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1. Chociaż Ty               play
2. Teraz płacz 
3. Szczęście jest blisko 
4. Zawsze pod wiatr 
5. Wszystko trzeba przeżyć 
6. Wyjadę stąd 
7. Gdy kobieta mówi ciałem 
8. Jedna na milion 
9. Kocham dwie 
10. Wczoraj do dziś         play
11. Pozostawiasz ślad
  

 

  

Pierwszy album wokalisty po 3,5-letniej przerwie, jaka minęła od czasu ukazania się płyty
"Popers". Nieprzychylne głosy po nieudanym występie na konkursie Eurowizji (1991), a także
kłopoty osobiste, sprawiły, że Piasek wycofał się z branży muzycznej i oglądać go można było
w roli Kacpra Górniaka w popularnym serialu "Złotopolscy". W końcu jednak powrócił do studia
nagraniowego, a efektem jest 12 utworów skomponowanych przez różnych muzyków,
opatrzonych tym razem nie tylko tekstami Piaska, ale również innych uznanych tekściarzy.
Wokalista postanowił zmienić nieco swój wizerunek, gdyż nie chciał byc kojarzony jako idol
nastolatków, ale jako dojrzały artysta. Stąd też decyzja o firmowaniu albumu pełnym imieniem i
nazwiskiem. Tak w muzyce, jak i tekstach, odbicie znalazły ostatnie doświadczenia
Piasecznego: to wyznania dorosłego faceta, który spogląda na swe życie bez rozczulania się
nad sobą i młodzieńczej egzaltacji. Słychać to nie tylko w tekstach, ale i w muzyce - tonację
płyty określa "Chociaż ty", bardzo oszczędnie i subtelnie zaaranżowana jesienna ballada.
Muzyka Piaska nabrała nowego wymiaru również dzięki bardzo nowoczesnej produkcji. Płytę
promowały dwie piosenki - najpierw "Wszystko trzeba przeżyć", wykonana podczas festiwalu w
Opolu, oraz "Szczęście jest blisko" (kompozycja Seweryna Krajewskiego do słów Piaska).  O
albumie wokalista powiedział: "Mam 10 lat więcej od tego Piaska, który wydawał pierwszą płytę
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(...) i śmieję się z tego, bo zrozumiałem, że te wszystkie konkursy, wyścigi, nie są najważniejsze
w życiu. Ja lubię żyć. Lubię pisać piosenki, przeżywać".

  

download: uploaded anonfiles yandex 4shared solidfiles mediafire mega filecloudio

  

back

  

 2 / 2

http://ul.to/j6jjxzp8
https://anonfiles.com/file/2cf896b3082a14d82085d0373a8865d3
http://yadi.sk/d/5Uhe_S-zCSpfa
http://www.4shared.com/zip/Lc7P0kdW/AdPc-AP03.html
http://www.solidfiles.com/d/3cbfb44058/
http://www.mediafire.com/download/afozwqp18p6bfjw/AdPc-AP03.zip
https://mega.co.nz/#!aI5UiAqK!UnhCNiy7-DfYy3860dR9iRbVHKp5_nzpu_ux9ssN60E
http://filecloud.io/op2vce5z
javascript:history.back();

