ANDRZEJKI Z ANDRZEJAMI

Dzisiejsze spotkanie jest małą propozycją
muzyczną na spędzenie wieczoru andrzejkowego
w kameralnym gronie najbliższych Wam osób.
Niestety nie czas na taneczne szaleostwa,
ale można to sobie zrekompensowad.
Dziś zapraszam na spotkanie z polskimi
śpiewającymi Andrzejami. Mam nadzieję,
że włączycie sobie zaproponowane piosenki,
np. na youtubie i skorzystacie z tekstów
do wspólnego zaśpiewania z rodzicami,
rodzeostwem, a nawet z dziadkami.

ANDRZEJ ZAUCHA (1949 – 1991)
Wokalista rhythm- and –bluesowy i jazzowo- popowy,
saksofonista altowy i perkusista, a także aktor oraz
artysta kabaretowy. Z zawodu zecer. Był muzycznym
samoukiem. W 1991r. zginął od ran postrzałowych.

Byłaś serca biciem
Byłaś serca biciem,
Wiosną, zimą, życiem,
Marzeń moich echem,
Winem, wiatrem, śmiechem
Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą
Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą
Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają,
Że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje
Byłaś serca biciem,
Wiosną, zimą, życiem,
Marzeń moich echem,
Winem, wiatrem, śmiechem
Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne
Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną
W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia
grosze
W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę
Byłaś serca biciem,
Wiosną, zimą, życiem,
Marzeń…

ANDRZEJ DĄBROWSKI
Piosenkarz, perkusista, kompozytor,
dziennikarz, fotografik,
a także kierowca rajdowy.

Do zakochania jeden krok
Mijają dni miesiące mija rok
Prawdziwe życie mija nas co krok
I z tym nam dobrze jest i nie jest
I niby nic nie dzieje się
Świat nam nie wadzi, lecz przez cały czas
Coś się gromadzi, coś dojrzewa w nas
Co było ledwie nutką rzewną
Zmienia się w pewność tego że
Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok nic więcej
Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej
Do póki się zapala wzrok, do póki się splatają ręce
Do póki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok
Do zakochania jeden krok ...
A potem znowu codzienności kurz
I zakochanie też za tobą już
I tylko jedno masz ze świata
Niezmienną pewność własnych wad
A potem braku zdarzeń znów masz dość
I znów się zamiast marzeń zjawia…

ANDRZEJ SIKOROWSKI
Piosenkarz, kompozytor, gitarzysta, autor
tekstów, absolwent filologii polskiej UJ, napisał
muzykę do ponad 20 filmów animowanych dla
dzieci. Od 1977r. w grupie „Pod Budą”.

Lato było jakieś szare
I słowikom brakło
tchu
Smutnych wierszy
parę,
Ktoś napisał znów
Smutnych wierszy
nigdy dosyć,
I zranionych ciężko
serc
Nieprzespanych nocy,
Które trapi lęk
Kap, kap płyną łzy
W łez kałużach ja i Ty
Wypłakane oczy
I przekwitłe bzy
Płacze z nami deszcz
I fontanna szlocha też
Trochę zadziwiona
Skąd ma tyle łez
Nad dachami muza
leci
Muza czyli weny znak
Czemuż wam poeci
Miodu w sercach
brak?
Muza ma sukienkę
krótką
Muza skrzydła ma u
rąk
Lecz wam ciągle
smutno,
A mnie boli ząb

„BARDZO SMUTNA PIOSENKA RETRO”

ANDRZEJ RYBIOSKI
Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Współtworzył
grupę 2 Plus 1. W 1971r. wspólnie m.in.
ze Zbigniewem Hołdysem założył własną grupę
„Andrzej i Eliza”, w której występował z żoną.

