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    1 Najdroższe Kwiaty  2 Valerie  3 Bóg Ukarał Nas  4 Ogród Naszych Dni  5 Miałam Dziwny
Sen  6 Nie Wie Nikt Z Nas  7 Miałam Piękny Sen  8 Z Każdym Nowym Dniem  9 Czeka Na Nas
Koniec Świata  10 Ostatnia Noc,Pozegnanie  11 Kiedy Nie Ma W Nas Miłości  12 Na Nic Nie
Czekam  13 Zanim Świat Nas Rozdzieli  14 Jesteś Jak Ona  15 Historia Z Książki Mej    Sara
Chmiel - vocals  Adam Konkol – guitar  Arkadiusz Dzierżawa - bass  Rafał Trzaskalik - guitar 
Adrian Wieczorek - keyboards  Dawid Krzykała – perkusja    

 

  

Siódmy album Łez zawiera piętnaście utworów. Dziesięć z nich zostało w całości stworzonych
przez zespół, a pięć kolejnych powstało pod okiem różnych polskich producentów muzycznych.
Na nowej płycie znajdują się kompozycje, w których połączono tzw. "klasykę" z bagażem
doświadczeń, który niewątpliwie przez cały okres działalności zespołu udało się zebrać. Jednym
z tych "świeżych" elementów jest spora jak na zespół Łzy dawka tzw. "elektroniki", gdzie oprócz
żywych gitar pojawiają się dźwięki mocno syntetyczne, arpeggiatory, pętle perkusyjne,
elektroniczne tła, które jak dotąd nie były przez zespół tak eksploatowane. W tekstach
podejmowane są charakterystyczne dla Łez tematy, a ich przekrój tym razem jest dość szeroki,
od próby zdefiniowania sensu życia w piosence „Nie wie nikt z nas”, poprzez chęć oswojenia
nierozerwalnie z życiem związanej śmierci („Z każdym nowym dniem”), aż po apokaliptyczną
wizję miłości w całkowicie wirtualnym świecie („Miałam piękny sen”). Po raz kolejny zespół
skorzystał z pomocy Michała Jelonka, który urozmaicił piosenki brzmieniami instrumentów
smyczkowych. Utwory zostały nagrane w jednym z najlepszych studiów nagrań w kraju -
„Custom 34” pod okiem Piotra Łukaszewskiego, natomiast realizacją nagrań wokalnych zajął
się Grzegorz Pyda. Okładka płyty zaś jest autorstwa utalentowanej artystki - Katarzyny
Urbanek. --- lzy.pl
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