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01.Historia o ptaku , który odleciał do Boga
02.Kapitan
03.Pod prąd
04.Jest OK
05.Obserwator
06.Wolny wybór
07.Puls
08.No women no cry
09.Chcę cię kochać
10.Po długich przemyśleniach radzimy panu
11.MPO Blues
12.Jak się czujesz ze mną w łóżku
13.Przed nami drzwi zamknięte
14.Kasa Chorych
15.Ameryka

Personnel:
Jarosław Tioskow - voc,guitar
Michał Kielak - harmonica
Grzegorz Kluczyński - guitar
Marek Szerszyński - bass
Mirosław Wiechnik – drums

Live from Radio Pik Studio Bydgoszcz 26.07.2007
  

 

  

Jak sama nazwa wskazuje jest to materiał live. I tak jest w istocie. Nagrań dokonano w studio
bydgoskiego radia PiK w dniu 26 lipca 2007. Płyta zawiera 15 utworów znanych z różnych
okresów działalności zespołu. Składa się na to 14 kompozycji własnych i jeden cover , który
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zespół szczególnie polubił czyli marleyowki "No woman no cry".

  

Od zawsze powtarzałem chłopakom że powinni nagrać płytę na żywo ponieważ po wielu
zamieszaniach ze składem kiedy w końcu personalnie zostało wszystko ustalone zespół nabrał
nowego "poweru". Na tych koncertach które dane mi było widzieć prezentowali się na prawdę
rewelacyjnie. Co prawda koncert w radio to nie to samo co taki "zwykły" koncert bo na sali tylko
kilkanaście krzeseł i brak tej prawdziwej reakcji publiczności ale zespół gra na pewno na 100%
na żywca i pokazuje swoje możliwości. Płyta brzmi świeżo i radośnie i cieszy mnie bardzo.

  

Pomimo tego że samozwańczo mianowałem się "Naczelnym Kasofanem Rzeczpospolitej" i
wielu myśli że w zakresie obowiązków mam bezgraniczne chwalenie zespołu, to ja jednak mam
do nich krytyczny stosunek. I troszkę żałuję że na płycie nie pojawił się przynajmniej jeden
jedyny utwór nowy, premierowy. --- Marek Kaczanowski, blues.com.pl
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