (świetnie spisał się niezawodny
Adam Toczko). Ankh na tej płycie to już grupa bardziej świadoma - mniej tu kontrastów między
piosenkami - wszystkie utwory z grubsza trzymają się jednej konwencji. A jest to konwencja
gdzieś z pogranicza hard rocka, grunge'u (gitary w "Erotyku" brzmią niemal jak Pearl Jam) i
oczywiście nieodłącznej klasyki. Zdecydowanie mniej tu jednak punkowych i metalowych
motywów, charakterystycznych dla debiutu, więcej pojawiło się natomiast naleciałości
folkowych. Cały klimat płyty doskonale oddaje jej tytuł - materiał faktycznie brzmi bardzo
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