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    01. Moje miasto nocą - 04:18  02. Tak blisko ciebie - 04:28  03. Meksyk - 04:30  04. Zmowa -
03:24  05. Rozstania bez słów - 05:41  06. Gdy nadejdzie noc - 04:07  07. Oh Yeah! - 03:22  08.
Naga i bosa - 04:58  09. Ulice małych miast - 03:56  10. Zostańmy sami - 05:34  +  11. Afryka -
05:05  12. Za oknami wiatr szaleje - 03:54  13. Otoczony - 04:00  14. Kochać inaczej - 05:58 
15. Let`s Swing - 04:39  16. Wait - 03:00  17. Sweet Jail - 03:01    Marek Kościkiewicz - guitar,
vocal;  Andrzej Krzywy - vocal;  Jacek Perkowski - guitar;  Piotr Kubiaczyk - bass guitar; 
Dariusz Krupicz - drums;  Robert Chojnacki - saxophone  +  Kostek Yoriadis - keyboards; 
Stanisław Sojka - back vocal (10);  Katarzyna Szczot "Kayah" - vocal (10);  Konstanty Plewicki -
congas, piano.    

 

  

W roku 1990 muzycy wystąpili na festiwalach Rock Opole i Jarocin, a także nagrali - przy
wsparciu m.in. Kayah (voc), Stanisława Sojki (voc) i Kostka Joriadisa (kbds; później w Human) -
album "Oh Yeah!". Nie był on nieudany, brzmiał lepiej niż poprzedni, ale w każdym ze swych
stylistycznych wariantów - balladowym ("Zostańmy sami"), rock'n'rollowym ("Oh Yeah!", "Moje
miasto nocą"), "reggae'owym" ("Naga i bosa") - stanowił niemalże tylko echo "Kochać inaczej".

  

Kompaktowa wersja "Oh Yeah!" została wydana przez firmę Zic-Zac, założoną przez
Kościkiewicza, w której pracował także Kubiaczyk. Wynikające z tego obowiązki uniemożliwiły
gitarzyście wzięcie udziału we wszystkich koncertach, jakie grupa dała w 1991 roku. A pod
koniec 1990 i w roku następnym De Mono występowało bardzo często. Tuż po wydaniu "Oh
Yeah!" ruszyło, wsparte przez Kayah, w regularną trasę promocyjną po kraju.
---muzyka.interia.pl
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