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Atrakcyjny Kazimierz - Przychodził nocą – Przygoda w Toruniu (1993)

  

    1.    "Piersieństwo" – 3:49  2.    "Lampego str." – 6:16  3.    "Di Stefano Misterioso" – 0:35  4.  
"Zupa mleczna" – 5:45  5.    "Biznesy" – 6:22  6.    "Di Stefano Misterioso" – 1:07  7.    "Zając" –
3:58  8.    "Di Stefano Misterioso" – 0:35  9.    "Magia TV" – 3:39  10.    "Zazdrość" – 5:00  11.   
"Di Stefano Misterioso" – 0:24  12.    "Tango z pielęgniarką" – 5:11  13.    "Di Stefano
Misterioso" – 1:10  14.    "Jest mi źle II" – 5:13  15.    "Di Stefano Misterioso" – 0:39  16.   
"Przychodził nocą" – 4:08  17.    "Ja kochać zawszę Cię będę" – 5:06  18.    "Łódź Kaliska" –
2:47  19.    "C-jam blues" – 3:19        Jacek Bryndal – śpiew, gitara akustyczna, mini moog,
saksofon      Jacek Rodziewicz – saksofon barytonowy, organy Hammonda      Jacek Perkowski
– gitara      Piotr Warszewski – gitara basowa      Dariusz Łukaszewski – perkusja      Kayah –
śpiew  +      Aleksander Korecki – saksofon altowy      Marcin Gawdzis – trąbka      Marek
Romanowski – puzon      Stefan Perskiewicz – syntezator      José Torres – instrumenty
perkusyjne    

 

  

Drugi album „Przychodził nocą” nosi podtytuł ”Przygoda w Toruniu”. Tytuł zobowiązuje –
nagrywanie płyty to była jedna wielka (choć krótka) przygoda–balanga, krótka – gdyż album
został nagrany w dwa tygodnie. Początek lat 90-tych był także początkiem ery kompaktu i
dlatego album ukazał się w dwóch wersjach. Jako pierwsza wyszła kaseta z 10 utworami.
Rozszerzona wersja albumu – z dodatkowymi piosenkami i etiudami „Di Stefano Misterioso” 
miała ujrzeć światło dzienne chwilę później na kompakcie. Niestety płyta CD była trudno
dostępna, co wynikało ze stanu upadłości wydawcy – firmy Tonpress.

  

Z tego powodu także wydawca nie dopełnił warunków umowy ze zgodą na wykorzystanie
zdjęcia na okładce, którego autorem jest Robert Wolański. Warto nadmienić, że mieliśmy
okazję promować płytę na koncertach w Londynie i Nowym Jorku. --- atrakcyjnykazimierz.p
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