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    1. Przedstawianko    2. Blues muzyki król    3. Aldona    4. Jadę dziś do ciebie    5. Cały
jestem happy    6. To takie trudne...    7. Krzysztof K.    8. Chodź do baru    9. Tylko wróć    10.
Nie okłamuj mnie    11. Jedziemy dalej    12. Mr. James Brown    Andrzej Gąszczyk – wokal 
Bogdan Simiński – gitara  Janusz Frychel – bas  Jacek Kafka – piano  Michał Kresimon –
saxofon  Jakub Moroń – puzon  Krzysztof Bas – trąbka  Przemek Smaczny – bębny  + 
Krzysztof Krawczyk - wokal    

 

  

Miołech okazja "w przelocie" posuchać wczoraj świrzo wypolono nowo płyta chopcow z Rudy
Śl. i powiym wom żech downo niy słyszoł takij dawki świetnego jak to godajom rythm and
bluesa. Co numer to perełka. Jest tam kupa kapitalnych świetnie zgranych dźwiynków
zaczynajonąc  łod świetnego intro pt."Przedstawianko" przez takie hity jak "Aldona", "KrzysztoF
K." po kończoncy płyta "Mr. James Brown". Niy byda podowoć wszystkich tytułów, jak se
kupicie bydziecie wiedziec, ani niy chca łopowiadać ło kożdyj nutce na tyj płycie. Powiym yno
tela że Gang kolejny roz potwierdził swoja wielko klasa i bardzo sie dziwia że do tyj pory jakoś
go niy widać w mediach, że ci kerzy decydujom ło tym fto mo zaistnieć w tzw. I lidze stawiajom
na piedestale miernoty kere po jednym abo dwóch sezonach znikajom. Szkoda.  Bluściski ---
alojz keta, blues.com.pl
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