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  CD 1  1. Zgodnie z planem (może świt błyśnie)  2. Dalej niż sięga myśl  3. Skąd przybywasz 
4. Już  5. Tylko we mgle błądzi człowiek  6. Oto papieros w dłoni  7. Trudno nie wierzyć w nic  8.
I tylko to wiem  9. Nazywaj rzeczy po imieniu  10. Tak mówi pismo  11. Jutro możemy być
szczęśliwi    CD 2  1. Jestem tylko przechodniem  2. Tylko nie płyń tą rzeką  3. Amulet  4.
Jeszcze długo w noc  5. Sufit  6. Pod niebem pełnym cudów  7. W Wielkim mieście  8. Czekam i
wiem  9. Nikt nikogo (i tak warto żyć)  10. Talerzyk  11. Idź swoją drogą  
 

 

  

Zwieńczeniem 20-lecia istnienia zespołu Raz Dwa Trzy było wydanie 29 listopada 2010 roku
przez firmę 4ever MUSIC albumy CD i DVD, zawierające największe przeboje zespołu. Koncert,
z którego powstanie to wydawnictwo odbył się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka
Chopina w Gdańsku 28 września br. Na płytach znajdą się nowe aranżacje i instrumentacje
najbardziej znanych utworów zespołu we współbrzmieniu z Orkiestrą Kameralną Hanseatica
pod kierunkiem Michała Nesterowicza.

  

Na treść utworów zawartych w albumie złożą się Piosenki zespołu Raz Dwa Trzy z
towarzyszącym ich wykonaniom tematem podróży przebytej w kilku płaszczyznach zrozumienia
i odczuwania. W podstawowym znaczeniu będzie to opowiadanie o podróży rozumianej
dosłownie - jako trasa, droga, docieranie w coraz to nowe miejsca - jako jedno z częstych
skojarzeń dotyczących trybu życia muzyków grających w zespole muzycznym. Z drugiej strony
czytelny powinien być kontekst upływającego czasu. Dwie dekady funkcjonowania Raz Dwa
Trzy to swoista podróż w czasie. Trzeci aspekt to proces rozwoju duchowego artystów,
poszukujących w swojej sztuce prawdy przekazu, prostoty formy i ważnych treści. Wiąże się on
z przebytą drogą, rozumianą jako ciąg zdarzeń o wymiarze metafizycznym. --- empik.com
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