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    1.    Statystyczny uniform  2.    Wróć mi te lata zakochania (Modlitwa)  3.    Kręgi  4.    Czas 
5.    Emigranckie tango  6.    Krzywe koło  7.    Wiosna  8.    Dom pod szczęśliwą gwiazdą  9.   
Zapamiętaj  10.    Przez telefon  11.    Powiedziałaś (Między słowami)  12.    Ballada o
szczęśliwym człowieku  13.    Przyszła miłość  14.    Czas zupełnie jakby nie mój    Leonard
Luther – gitara, śpiew  Piotr Gąsiewski - gitara, harmonijka ustna, śpiew   Rafał Ordak – gitara,
śpiew   Rafał Chmiel - akoredon, śpiew   Piotr Szczepańczyk - gitara basowa    

 

  

Leonard Luther wraca do was koncertowo! Po raz pierwszy od chyba 8 lat ukazują się nowe
piosenki zaśpiewane przez Leonarda. I zagrane, tym razem z formacją o predyspozycjach
szantowych pod nazwą Własny Port. Płyta jest zapisem trzech koncertów zarejestrowanych
latem 2011. Kilka piosenek to stare dobre hity Luthera, brzmią jednak inaczej niż na
poprzedniej, niedostępnej już płycie, bo zaaranżowane na zespół. Ci, którzy znają na pamięć
takie songi jak "Statystyczny uniform" czy "Emigranckie tango" (notabene - wiecznie aktualne)
ucieszą się, że jest kilka zupełnie nowych piosenek; (...) Odkryciem są nieprezentowane dotąd
na żadnej płycie utwory: Powiedziałaś (Między słowami); Ballada o szczęśliwym człowieku;
Przyszła miłość i Czas zupełnie jakby nie mój. Wszystkie teksty są aktualne, wszystkie
sprawiają, że słuchacz odnajduje w nich samego siebie – skryte uczucia, niepokoje, czy
marzenia sprzed lat, a ciepły głos Leonarda sprawia, że nietrudno zapomnieć o otaczającej nas
rzeczywistości (...)

  

Teksty: przede wszystkim ulubiona Aleksandra Bacińska (7), ale także Ludwik Lipnicki, Jacek
Ciechanowski, Krzysztof Lebionko, Wiesława Kwinto-Koczan, Marzena Nowakowska. Muzyka -
Leonard Luther. --- dalmafon.com.pl
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