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Dżem - 2004 (2004)

  

    01. Gorszy dzień – 4:25  02. Chleb z dżemem – 4:16  03. W drodze do nieba – 5:31  04.
Ćma barowa – 4:50  05. Nieproszony – 6:05  06. Wymarzony świat – 3:51  07. Do kołyski –
6:54  08. Dzień świstaka – 5:05  09. Szeryfie, co tu się dzieje? – 5:30  10. Diabelski żart – 2:43 
11. 66 – 3:34  12. W imię ojca – 10:21    Maciej Balcar – śpiew  Paweł Berger – instrumenty
klawiszowe  Adam Otręba – gitara  Beno Otręba – gitara basowa  Jerzy Styczyński – gitara 
Zbigniew Szczerbiński – perkusja    

 

  

Bardzo długo czekaliśmy na pierwszy album Dżemu z kolejnym wokalistą, Maciejem Balcarem.
Grane na koncertach nowe numery zapowiadały, że będzie dobrze. I jest! Grupa znów brzmi
tak jak brzmieć powinna. Bez wątpliwych eksperymentów, mocno, rockowo. Utwory takie jak
Chleb z dżemem, Nieproszony czy Wymarzony świat wręcz buchają gitarowym ogniem, są i
numery łagodniejsze, pogodne (Dzień świstaka, Szeryfie, co tu się dzieje). Natomiast
przebojowość taka, jak w 66 odpowiada mi o wiele bardziej od tej z Być albo mieć.

  

Jak śpiewa Balcar? Na koncertach – wiadomo nie od dziś – potrafi wypaść bardzo riedlowo. Na
płycie nie przesadza z naśladownictwem, śpiewa też zupełnie inaczej niż Dewódzki: z
większym luzem, bez chrypki. Najbardziej przekonująco wypada zaś w balladach. W drodze do
nieba i Do kołyski wywołują znajome ciary i tę specyficzną, dżemową zadumę. Wokalista okazał
się też autorem niemal wszystkich tekstów. Chociaż Gorszy dzień i Chleb z dżemem robią
nienajlepsze wrażenie, to dalej mamy raczej zaskoczenia na plus. Połamany rytmicznie
Diabelski żart przynosi świetny tekst o hazardziście (dwie kobiety pragną mnie/ dama pik i
dama kier), wspomniane Do kołyski również obfituje w wersy warte zapamiętania. Znajdujemy
też coś absolutnie zaskakującego, ale fajnego – radiowy komunikat w Szeryfie, co tu się dzieje.

  

2004 jest albumem na tyle dobrym, że zasadniczo mam tylko jedną wątpliwość: Paweł Berger
znów jakby usunął się na drugi plan, a przecież jego klawiszowe solówki tak bardzo przydają
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Dżemowi smaku... Tak naprawdę jednak to bardzo się cieszę. Z tego, że zespół ponownie gra
to, co wychodzi mu najlepiej. ---Paweł Brzykcy, terazrock.pl
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