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Skaldowie - Wszystko Mi Mówi, Że Mnie Ktoś Pokochał (1968)

  

  Strona 1  1.Wszystko mi mowi, ze mnie ktos pokochal  2.Nie caluj mnie pierwsza 
3.Zapomniany mlyn  4.Bedzie koleda  5.Wspolny jest nasz swiat  6.Sen dla mojej dziewczyny  
 Strona 2
 7.Na wirsycku  8.Zawolam na pomoc wszystkie ptaki  9.Sady w oblokach  10.Spiewam bo
musze  11.Dwudzieste szoste marzenie  12.Czy jeszcze zdaze  
 Andrzej Zielinski (voc;pno;org),  Jacek Zielinski (voc),  Marek Jamrozy (voc;g),  Jan Budziaszek
(dr),  Jerzy Tarasinski (g),  Konrad Ratynski (voc;bg)  Ali-babki    

 

  

Drugi longplay Skaldów " Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał "  był juz bezdyskusyjnym
potwierdzeniem talentu Andrzeja Zielińskiego  jako kompozytora piosenek. Świadczył też o tym,
że Skaldowie  wypracowali Coś w rodzaju własnej estetyki brzmienia. Tu mogło pojawić  się
prawie wszystko: fortepianowa partia w stylu XVII - wiecznym gallant  ( Nie całuj mnie pierwsza
), efektowne smyczki, budujące aranżację  ( Wspólny jest Nasz świat ), akompaniament jak ze
zwykłej piosenki  estradowej tamtych lat ( Śpiewam, bo muszę ), czy niemal stonesowska 
gitara ( Dwudzieste szóste marzenie ). Pozostawało to w ścisłym związku  z gustem
Zielińskiego - kompozytora. Opowiadał mi kiedyś, że lubi odrobinę  szaleństwa w muzyce - no i
naprawdę szalał po swojemu. Pisząc przeboje,  pławił się w przeróżnych pastiszach,
stylizacjach, utworach " w klimacie ",  cytatach i niby - cytatach. Obok potężnej dawki swojsko
folkloryzującej  muzyki znalazły się na " Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał " 
kompozycje już wyraźnie pomyślane jako swego rodzaju odpowiednik  anglosaskiej muzyki
młodzieżowej. A to próba rockowej kompozycji,  którą wzbogaca niby - ludowy motyw i
improwizacja gitary na skali góralskiej ( Dwudzieste szóste marzenie ), a to ekspresyjny refren
ze  śladami muzyki soulowej ( Śpiewam, bo muszę ). Szczególny repertuar, szczególny
zespół... . ---Wiesław Królikowski , Tylko Rock
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