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  Cd 1:  1. A kiedy wszystko zgaśnie   2. Stanęliśmy nad jeziorem   3. Ożeń się, Johny   4.
Skończył się czas pełen ciebie   5. Zaryzykujmy choć raz   6. Jesienna rozłąka   7. Jak ty nic nie
rozumiesz   8. Znów odpływają okręty   9. Don't Make Me Over   10. Mata Hari mambo   11. Es
geht um die Liege   12. Nic nie dzieli nas   13. Pójdę za tobą miły   14. To give the Happiness
(Żeby szczęśliwym być)   15. Jak to będzie z nami   16. Tańczył śmigły Jerzyk   17. Tam gdzie
żagli srebrzyste łabędzie   18. Śnieżna piosenka   19. Sygnały czasu   20. Hiroszima mon
amour   play   21. Prośba do Charona     Cd 2:   1. Człowieczy los   2. Kupiłabym Ci me
kochanie   3. Weź mnie jak kota w worku   4. Jedna chwila wystarczyła   5. Uśmiech Mony Lisy  
6. Sanna (Gwiazdka z nieba)   7. Chcę tańczyć w majową noc   8. Coś mi się wydaje   9. Byle
tylko ze mną   10. Czekasz mnie, mamo   11. Gdzieś, gdzie nie wiem   12. Pozwól, żeby ktoś
wziął twoje serce   13. Za górą, za chmurą   
play
 14. Piosenki przy wtórze gitary   15. Świat jest ten sam   16. Gdziekolwiek znajdziesz się   17.
Kto uwierzyłby w śnieg   18. A jeżeli złotem jest milczenie   19. Pomimo lat pogardy   20. Temat 
 21. Stare zwrotki   22. Uspokojenie  
 

 

  

Nagrania radiowe z lat 1961-1979. Anna German - wykonawczyni lirycznych i nastrojowych
piosenek pozostających do dzisiaj w pamięci wielu Polaków to to bez wątpienia piosenkarka
niezwykła. Wydawała albumy w języku polskim, rosyjskim i włoskim, a ej słowiczy głos
bezdyskusyjnie urzekał nie tylko miłośników, ale i jury najróżniejszych festiwali. W swojej
karierze zdobyła nagrody m. in. na festiwalach w San Remo, Neapolu, Cannes, Sopocie, Opolu,
Kołobrzegu czy Zielonej Górze, otrzymała Złotą Płytę za album Człowieczy los, a do tego
dwukrotnie obwołano ją najpopularniejszą polską piosenkarką wśród Polonii amerykańskiej.
---merlin.pl
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Anna German - wybitna artystka, która przez lata pomijana była i lekceważona w Polskim Radiu
i Telewizji - występowała z ogromnym powodzeniem w największych salach koncertowych i na
stadionach w ZSRR. Nagrywała swoje przeboje, występowała w tamtejszej telewizji... Tam, jak i
we Włoszech, Mongolii, Japonii, Portugalii, uznano ją za Wielką Vedettę Piosenki. Po powrocie
na scenę (po wypadku we Włoszech) w 1970 roku, nie miała należnego jej miejsca na polskiej
estradzie i w eterze. Tym bardziej cieszy fakt, że po latach ukazały się wreszcie na płytach
nagrania Anny, których dokonała dla Polskiego Radia w latach 60. i 70. Wśród ponad 40
piosenek wiele jest bardzo rzadkich, pięknych piosenek - niemiecka "Es geht um die Liebe",
angielska "To Give the Happiness" (po polsku ten przebój A. Jantar - "Żeby szczęśliwym być"),
czy też urocza ballada "Tam, gdzie żagli srebrzyste łabędzie". Jest i nieśmiertelny "Człowieczy
los". Ten album to muzyczne spotkanie z jedną z najwspanialszych pieśniarek w historii
piosenki europejskiej, wielkim głosem, który jest w naszych sercach na zawsze! ---Marcin
Dąbrowski
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