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    1. Radosc o poranku - J.Lorenc   2. Wyspa (fragment)   3. Samba zycia - S.Mendes  4. Kiedy
ksiezyc jest w nowiu - J.Strobel   5. Samba na jedna nute - A.C.Jobim  6. Stoisz w kolejce po
moje serce - P.Kałuzny  7. Zrodlo  8. Popoludnie - W.Korcz      9. Samba przed rozstaniem -
B.Powell  10. Wolanie Eurydyki - J.Stanowski  11. Trzeba marzyc - J.Strobel  12. Samba trawy -
B.Powell  13. Samba w poludnie - B.Powell  14. Rozmyslania na dworcu (fragment)  15. Po
karnawale - B.Poowell  16  Pamietajcie o ogrodach - J.Pietrzak    

 

  

Minęła 20 rocznica odejścia Jonasza Kofty. Aż trudno uwierzyć. Czas tak szybko umyka. Nam
się wydaje, że coś wczoraj…, a to już dziesięciolecia. Pamięć, ważnego dla mnie autora i
człowieka, postanowiłam uhonorować płytą. Do tego zadania zaprosiłam pianistę i kompozytora
Piotra Kałużnego, muzyków, z którymi na co dzień współpracuję oraz gości. Przedstawiam
Państwu nowe wersje utworów stworzonych dla mnie przed laty: „Sambę przed rozstaniem”,
„Wołanie Eurydyki”, „Sambę w południe”, „Sambę trawy”, „Sambę na jedną nutę”, „Po
karnawale”, „Kiedy księżyc jest w nowiu” i kilka z repertuaru innych wykonawców: „Popołudnie”,
„Radość o poranku”, „Pamiętajcie o ogrodach”, „Płoń moja gwiazdo”, „Trzeba marzyć”, za
użyczenie których, serdecznie im dziękuję. Zajrzałam także do rękopisów autora i znalazłam w
nich dwa wiersze, które przeleżały u mnie 20 lat. „Stoisz w kolejce po moje serce” – to tekst, z
którego przed laty, gdy zmęczyło mnie kreowanie postaci zalotnej uwodzicielki zrezygnowałam.
„Samba dla samotnych”, zawieruszyła się w mojej szufladzie, w czasach, gdy wspólnie z
Jonaszem i Januszem Stroblem, pracowaliśmy nad materiałem do recitalu TV. Wtedy o niej
zapomniałam, dzięki czemu dziś mogę ją Państwu ofiarować. Sądzę, że dla wielbicieli
twórczości Kofty, obie nowości, stanowić będą miłą niespodziankę. ---Hanna Banaszak
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