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Raz Dwa Trzy – Trudno Nie Wierzyc w Nic (2003)

  

  
1. I tylko to wiem
2. Jutro możemy być szczęśliwi
3. Trudno nie wierzyć w nic         play
4. Tak mówi pismo
5. Nazywaj rzeczy po imieniu
6. Idę przed siebie
7. Mógłbyś temu zaprzeczyć
8. To znak
9. Mam imię nazwisko i pracę       play
10. Jestem tylko przechodniem
11. Policjanci w Atenach udają Greka
12. Czy te oczy mogą kłamać
13. W wielkim mieście
14. Nikt nikogo (i tak warto żyć)

Skład:
* Mirosław Kowalik - gitara basowa, kontrabas, śpiew
* Adam Nowak - gitara akustyczna, gitara klasyczna, śpiew
* Jacek Olejarz - perkusja, instrumenty perkusyjne
* Marzena Rogalska - chórki
* Grzegorz Szwałek - akordeon, klarnet, pianino
* Jarosław Treliński - gitara akustyczna, gitara
Goście:
* Antoni Gralak - trąbka
* Tamara Kalinowska - chórki
* Lidia Pospieszalska - chórki
* Marcin Pospieszalski - organy Hammonda
* Mateusz Pospieszalski – saksofon
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Trudno nie wierzyć w nic – album zespołu Raz, Dwa, Trzy wydany w 2003 roku nakładem
wytwórni Warner Music Polska.

  

Po niebywałym sukcesie płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej Czy te oczy mogą kłamać
grupa Raz, Dwa, Trzy proponuje swoją pierwszą od pięciu lat studyjną płytę. Zawiera ona
jedenaście nowych kompozycji. Pierwsza z nich - Trudno nie wierzyć w nic znana jest już z
radia. Muzycznie płyta odwołuje się do wcześniejszych dokonań grupy, choć znacznie
rozszerzone zostało instrumentarium (min. instrumenty dęte i smyczkowe). Pewne jest jedno.
Zespół Raz, Dwa, Trzy posiada fenomenalną cechę budowania w swoich utworach
niezwykłego, pociągającego odbiorców, nastroju. Wydaniu płyty towarzyszyć będzie bardzo
intensywna kampania promocyjna i reklamowa w radiowej Trójce i Jedynce. (Polskie Radio)
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