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Marzyło mi się, aby moja druga, autorska płyta z serii „Najpiękniejsi są kochankowie ”była inna
od poprzedniej. Chciałem, aby składała się z premierowych utworów, była ekscytująca, a
przede wszystkim szalenie romantyczna. Żeby zapierała słuchaczowi dech w piersiach i aby
słuchając jej przeżywali duchową ekstazę. W tych brutalnych czasach, gdy niemal na każdym
skrawku ziemi panoszy się przemoc i okrutne wojny, deprawuje się dzieci, gwałci kobiety i
zabija ludzi z jakąś niesłychaną, sadystyczną przyjemnością – tak jak nigdy dotąd – ludziom
potrzebna jest chwila wytchnienia, spokoju i przypominanie o najważniejszej sprawie – o
uczuciach, o miłości.

  

Zaprosiłem do nagrań kilka wybitnych postaci. Przede wszystkim mojego idola – KRZYSZTOFA
CUGOWSKIEGO – wokalistę, który moim zdaniem jeszcze dziś miałby spore szanse, aby
zrobić karierę na zachodzie. Ten wybitny talent wokalny zaśpiewał kilka nowych piosenek z
marszu, swobodnie, z niebywałym feelingiem, bez jednej próby. Zaliczam go do
najwybitniejszych głosów na mojej prywatnej liście wokalnych talentów. Obok P. J. Proby’ego,
„człowieka o 1000 głosach”, który przed laty potrafił zaśpiewać balladę w stylu Bersteina,
bluesa, czy klasycznego rock and rolla. ECSTASY, FRANTIC, MOJA MAŁA NOSTALGIA i
KOCHAJ NAPRAWDĘ są mocnym atutem niniejszej płyty. K. JANDA i P. MACHALICA, T.
SZUKALSKI i Z. NAMYSŁOWSKI także pokazali lwi pazur. Na specjalną uwagę zasługuje
autorska wersja FRANTIC w interpretacji JANDY i niesamowita solówka na saksofonie
tenorowym w KOCHAJ NAPRAWDĘ – T. SZUKALSKIEGO. --- logan-tomaszewski.pl
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