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1. Sila (Intro) (4:14)
2. Jesli Chcesz (3:32)
3. Mgla (3:50)
4. Odejdz (4:19)
5. Bede Soba (3:27)
6. Dlaczego Ty (6:41)
7. Bezdomni (3:51)
8. Swiety Spokoj (4:26)
9. Wyspa (6:40)
10. Mgnienie (1:54)        play
11. Sila (3:23)            play

Muzycy:
* Szymon Wydra – wokal
* Zbigniew Suski – gitara
* Karol Sionek – instrumenty klawiszowe
* Jarosław Suski – perkusja
  

 

  

Zespół, którego założycielem był Szymon Wydra, oficjalnie zapoczątkował swoją działalność we
wrześniu 1992 roku. W latach 1992-2000 zespół wystąpił na licznych festiwalach i przeglądach
regionalnych i ogólnopolskich zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. W 2000 roku krytycy
Gazety Wyborczej zaliczyli zespół do dwudziestu najlepiej zapowiadających się wykonawców
na polskiej scenie muzycznej.

  

Przełomowym momentem w karierze był udział Szymona Wydry w pierwszej edycji programu
Idol w 2002 roku, gdzie zajął trzecie miejsce. Kilka miesięcy później ukazał się pierwszy album
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grupy "Teraz wiem", z którego pochodzą przeboje: "Teraz wiem" i "Pozwól mi lepszym być." W
2005 roku zespół wydał drugą płytę "Bezczas", promowaną przez single: "Życie jak poemat" i
utwór tytułowy. Album zyskał status złotej, a wkrótce potem platynowej płyty. W 2007 roku, na
15-lecie istnienia zespołu, ukazała się trzecia płyta pt. "Remedium". Album promowały single:
"Jak ja jej to powiem" i "Całe życie grasz" - ten krążek również szybko pokrył się złotem. W roku
2010, gdy mija 18 lat istnienia zespołu - ma premierę czwarta płyta, która utwierdza wszystkich
fanów w przekonaniu, że zespół Szymon Wydra & Carpe Diem ma "Powołanie" do tworzenia
muzyki.
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