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Piersi - Piersi (1992)

  

    01. Kujawiak  02. Marsz KPN  03. ZChN zbliża się  04. Nie bój się, Jonek...  05. Cup, cup,
cup  06. Jestem ajron men  07. Rezerwa  08. Lombardino  09. Silesian song  10. Idą chłopcy 
11. Miła  12. W Poroninie  13. Kongres pokoju  14. Milicjant    Muzycy:  Paweł Kukiz (śpiew) 
Rafał "Jezioro" Jezierski (gitara)  Zbigniew "Dziadek" Moździerski (gitara basowa)  Krzysztof
Wiercigroch (perkusja)  +  Andrzej "Oli" Olszewski (perkusja)  Wojciech Cieślak (gitara)  Leszek
Jakubowski "Duce" (gitara)  Grzegorz Piwkowski (chórki)  Edmund Stasiak (gitara)    

 

  

W 1984 roku podczas pobytu w Jarocińskim Ośrodku Kultury w  ręce Pawła Kukiza trafiła
książeczka wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zatytułowana "Idzie wojsko i śpiewa
- piosenki dla dziecięcych zespołów artystycznych o wojsku". Wypełniały ją socrealistyczne
teksty Brzechwy, Tuwima i Janczarskiego. Po krótkim zastanowieniu zapadła decyzja - to
trzeba zagrać! Skompletowany naprędce zespół pod nazwą Piersi, w którego skład oprócz
Kukiza weszli także Rafał "Jezioro" Jezierski, Zbyszek "Dziadek" Możdzierski i Orin, znalazł się
wśród laureatów festiwalu. Po imprezie działalność Piersi osłabła, radio i telewizja nie były
gotowe na promocję takiego zespołu.

  

W demokratycznej już Polsce Kukiz mógł wrócić do grania z Piersiami, wcześniej blokowanymi
przez cenzurę. W 1992 roku zespół wydał pierwszą płytę, zatytułowaną po prostu "Piersi".
Znalazła się na niej kompozycja "ZChN zbliża się", z prowokacyjnym, satyrycznym tekstem
piętnującym niektóre zachowania kleru napisanym do znanej melodii kościelnej. Zespół
oskarżano o obrazę uczuć religijnych, odbyło się kilka rozpraw. Kukizowi, jako autorowi tekstu,
groziły dwa lata więzienia. Ostatecznie wydano wyrok uniewinniający, a towarzyszące temu
zamieszanie tylko pomogło w promocji. --- muzyka.wp.pl
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