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ZBIGNIEW MACIEJOWSKI 

 (pseud. Robert Aster, ur. 14 czerwca 1912 roku, 
Włocławek, zm. 13 kwietnia 1980 roku, Warszawa), 
kompozytor, aktor i autor tekstów piosenek, studiował 
ekonomię w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. 

Założył (z Zygmuntem Lewandowskim) pierwszy w 
Polsce teatrzyk studencki (1933-1937, pierwsze utwory: 
Studenci WSH, Tamara (muz. Zygmunt Lewandowski). 

Najbardziej znane przeboje (z własnymi tekstami): 
tanga Czarny chłopiec, Odchodzisz dziś ode mnie, Piosenka 
przypomni ci (z rep. Marii Kramerówny i Marty 
Mirskiej), Złociste chryzantemy (wyk. Janusz Popławski, 
1937), Tańcz colombino, walc Wlazł kotek na płotek.  

Jest autorem tekstu nastrojowych tang: Ja kocham cię 
(muz. Jerzy Mokwa), Kiedy patrzę w twoje oczy (muz. J. 
Marl), Tango cygańskie i ty (muz. Eugeniusz Miler), 
Uśmiechnij się, choć smutno ci (muz. T. Kochański). 

Grał w filmach: Pani minister tańczy, Szpieg w masce. 
W czasie wojny prowadził sklep tekstylny, kierował 

kawiarnią Patria, gdzie organizował występy artystyczne 
Marii Kramerówny i Karola Hanusza. 

Po wojnie skomponował piosenki Nie ukryjesz swoich 
marzeń (sł. Janusz Kondratowicz, I nagroda w Telewi-
zyjnej Giełdzie Piosenki, wyk. Regina Pisarek, 1968), 
Spóźniony żal (sł. Adam Mieczysław Sznaper), Ulica 
Mostowa (sł. S. Skulska, wyróżnienie w Radiowej Giełdzie 
Piosenki, 1969) oraz ponad 70 ilustracji muzycznych do 
programów cyrkowych. 

 

 
CHRYZANTEMY ZŁOCISTE 

Muzyka i słowa: Zbigniew Maciejowski (1937) 
tango z repertuaru Janusza Popławskiego 

 
Chryzantemy cudne, szczerozłote 
Na wystawie czekały co dzień, 
Wysyłając w przestrzeń swą tęsknotę 
Od poranka aż po wieczorny cień. 
 
I przyszedł ktoś, tak smutnie zadumany, 
Co w oczach miał kryształy srebrnych łez 
I w jesienny ranek zapłakany 
Wyczekiwań chryzantem nadszedł kres. 

Chryzantemy złociste 
W kryształowym wazonie 
Stoją na fortepianie, 
Kojąc smutek i żal. 
 
Poprzez łzy srebrno mgliste 
Do nich wyciągam dłonie, 
Szepcząc wciąż jedno zdanie: 
Czemu odeszłaś w dal? 

Nic mnie dzisiaj nie cieszy, 
Gdy skończyły się sny, 
Kto me serce uleczy, 
Otrze z oczu łzy? 
 
Chryzantemy złociste, 
Uśmiechnijcie się do mnie, 
Może wśród dawnych wspomnień 
Zaginie żal ... 

PIOSENKA PRZYPOMNI CI 
Muzyka i słowa: Zbigniew Maciejowski  
tango z repertuaru Marii Kramerówny 

 
1. 

Spadła cicho kartka z kalendarza, 
Znów bez ciebie minął jeden dzień, 
Serce me o tobie tylko marzy, 
Przyjdź i smutek w radość zmień. 
 
Czemu każesz tęsknić tak ogromnie, 
Czyżbyś o mnie zapomniała już? 
Jeśli tak, to wśród tęsknoty, 
Znajdzie cię piosenki motyw, 
Wśród dalekich lądów, rzek i mórz. 

 
Refren: 

Piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka, 
Że tęskni ktoś z daleka, samotny, jak ty. 
Piosenka przypomni ci te chwile, co minęły, 
Co w przestrzeń popłynęły, jak zwodnicze sny. 
A wtedy serce zabije mocno 
I blaski wspomnień znów się rozzłocą. 
Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, 
Że smutek ma na twarzy, a w oczach ma łzy. 
 

2. 

Nie ma dnia, godziny i minuty, 
Bym do ciebie nie słał myśli swych, 
Rozkochanych, lecz niestety smutnych, 
Kiedy w świat odeszłaś ty. 
 
Lecz pomimo wszystko wciąż się łudzę, 
Że obudzę znowu serce twe, 
Może wzruszą cię wspomnienia, 
Sny minione i marzenia 
I miłosne czułe słowa te. 

 
Refren: Piosenka przypomni ci... 
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