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01. Zmowa z zegarem
02. Bardzo smutna piosenka retro
03. Moje dwie ojczyzny
04. Znaków szczególnych brak
05. Moja druga strona
06. Tokszoł                           play
07. Nie patrz na to miła
08. Kraków-Piwna 7
09. Lecz póki co żyjemy
10. Żal za Piotrem S.
11. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa
12. Naftalinowy świat
13. Na całość
14. Moje kobiety
15. Ballada o ciotce Matyldzie
16. Moje wyznanie
17. Jak kapitalizm to kapitalizm      play
18. Ale to już było
19. Jeść, pić, kochać
20. Toast nasz współczesny
  

 

  

„Zmowa z zegarem - to piosenki bliskie sercu wybrane z wielu jakie napisałem. Niech
opowiedzą historię mojego 40 lat trwającego śpiewania, niech będą dokumentem lat minionych
i współczesnych. A przede wszystkim, niech zaświadczą, że leader „Pod Budą”, autor
przebojów Maryli Rodowicz, estradowy partner Grzegorza Turnaua czy własnej córki Mai, to
facet opisujący osobisty świat z jego blaskami i cieniami i dający nadzieję, że tych pierwszych
jednak jest więcej”--Andrzej Sikorowski
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Grudzień 1980r. Student IV roku filologii polskiej UJ wygrywa Festiwal Piosenki Studenckiej w
Krakowie. Tak zaczyna się trwająca 40 lat przygoda z estradą Andrzeja Sikorowskiego
tekściarza, kompozytora, gitarzysty i wokalisty. Jest autorem kilkuset piosenek znanych z
wykonań Grupy Pod Budą czy Maryli Rodowicz. Nagrał wiele płyt, z których prawie wszystkie
zyskały miano złotych czy platynowych.

  

Niniejszy krążek to podsumowanie długiej kariery – utwory najbliższe sercu artysty podane w
ascetycznej formie: dwie gitary akustyczne, kontrabas (Jacek Królik, Tomasz Kupiec ) i głos.
Materiał został nagrany w 2009 roku w studio Nieustraszeni Łowcy Dźwięków.
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