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JANUSZ LASKOWSKI

(ur. 5 stycznia 1946 roku, Pożarki na Wileńszczyźnie),
kontrowersyjny piosenkarz, kompozytor i gitarzysta,
przyjechał do Polski z terenów ZSRR w 1957 roku.
Debiutował w białostockim zespole Ananasy, założył
własną grupę Dacyty (1967).
Zdobył ogromną popularność w latach 70., występując
w programach radiowych Popołudnie z młodością (1970),
Telewizyjnym Ekranie Młodych (1971) i nagrywając
swoje piosenki na pocztówkach dźwiękowych.
Uważany jest za protoplastę disco polo.
Przyjęty entuzjastycznie przez publiczność XV KFPP
w Opolu (1977), został niemal zmiażdżony przez jury.

Krytyka nie szczędziła mu druzgocących ocen, jego
piosenki na ogół uznawano za kiczowate, muzykę jako
banalną, a ich teksty za przykład złego smaku.
Wylansował przeboje: Beata z Albatrosa (1965), Och, jak
bardzo cię kocham i Żółty jesienny liść (słowa i muzyka
własne, 1966), Jechali Cyganie i Trojka cwałem ruszyła
(słowa: Mura Che-Varos), Kolorowe jarmarki (sł. Ryszard
Ulicki, piosenkę, traktowaną pastiszowo, włączyła do swego
repertuaru Maryla Rodowicz, zdobywając Grand Prix na
MFP, Sopot, 1977), Na opolskim rynku (muz. Katarzyna
Gaertner, sł. Małgorzata Goraj), Gwiaździsty bilet, Moje
stare piosenki, Niech się pani nie odwraca, Śnił mi się
rodzinny dom, To nie jest San Francisco, Wspomnienia z
licealnych lat (muz. własna, sł. J. Dzieńkowski).
Zdobył nagrodę Złotego Gwoździa w plebiscycie
popularności Kuriera Polskiego i nagrodę Lata z Radiem
(1979). Wielokrotnie występował w Belgii, Francji, Holandii i
Niemczech, dla Polonii amerykańskiej, w Kanadzie i Australii.
Nagrał kilka płyt: Pierwszy dzień wiosny, Kolorowe
jarmarki, Żółty liść, Zanim rzucisz we mnie kamieniem,
Nigdy nie byłem w Casablance, Świat nie wierzy łzom,
Wszystko chłopcy jest OK), wydał kilka milionów pocztówek
dźwiękowych. Obecnie ma własne studio nagrań i wciąż cieszy
się dużą popularnością.
www.januszlaskowski.qs.pl

BEATA Z ALBATROSA

ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ

Muzyka i słowa: Jan Adam Laskowski (1965)

Muzyka i słowa: Jan Adam Laskowski (1966)

Siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna,
Dziś pozostał mi po tobie smutek, żal,
Miałaś wtedy 17 lat dziewczyno,
W Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię.

Żółty jesienny liść
Tyle mi opowiedział,
Dałaś mi go bez słów,
Jednak on dobrze wiedział.

A na imię miałaś właśnie Beata,
Piękne imię, muszę przyznać, miła ma,
Zabierałem cię co dzień na fregatę,
Byś miłością swoją upajała mnie.

Jesień wszystko odmienia,
Niesie smutek i łzy,
Lecz zawdzięczam jesieni,
Że kiedyś kwitły bzy.

Minął dzionek, słońce zaszło za jeziorem
I fregaty kontur ukrył się za mgłą,
Na fregacie byliśmy wciąż sami,
A na brzegu ktoś nucił piosnkę tą.

Złoty liść opadł z drzewa
Naszych uczuć i marzeń,
Tulę do ust i szepczę,
Że to nie takie proste.

Już od dawna ciebie nie widziałem,
Tak mi smutno jest bez ciebie, tak mi źle,
Lecz myślę, że znowu się spotkamy
W Augustowie nad Nieckiem w białe dnie.

Jesień wszystko zamienia,
Zwiędłe liście i wiatr.
Miłość moja do ciebie
Wciąż trwa, wybacz, że trwa.

Te wspomnienia w mej pamięci pozostaną
I na zawsze schowam w sercu je.
Jestem, Beatko, zakochany,
Pragnę z tobą jeszcze nieraz spotkać się.

Garstkę prochu liścia
Zostawiłaś po sobie,
Garstkę prochu wspomnień
Porwał jesienny wiatr.

Gwiazdozbiór polskiej piosenki – Janusz Laskowski
ŚWIAT NIE WIERZY ŁZOM
Muzyka: Jan Adam Laskowski, słowa: Ryszard Ulicki
1.

3.

2.

Powiedz, powiedz, jak to jest,
Że na świecie tym
Jest tak dużo łez,
Co dzień wielki deszcz
Pada wokół nas,
Powiedz jak to jest,
Że świat płacze cały czas
Że świat płacze cały czas
Refren:

Gdy przychodzisz na ten świat,
Łzami witasz go,
A gdy drogi kres
Ludzie płaczą też.
Wciąż im mało łez,
Stad się bierze ten
Nieustanny gorzki deszcz
Nieustanny gorzki deszcz.

Urodziny, ślub czy chrzest
Znowu płacze ktoś,
Znowu łezka jest,
Radość albo gniew.
Ludzie ronią łzy,
Powiedz, jak to jest,
Że tak często płaczę ja,
Że tak często płaczesz ty.

Refren: Świat nie wierzy łzom ...

Refren: Świat nie wierzy łzom ...

Świat nie wierzy łzom,
Szkoda naszych łez,
Świat nie wierzy łzom,
Bo tak dużo jest
Na tym świecie łez.

KOLOROWE JARMARKI
Muzyka: Jan Adam Laskowski, słowa: Ryszard Ulicki (1977)
1.

2.

Kiedy patrzę, hen za siebie,
W tamte lata, co minęły,
Czasem myślę, co przegrałem,
A co diabli wzięli,
Co straciłem z własnej woli,
Ile przeciw sobie,
Co wyliczę, to wyliczę,
Ale zawsze wtedy powiem,
Że najbardziej mi żal:

Gdy w dzieciństwa wracam strony,
Dobre chwile przypominam,
Mego miasta słyszę dzwony,
Czy ktoś czas zatrzymał?
I gdy pytam cicho siebie
Czego żal dziś w tobie
Co wyliczę, to wyliczę,
Ale zawsze wtedy powiem,
Że najbardziej mi żal:

Refren:

Refren: Kolorowych jarmarków ...

Kolorowych jarmarków,
Blaszanych zegarków,
Pierzastych kogucików,
Baloników na druciku,
Motyli drewnianych,
Koników bujanych,
Cukrowej waty
I z piernika chaty.

