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    01. Hanna Banaszak - Samba na jedną nutę  02. Rampa - Wakacje z blondynką  03. Jerzy
Stuhr - Śpiewac każdy może  04. Alibabki - Kwiat jednej nocy  05. GrupaI - Radośc o poranku 
06. Zbigniew Zamachowski - Brat  07. Anna Chodakowska - Autobusy zapłakane deszczem 
08. Boguslaw Mec - Jej portret  09. Jonasz Kofta - Pamiętajcie o ogrodach  10. Andrzej Zaucha
- Koniec dnia    

 

  

Jonasz Kofta (1942-1988) był jednym z największych poetów polskiej piosenki. Niemal każdy
jego wiersz mógł stać się od razu radiowym szlagierem – do najbardziej znanych należą
choćby: "Jej portret", "Śpiewać każdy może", "Pamiętajcie o ogrodach", "Kwiat jednej nocy",
"Buba", "Wakacje z blondynką", "Autobusy zapłakane deszczem", "Samba przed rozstaniem..."
.

  

Współpracował m.in. z Hybrydami, Teatrem Syrena oraz Programem Trzecim Polskiego Radia.
Współtworzył kabaret Pod Egidą. Był współautorem – wraz ze Stefanem Friedmannem –
popularnych cykli radiowych: "Fachowcy" oraz "Dialogi na cztery nogi"; a z Janem Pietrzakiem
– "Duetów liryczno-prozaicznych". Pisał także sztuki teatralne - w tym wystawioną w 1978 roku
"Wojnę chłopską". Zmarł w wieku 46 lat. ---polskieradio.pl

  

 

  

Świetnym tekściarzem jest Wojciech Młynarski. Utalentowana była Agnieszka Osiecka. Ale
wszystkich przebijał Jonasz Kofta. On jeden, moim zdaniem, umiał idealnie połączyć tekst
piosenki z frazą iście poetycką. Tworzył ballady. Był w jednej osobie poetą i tekściarzem, a Jej
portret Kofty ze słowami Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt... uważam, słowo honoru, za
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najpiękniejszą polską piosenkę powstałą w naszych czasach. ---Bohdan Łazuka
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