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Andrzej Zaucha i Dżamble – C’est La Vie (2004)

  

    1. Święto strachów  2. Hej, pomóżcie ludzie  3. Muszę mieć dziewczynę  4. Naga rzeka  5.
Dziewczyna, w którą wierzę  6. Masz przewrócone w głowie   play   7. Wymyśliłem ciebie     
play
 8. Szczęście nosi twoje imię  9. Wpatrzeni w siebie  10. W noc i w dzień  11. Opuść moje sny 
12. Chciałbyś się zabawić  13. Drogi nie odnajdę  14. Sami  15. Nieobecność  16. Zakochani
staruszkowie  17. Przed dniem  18. Bezsenność we dwoje  19. Masz przewrócone w głowie  
 

 

  

C'est La Vie to elegancko wydany pięciopłytowy box zawierający antologię nagrań Andrzeja
Zauchy. Znajdziemy tutaj zarówno jego nagrania z zespołami Dżamble i Anawa, jak solowe
nagrania Zauchy. Wśród zamieszczonych na płycie utworów znalazły się także nagranie artysty
i jego przyjaciół, w tym między innymi utwór Nie pieprz Pietrze nagrany z udziałem Ewy Bem
oraz C'est la vie z udziałem Andrzeja Sikorowskiego, Grzegorza Turnaua i Zbigniewa
Wodeckiego. Nie brak tutaj również takich przebojów Zauchy jak Byłaś serca biciem, Bądź
moim natchnieniem i Dzień dobry, Mr Blues. --- merlin.pl

  

 

  

Moim zdaniem Zaucha największą klasę pokazał w czasach gdy występował z Dżamblami.
Pamiętam jak rewelacyjnie się prezentował w teledyskach razem z Dżamblami. Kapitalnie
wykonał utwór "Wymyśliłem ciebie". Właśnie na tej płycie jest zarejestrowana najlepsza wersja
tj. nagranie radiowe tego utworu. Po odejściu z zespołu Dżamble to już nie był ten sam Zaucha.
Próbował stać się dobrym "kabareciarzem", ale tak do końca nie potrafił znaleźć miejsca dla
siebie. ---stan52, merlin.pl
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