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    01. Antyarmia - 03:32  02. Powroty do Ccebie - 04:00  03. Mam wszystko - 03:37  04.
Jestem, będę - 04:09  05. Idę - 03:46  06. Deep Blue Angel - 03:54  07. Krótka piosenka o...
(miłości) - 04:03  08. Całkiem sam - 03:50  09. Moje miejsca - 03:12  10. Wishing Well - 03:40 
11. Piosenka specjalna - 03:19  12. BBB (Big Bad Buddy) - 03:32  13. Nie chcę ciebie - 03:32 
14. Hej! - 03:32  15. Koniec dnia - 03:32    Andrzej "Piasek" Piaseczny - vocal;  Tomasz Banaś
- guitar;  Tomasz Bracichowicz - organs, piano;  Marek Motylski - drums;  Paweł Nowak - bass
guitar;  Zdzisław Zioło – guitar    

 

  

Mafia – polski zespół pop-rockowy, założony w Kielcach w 1992 roku. Zespół zaistniał w 1993
roku utworem Krótka piosenka o..., który promował debiutancką płytę Mafia i stał się hymnem
festiwalu Jarocin ’93. Największą popularność zdobył w drugiej połowie lat 90. za sprawą
albumów Gabinety i FM. Oba zdobyły status złotych płyt, z nich też pochodzą największe
przeboje grupy: "Ja (moja twarz)", "Noce całe", "W świetle dnia", "Imię deszczu" i "Noc za
ścianą". Do 1998 roku wokalistą Mafii był Andrzej "Piasek" Piaseczny, który w szczytowym
okresie popularności rozstał się z zespołem i rozpoczął karierę solową. Jego miejsce zajął
Andrzej Majewski, z którym zespół nagrał w 1999 roku album zatytułowany 99. Od 2003 roku
wokalistą zespołu był Bartosz Król, finalista 2. edycji programu Idol. W 2005 roku muzycy
nagrali w nowym składzie płytę Vendetta. Obecnie grupa występuje w składzie: Tomasz Joseph
Bracichowicz, Paweł "Porek" Poros, Kuba Kusiński, Tomasz Murawski i Roman Słomka. 1 lipca
2013 roku ukazał się singel "Zakończmy to", promujący szósty studyjny album zespołu. ---
polskirock.art.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire cloudmailru uplea ge.tt

 1 / 2

https://yadi.sk/d/smZn56l7uoUWj
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