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    1  Czarne Szeregi    2  Mój Pokój    3  Jak Długo    4  Miasto    5  Jak Psy    6  W Imię
Nieważnych Spraw    7  Jeszcze Jeden Krok    8  Ofiarny Stos    9  Wystarczy Iskra    10  Co
Jest    11  Kolesie    12  Johnny B. Goode    13  Nadine    14  Dlaczego Ja (Live)    15  Czy To
Już Koniec (Live)    16  W Imię Nieważnych Spraw (Live)    17 Video  Mój Pokój    18 Video 
Czarne Szeregi    Bass, Vocals – Kacper  Drums [Bębny], Percussion [Blachy] – Pniaku 
Guitars, Voice [Głos] – Siemion  Guitar [Solo] – Adam "Burza" Burzyński   Vocals – Oley    

 

  

No, w końcu ktoś się wziął za reedycje klasycznych polskich płyt. Osobiście uważam, że to
bardzo dobry pomysł. Jest to dobra szansa dla młodszych słuchaczy, aby poznali kawał
naprawdę dobrej muzy, zaś dla starszych szansa na wymianę mocno już zużytych nośników.
Zwłaszcza, że chodzi tu o taki zespół jak Proletaryat. Aż się łezka w oku kręci na wspomnienie
tych lat. Wydana po raz pierwszy w 1993 roku trzecia płyta zespołu jest kamieniem milowym w
polskiej muzyce rockowej. "Czarne Szeregi" to album, który już wówczas był czymś nowym,
świeżym i powalił wiele osób na łopatki. Po dwóch punkowych płytach Proletaryat zdecydował
się na krok, który według samych muzyków był jednym z najbardziej ryzykownych w ich
karierze. Oj chciałbym, żeby inne zespoły też tak ryzykowały… Krążek okazał się być
najlepszym wydawnictwem w historii zespołu. Dzisiaj, co z przykrością muszę stwierdzić, nikt
już tak nie gra. Album "Czarne Szeregi" zawiera świetnie zagrany rock i to w cięższej odmianie.
Wszystko zagrane z polotem, czadem i to takim, że kawałki wywalają z butów i powodują
mechaniczne podrygi ciała. Kto nie zna tego albumu, niech natychmiast go nabędzie i niech
przekona się sam jak powinno się grać rocka w tym kraju. Jest to bardzo dobra alternatywa dla
tej całej papki oferowanej przez media. Takie hiciory jak "Mój Pokój", "Miasto", "Ofiarny Stos",
czy tytułowy numer "Czarne Szeregi" nawet po 11 latach robią wrażenie. Polecam absolutnie
wszystkim. ---Asia Szyra, kultura.onet.pl
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