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Polska nostalgia 65+ Volume 10 (2015)

  

(Odrobina życiowej poezji dla tych, którzy nie boją się jesieni,

  

wiedzą co to jest melancholia i lubią niebieski)

  

    01. Elżbieta Czyżewska i Robert Polak - Piosenka od daremnym smutku  02. Anna Prucnal -
Nie dbam o to  03. Iga Cembrzyńska - Intymny świat  04. Fryderika Elkana - Ballada dla ciebie 
05. Fryderika Elkana - Oddalasz się  06. Wojciech Młynarski - Polska miłość  07. Violetta Villas -
Wiedz o mnie wszystko  08. Wojciech Młynarski - Bynajmniej  09. Krystyna Sienkiewicz -
Kokaina  10. Krystyna Konieczna - Niepokój  11. Tadeusz Woźniak - Smak i zapach
pomarańczy  12. Stanisława Celińska - Oczekiwanie  13. Iga Cembrzyńska - Ktoś kto mnie lubi 
14. Ewa Bem - Dzień dobry Mr Blues  15. Danuta Rinn - Dodatek za wysługę lat  16. Ewa Bem -
Do ciebie szłam  17. Teresa Haremza - Zbieram dobre dni  18. Leszek Długosz - Nie ma nas 
19. Ewa Błaszczyk i Piotr Fronczewski - Czas płynie i zabija rany    

 

  

Piosenki do słuchania, może nie do zabawy, choć niektóre z nich były przebojami, jak "Smak i
zapach pomarańczy" czy absolutnie klasyczny i światowy "Dzień dobry, Mr Blues". Niektóre
zyskały dopiero w nowej rzeczywistości pełne zrozumienie ("Kokaina"), a jeszcze inne jak
"Polska miłość", "Oddalasz się" czy "Ktoś kto mnie lubi" są nieśmiertelne. Mamy na tej płycie
zapomnianą Igę Cembrzynską, Fryderykę Elkanę i Annę Prucnal. Krystynę Konieczną i Teresę
Haremzę, których pewnie już nikt nawet nie kojarzy, a każda z ich piosenek niesie swoją
melodią ponadczasowe prawdy, z którymi większość z nas spotyka się codziennie, nie
poświęcając im choćby chwili refleksji. Bo nie ma czasu! Nie zastanawiamy się nad mądrością i
trwałością obserwacji poczynionych przez ich autorów, często czterdzieści lat temu. Bo nie ma
czasu! To dwa pokolenia, świat się zmienił, muzyka się zmieniła, telefony się zmieniły, tylko
dobry, poetycki tekst niezmiennie wzrusza tak samo. Jeśli jeszcze ma kogo wzruszyć…
Szkoda, że tak jest, ale póki co... choć to tylko piosenki, słuchajmy ich i jeszcze w zielone
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grajmy, nawet jak zdarza się, że nie jest nam do śmiechu. --- sklep.polskieradio.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire zalivalka cloudmailru uplea ge.tt

  

 

  

back

  

 

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/O8H-pQO6uNqgR
http://www.4shared.com/zip/XL5yA8pBba/PlskNstlg10.html
https://mega.nz/#!ggAyAQpI!g0J5jq_rmTFtIsOyZgcAJ-a0wZvxxq_vYtQgtwW8DzE
http://www.mediafire.com/download/t78ag0dxbc00hgw/PlskNstlg10.zip
http://zalivalka.ru/355602
https://cloud.mail.ru/public/FCuQ/7PzBszGsW
http://uplea.com/dl/ADC3FC8AEA6A5FC
http://ge.tt/5Wo7Acd2
javascript:history.back();