Nie liczę godzin i lat
Wschodami gwiazd i zachodami
Odmierzam czas liści kolorami
Odmierzam czas, nie używając dat.
Czekaniem na niespodziewane,
Straconych szans rozpamiętywaniem,
Odmierzam czas, nie używając dat.
Nie liczę godzin i lat,
To życie mija, nie ja.
Bliżej gwiazd, bliżej dna
Jestem wciąż taki sam,
Wciąż ten sam.
Nie liczę godzin i lat,
To życie mija, nie ja.
Z kilku dni w morzu dat
Własny swój znaczę ślad,
Własny ślad.
Zużytych słów przesypywaniem,
Gubieniem dróg i odnajdywaniem
Odmierzam czas, nie używając dat.
Bez godzin i bez kalendarzy
Długością dni i zmiennością zdarzeń
Odmierzam czas, nie używając dat.
Nie liczę godzin i lat,
To życie mija,…

ANDRZEJ PIASECZNY - „PIASEK”
Piosenkarz, autor słów, aktor niezawodowy
i celebryta. Był wokalistą zespołu „Mafia”.

BUDZIKOM ŚMIERD
Jeszcze nie, nikt nie obudzi mnie właśnie przychodzi najlepszy
sen już jestem w środku genialnie cicho jest telefon dzwoni
a może go zjeśd na dworze zima jak nie to leje deszcz naciągnę
kołdrę tak lepie to wiem tu żar tropików i o czymś jeszcze śnię
wstao jeśli musisz bo ja chyba nie I do południa budzikom śmierd
a po północy niech dzwoni kto chce rano trzeba wstad, rano to
jest tak gdzieś po pierwszej, bo później już nie Zdobywam skarb
i całkiem niezłą... wiesz byłaby moja a czuję że gdzieś sąsiad
z wiertarą morderczo skrada się to cisza dzienna jest bo ja jeszcze
śpię I do południa budzikom śmierd a po północy niech dzwoni
kto chce rano trzeba wstad, rano to jest tak gdzieś po pierwszej,
bo później już nie Świat lepszy jest piękny jest świat gdy można
spad śpij oczy zmruż kotki dwa i takie tam I do południa...

ANDRZEJ KRZYWY
Muzyk, piosenkarz, prezenter telewizyjny.
W latach 1984-87 gitarzysta i wokalista
zespołu Daab. Od 1987 wokalista zespołu
De Mono.

Kochad inaczej
Kochad to nie znaczy zawsze to samo
Można kochad tak lekko, można kochad bez granic
Kochad żeby zawsze i wszędzie byd razem
Wierzyd, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami
Kochad to nie znaczy zawsze to samo
Kiedy jesteś daleko kochasz przecież inaczej
A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował
Kiedy jesteś daleko możesz wszystko stracid
A kiedy przyjdzie na Ciebie czas
A przyjdzie czas na Ciebie, Porwie Cię wtedy wysoko tak
Do góry Cię uniesie
A kiedy przyjdzie na Ciebie czas
A przyjdzie czas na Ciebie,
Porwie Cię wtedy do góry tak Wysoko Cię uniesie
Lecz nagle możesz zacząd spadad w dół
A to już nie to samo
Kochad to nie znaczy zawsze to samo
Trzeba stale uważad, żeby kogoś nie zranid
Nie tak łatwo jest kochad, nie tak łatwo byd…

ANDRZEJ ROSIEWICZ
Piosenkarz estradowy, gitarzysta, tancerz,
satyryk, kompozytor i choreograf.
Ukooczył SGGW w Warszawie na Wydziale
Melioracji Wodnych.

NAJWIĘCEJ WITAMINY
Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe
Ale ponod dosyd chłodne, bo … polodowcowe
Trzeba przyznad, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode
Ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem?!
Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny
i to jest prawda, to jest fakt, dziewczęcy urok, wdzięk i takt
I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie
Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym.
Są Francuzki , które ponod słyną w świecie mody
Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody
Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty
Gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty
Albo zamiast pokowboid w dalekiej Syberii, co?
Miałbyś cale swoje życie spędzid w perfumerii.
Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…
Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi: nie nada…
Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz…
Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów
Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu!
Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…
Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę
Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem
Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywisty,
Gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku?
Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…

Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie
Wschodnie gejsze niedzisiejsze,
skośne, niewysokie
Może dałbym się Japonce nawet zauroczyd
Ale jak tu takiej Chince spojrzed prosto w oczy?
Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…

Andrzej Mleczko

Dziękuję za uwagę.
Miłego wieczoru!
P. Iwona Kozłowska

