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Polska Nostalgia 55+ Vol. 9 (2015)

  

(Po prostu piosenki piękne, mądre, prawdziwe i do słuchania)

  

    01. Andrzej Dąbrowski - Zielono mi  02. Marek Grechuta - Dni, których nie znamy  03. Hanna
Konieczna - Latawica  04. "Novi" - Ludzie nie mówią prawdy  05. Andrzej Nardelli - Nocna
ballada  06. Andrzej Zaucha i "Anawa" - Nie przerywajcie zabawy  07. Krystyna Sienkiewicz i
Piotr Fronczewski - Panie, Panowie  08. Zofia Kamińska - Nie umiałam żyć jak inne  09. Danuta
Rinn -Nie mam o to żalu  10. Violetta Villas - Dzikuska  11. Andrzej Zaucha - Bezsenność we
dwoje  12. Jacek Różański - Życie to nie teatr  13. Alicja Majewska - Wielki targ  14. Hanna
Banaszak - Samba przed rozstaniem  15. "Voo Voo" - Jak gdyby nigdy nic  16. Magda Umer -
Jeszcze w zielone gramy    

 

  

To już 9-ta audycja Polskiej Nostalgii. Tym razem są to po prostu piosenki. Piosenki do
słuchania, ale jakie! Niektóre z nich były wielkimi przebojami, jak "Bezsenność we dwoje" czy
"Samba przed rozstaniem", niektóre zyskały dopiero w nowej rzeczywistości pełne zrozumienie
/"Wielki targ"/, a jeszcze inne jak "Dni, których nie znamy", "Panie, Panowie" czy "Jeszcze w
zielone gramy" są nieśmiertelne i takimi pozostaną. Mamy na tej płycie zapomnianą "Latawicę",
"Dzikuskę" i jeszcze bardziej zapomnianą, znakomitą jazzową kompozycję "Ludzie nie mówią
prawdy". Każda z tych piosenek niesie swoją muzyką ponadczasowe prawdy, z którymi
większość z nas spotyka się codziennie, nie poświęcając im choćby chwili refleksji. Nie
zastanawiamy się nad mądrością i trwałością obserwacji poczynionych przez ich autorów,
często, czterdzieści lat temu. To dwa pokolenia, szmat czasu, świat się zmienił, muzyka się
zmieniła, telefony się zmieniły, tylko dobry, tekst niezmiennie wzrusza tak samo. Jeśli jeszcze
ma kogo wzruszyć, bo tu, jak uczy historia, zazwyczaj jest najsłabsze ogniwo - czyli my.
Szkoda, że tak jest, ale póki co... jeszcze w zielone grajmy, choć to tylko piosenki. ---
sklep.polskieradio.pl
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