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płyt
z
autorskimi
kompozycjami a jego piosenki
znalazły się na kilkunastu
składankach muzycznych.
„Moje piosenki traktują o
miłości, tęsknocie, radości…
Śpiewam
też
o
szarej
rzeczywistości,
niesprawiedliwości, buncie. Z
reguły nie mówię wprost, moją
muzyczną poezję wypełnia
alegoria, chciałbym, żeby w
piosence każdy odnalazł coś
swojego, przetłumaczył ją na
swoje własne doznania…”.
Foto: Maciej Płoński
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