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    1. Song o ciszy  2. Wywiad  3. Pantera wolne zwierzę  4. Mądrość... a ja jej nie rozumiem  5.
A jednak po nas coś zostanie  6. Żeby się soba zauroczyć  7. Pod biczem wichru  8. Odezwa do
Małgosi  9. Ja tonę  10. Grajek... ile pan dostaje  11. Erotyk prosty  12. Stukot kół  13. A ja chcę
tu być  14. Song o solniczce    Skład zespołu:   Stefan Brzozowski - śpiew, gitary   Ewa
Cichocka - śpiew   Krystyna Świątecka - śpiew   Andrzej Czamara – gitary  +  Paulina Bisztyga -
śpiew   Tomek Szymuś - instrumenty klawiszowe   Wiesław Sałata - gitara basowa   Robert Luty
- perkusja   Grzegorz Piotrowski - saksofony   Marek Kisieliński - akordeon   Marek Matyjewicz -
konga, przeszkadzajki   Bartosz Jakubiec - gitara elektryczna   Bartłomiej Bunio - I skrzypce  
Piotr Steczek - II skrzypce   Dagna Krzempek - altówka   Michał Lech - wiolonczela   Chór
akademicki WAWRZYCZKI - śpiew    

 

  

"Bo gdy się milczy, to apetyt rośnie wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas". Tylko przy
tym milczeniu trzeba posłuchać płyty Czerwonego Tulipana. Wtedy apetyt na poezję wzrośnie
na pewno. Na wcześniejszych płytach było chyba mniej grzecznie. Ta płyta jest łagodniejsza,
jakby troszkę przyczesana. No i mniej ironiczna, a bardziej liryczna. Co nie znaczy, że brakuje
ironii. Słucha się płyty z uśmiechem. Ale i też na wzruszenie jest miejsce. Każdy znajdzie coś
dla siebie. ---Anna Karpińska, merlin.pl

  

 

  

To najbardziej ceniona płyta tego poetyckiego kwartetu. Dlaczego? To proste: słuchacz może
znaleźć tu prawdziwie emocjonalno – tekstowe majstersztyki, takie, jak choć by „Mądrość… a ja
jej nie rozumiem” czy „ Erotyk prosty” z tekstem Wojciecha Bellona. Są tu tak, że dwa
nieśmiertelne tulipanowe hity – „Grajek” i „Stukot kół”. To płyta ciepła i mądra zarazem.
---empik.com
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