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    01. Zapowiedź Piotra Kaczkowskiego 01:22  02. 13 cyfr 05:43  03. Masakra 03:52  04.
Odchodząc 04:40  05. Sado - maso piosenka 04:18  06. Raz na milion lat 05:36  07. Mamona
03:31  08. Kombinat 03:32  09. Koniec czasów 04:53  10. Śmierć w bikini 04:38  11. Telefony
04:23  12. Biała flaga 04:56  13. Nieustanne tango 05:27  14. Tak Tak... to ja 04:34  15. Tak
długo czekam (ciało) 06:23    Ciechowski, Grzegorz - flute, keyboards, vocal  Biolik, Leszek -
bass guitar, back vocal  Ciesielski, Sławomir - drums, back vocal  Krzywański, Zbigniew - guitar,
back vocal    

 

  

Republika pojawiała się w Studiu im. Agnieszki Osieckiej wielokrotnie. Zawsze były to występy
brawurowe i niezwykle emocjonalne. Można więc zadać pytanie, cóż specjalnego w tym
koncercie, poza jego mikołajkowym aspektem. Otóż sporo. To pierwsze spotkanie ze
słuchaczami po wydaniu płyty „Masakra”. Koncert odbył się 6-go grudnia 1998r. w Programie
Trzecim Polskiego Radia, w studiu im. Agnieszki Osieckiej Republika: Grzegorz Ciechowski –
śpiew, instrumenty klawiszowe, flet Zbigniew Krzywański – gitara, śpiew Leszek Biolik – gitara
basowa, śpiew Sławomir Ciesielski – perkusja, śpiew Jerzy Tolak – manager zespołu To
również koncert po długiej nieobecności, nie tylko na scenie, ale również na listach przebojów i
na półkach z bestsellerowymi nowościami w sklepach muzycznych. Po trzech latach
oszałamiającego, nieustającego debiutu oznaczonego nagraniami radiowymi i dwoma
albumami: „Nowe sytuacje” [1983] i „Nieustanne tango” [1984], po rozwiązaniu, zejściu z
podium zwycięzców u schyłku dekady, po reaktywacji i nie aż tak gorąco przyjętych albumach
„Siódma pieczęć” [1993] i „Republika marzeń” [1995] muzycy długo zwlekali z kolejnym
wydawnictwem. Masakra ukazała się dopiero, gdy była dopracowana w najdrobniejszych
szczegółach, nawet z pamiętną ulotką z niby studolarowym banknotem, która miała dużo
napisów Falsyfikat – Republika Mamona, w prasie urosła do „dolarowej afery, a może nawet
próby fałszerstwa”. Ale i sam materiał bronił się znakomicie, świetna muzyka, inspirujące teksty,
znakomite wykonanie. To, że utwór „Mamona” stała się kolejnym przebojem numer 1 wiedział
każdy już po pierwszym przesłuchaniu. I w chwilę później ten koncert. Trójkowy, mikołajkowy.
Świetnie zestawiony z premierowych utworów, przeplecionych reprezentacją
najpopularniejszych przebojów z historii grupy i zauważalnym ukłonem dla solowej działalności
Grzegorza Ciechowskiego pod szyldem Obywatel GC. --- olis.onyx.pl
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