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Polska Nostalgia 60+ Vol. 4 (2015)

  

(Melancholijne piosenki, pieśni, ballady o życiu, miłości oraz całej reszcie i nas samych)

  

    01. Łucja Prus - Nic dwa razy się nie zdarza  02. Violetta Villas - Do ciebie mamo  03. Kalina
Jędrusik - Zmieniłeś się  04. Kalina Jędrusik - Ja nie chcę spać  05. Gustaw Lutkewicz -
Modlitwa  06. Marek Grehuta i "Anawa" - Niepewność  07. Wojciech Młynarski - Nie ma jak u
mamy  08. Magda Umer - Koncert jesienny na dwa świerszcze  09. "2 + 1" - Chodź, pomaluj
mój świat  10. Elżbieta Wojnowska - Zaproście mnie do stołu  11. Irena Wiśniewska - Pieśń
kochanków  12. Sława Przybylska - Trzy miłości  13. Grażyna Łobaszewska - Czas nas uczy
pogody  14. Martyna Jakubowicz - W domach z betonu nie ma…  15. Elżbieta Adamiak -
Pozwól mi pozbierać łzy  16. "VOX" - Szczęśliwej drogi już czas    

 

  

Melancholijne piosenki, czasem pieśni, ballady o życiu, miłości oraz całej reszcie i nas samych
– to czwarta już odsłona POLSKIEJ NOSTALGII. Zestaw ten zmusza do zadumy i żadnego,
nawet przeciętnego, wrażliwca nie pozostawi obojętnego wobec treści tam zawartych. Nie jest
łatwo zachęcać ludzi do refleksji, ani pisać o piosenkach, które są doskonale czytelne w swoim
przekazie – bardzo mądrym przekazie, delikatnie podanym, poetycko i muzycznie, bez
zbędnych zabiegów, gdzie każde słowo, każda nuta, każe słuchać, słuchać, słuchać. Jest tu
VIOLETTA VILLAS w swojej słynnej pieśni, liście do matki, jest KALINA JĘDRUSIK w dwóch
przepięknych, doskonałych pod każdym względem utworach, jest SŁAWA PRZYBYLSKA w
mądrej i wzruszającej balladzie Bułata Okudżawy. Są też zupełnie zapomniane pieśni w
wykonaniu GUSTAWA LUTKIEWICZA, ŁUCJI PRUS i IRENY WIŚNIEWSKIEJ oraz absolutne
klasyki gatunku z repertuaru GRAŻYNY ŁOBASZEWSKIEJ i grupy VOX. Całości, mimo że
nieraz chwyta za gardło swoją prawdą, słucha się z otwartymi ustami.... Tak, tak, ze zdziwienia,
jak często jest to nasze życie. Obowiązkowa płyta dla każdej osoby, przy każdej nadarzającej
się okazji. ---sklep.polskieradio.pl
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