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Kazik – 12 Groszy (1997)

  

  Strona jasna   1. 12 Groszy   2. Maciek, ja tylko zartowalem   3. Zagubilem sie w miescie 1   4.
Moj los   5. Gdy mam co chce, wtedy wiecej chce   6. W obliczu konca   8. Spowiedz swieta   7.
Sztos   8. Spowiedz swieta   9. O, kuchwa     Strona ciemna  10. Przesluchiwalem
cala noc   11. Zagubilem sie w miescie 2   12. Inwazja waranow   13. Jak bardzo mozesz
zmienic sie by zmieniz swa muzyke   14. L.O.V.E.  15. Nie mam nogi   16. Nie ma towaru w
miescie   17. Ide tam gdzie ide  18. Zagubiłem się w mieście 3  
 Muzycy:      Kazik Staszewski - wokal, sampler, saksofon      Sławomir Pietrzak - gitary, pianino
     Adam "Burza" Burzyński - gitara      Andrzej Rewak - klawisze      DJ Feel-X - skrecze     
Jerzy Mazzoll - klarnet, klarnet basowy, saksofon tenorowy      Andrzej Szymańczak - perkusja  
   Irek Wereński - bas      Tomasz Gwinciński - perkusja na "Sztos"    

 

  

W 1997 roku na polskim rynku muzycznym ukazała się płyta która w pewnym stopniu, wpisała
się do narodowego kanonu dzieł wybitnych. Nie ma w tych słowach żadnej kpiny czy
fałszywego patosu. Cała Polska przecież śpiewała piosenkę „12 groszy” Kazika Staszewskiego,
od Morza do Tatr dało się słyszeć charakterystyczną melodię. Nawet radia grywały ją, pomimo
długości i nie cenzuralnych zwrotów.

  

Dziś mamy rok 2010. Od paru lat jesteśmy w Unii, wiele się pozmieniało, stajemy się coraz
bardziej podobni do krajów tzw. Zachodu i w ogóle jest „naj”. Czy więc słowa Kazika z „12
groszy” są już nie aktualne? Niestety wątpię. --- inaczejnazycie.salon24.pl
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