Miłość i muzyka
Gdy myślę o wszystkich moich miłościach i o towarzyszącej im muzyce, to mogę powiedzieć, że miałam przepiękne
życie... Dzięki takim muzykom - no, i oczywiście miłościom. I zapewne Wy też tak macie, że każda miłość kojarzy
Wam się z jakąś muzyką w tle.
Dziś, w dzień wspominania wspominam miłość i muzykę. Bo miłość, podobnie jak ludzie, jak muzyka, nie umiera,
żyje w swoim czasie. Nic w czasie nie ginie, jeżeli było, to jest, w tym czasie, w którym się wydarzyło, jest nadal na
zawsze.
No, to po kolei (z konieczności wybór, z konieczności nie zawsze dobrej jakości, z konieczności nie zawsze po kolei):
Miłość w różnych kolorach i odcieniach, czerwona, niebieska, tęczowa, biała, czarna... tylko nie szara...
Jane Birkin et Serge Gainsbourg - "Je t'aime... moi non plus"
http://www.youtube.com/watch?v=YqcsDz0nJic
Dalida & Alain Delon - "Paroles, paroles, paroles"
https://www.youtube.com/watch?v=8Bw_S9T627o
Grupa I: "Radość o poranku":
https://www.youtube.com/watch?v=4yB7M5u3urA
Joan Baez - "Gracias a la vida"
http://www.youtube.com/watch?v=4Go87MWHi5I
Mike Oldfield - "Tubular Bells"
https://www.youtube.com/watch?v=bv_4sZCLlr0
Keith Jarrett - "Köln Concert", Piano and Clavinova arranged and played by Hans Joerg Fink (nie ma już oryginału
ma YT, za to ja mam nadal płytę winylową)
https://www.youtube.com/watch?v=r9ZDIGtQ4gU&list=PLn9soqLOLGhqV71QyvD3T8_V8Cyb4XIto&index=3
Chick Corea - "Return to Forever"
https://www.youtube.com/watch?v=ppUpj90YAFU
Wojciech Młynarski - "Bynajmniej"
http://www.youtube.com/watch?v=VHE5ldNguHE
Barbra Streisand - "Woman in Love"
https://www.youtube.com/watch?v=hQLGCX8D-1Y

Saint-Saëns - "Cello Concerto 1 & 2"
https://www.youtube.com/watch?v=VOGncByyyuA
Patricia Kaas - "Et je m'en veux"
http://www.youtube.com/watch?v=95OA2zAprXw
Bob Marley - "No Woman No Cry"
http://www.youtube.com/watch?v=x59kS2AOrGM
Leonard Cohen - "Dance Me to the End of Love"
https://www.youtube.com/watch?v=NGorjBVag0I
Edyta Górniak - "When You Come Back To Me"
http://www.youtube.com/watch?v=j_4hxIjnvug
Sting - "Leaving Las Vegas"
https://www.youtube.com/watch?v=ACv-50CM9hA
Celine Dion & Garou - "Sous le vent"
http://www.youtube.com/watch?v=a2_ss9y-VjE
Sada Borneo special performance @ Fantasy Rainforest PICC
https://www.youtube.com/watch?v=FI9hvU7spN0
Włodzimierz Wysocki - "Охота на волков" ("Polowanie na wilki)
https://www.youtube.com/watch?v=T6I7RwXhXdA
*
*
*
Lou Reed - "Perfect Day"
http://www.youtube.com/watch?v=QYEC4TZsy-Y
Janusz Stokłosa - "Fortepian II"
http://www.youtube.com/watch?v=-PQUTzKopIM
Sting & Cheb Mami - "Desert Rose"
https://www.youtube.com/watch?v=3gzqsmx1KGU

*
*
*
Yves Montand - "Les feuilles mortes"
https://www.youtube.com/watch?v=kLlBOmDpn1s

