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    1  Słońce Dla Ciebie  4:08  2  Emmanuelle Noire  3:47  3  Łzy Szczęścia  3:59  4  Zabij Się,
Zabij  3:56  5  Uciekając Przed M.  3:16  6  Jesteś, Wiem Że Jesteś  3:10  7  Chciałabym
Chciałam Być  2:12  8  Nienawiść - Czekam Na Dzień  3:54  9  W Kryształowym Śnie  5:00  10 
W Księżycowym Śnie  4:23  11  Aniele Mój  4:24  12  Czy To Grzech? Łabędź  3:16  13  Nie
Wiem i Nie Wiem (Bonus)  3:53    Anna Wyszkoni - vocals  Arkadiusz Dzierżawa - bass guitar 
Adam Konkol - guitar  Dawid Krzykała - drums  Adrian Wieczorek - keyboards    

 

  

Zespół Łzy oficjalnie istnieje od września 1996 roku. Jednak początki Łez sięgają 1992 roku,
kiedy grupa nazywała się Rave i byli w niej tylko panowie. Po 2 latach zespół rozpadł się, a
muzycy dołączyli do punkowego zespołu The Pilators. W roku 1996 uformował się prawie
ostateczny skład formacji oraz powstała nazwa - Łzy - zaakceptowana przez wszystkich
członków grupy, a wokalistką została Ania.

  

Jeszcze jesienią tego samego roku grupa weszła do studia, aby zarejestrować dwa utwory:
"Słońce" i "Nienawiść", które pojawiły się na antenach lokalnych stacji radiowych. Wiosną 1997
roku Łzy nagrały taśmę demo oraz wygrały przegląd muzyczny w Opatowie, gdzie nagrodą była
24 godzinna sesja nagraniowa.

  

Pod koniec 1998 roku gotowy był debiutancki album Łez - "Słońce". Z uwagi na fakt, że żadna
wytwórnia fonograficzna nie chciała wydać tej płyty, Łzy postanowiły zrobić to własnym
sumptem. Okazało się to trafną decyzją, gdyż płyta została bardzo dobrze przyjęta przez
publiczność. Niebawem zespół zaczął prace nad drugim krążkiem, który ukazał się w lipcu 2000
roku. "W związku z samotnością" po roku od premiery osiągnęła status "Złotej płyty". ---rmf.fm
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