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Programów telewizyjnych, maj!cych 
wy"ania# nowe gwiazdy muzyki, polski 
odbiorca widzia" ju$ bez liku. Co cha-
rakterystyczne, zwykle laureaci takich 
konkursów przepadaj! z kretesem w od-
m%tach show-biznesu. By# mo$e dlatego,  
$e programy te zajmuj! si% wyszukiwa-
niem wokalistów, potra&!cych "adnie 
'piewa# cudze piosenki, a nie oryginal-
nych twórców.

Chwalebnie inn! formu"% ma konkurs, 
który wygra" LemON. Formacja Igora 
Herbuta przekona"a jury i telewidzów 
piosenkami w"asnego autorstwa. Teraz 
znane z telewizji kompozycje, w towarzy-
stwie nowych utworów, tra&"y na debiu-
tanck! p"yt% „LemON”. Trzeba przyzna#, 
$e interesuj!c!.

Ju$ sam fakt, $e Herbut w du$ej cz%'ci 
nagra( 'piewa po "emkowsku, czyni jego 
zespó" wyj!tkowym. Ale muzycznie te$ 
jest ciekawie. Debiut LemONa to nie ty-
powe pop-rockowe granie pod telewizyj-
nego widza. Wida# tu inspiracje rockiem 
progresywnym. Do typowego instru-
mentarium dodano skrzypce, a piosenki 
nie powtarzaj! banalnych struktur. 

Mo$e m"odzi muzycy jeszcze nie 
wszystko zagrali i za'piewali idealnie, ale 
pokazali, $e nie brak im odwagi do reali-
zowania w"asnej wizji. 

Na minus p"ycie trzeba zaliczy# powtó-
rzenie piosenki „B%d% z Tob!” i, zupe"nie 
niepotrzebny, pubowy cover )e Beatles. 
Czuj% jednak, $e tra&"y one na kr!$ek  
z braku czasu na nagranie innych utwo-
rów, a nie z braku pomys"ów.  ■

Bartosz Szurik

Alvin Lee

Still on the Road  

to Freedom
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Po woodstockowym sukcesie piosenki 
„I’m Going Home” Ten Years A*er zyska-
li mi%dzynarodow! s"aw%, a lider grupy, 
Alvin Lee, zosta" okrzykni%ty najszybszym 
rockowym gitarzyst!. 

Pó+niej ukaza"o si% jeszcze kilka albu-
mów zespo"u, a$ w ko(cu Lee postanowi" 
pój'# na swoje. Przez wiele lat tworzy" i na-
grywa" samodzielnie, a „Still on the Road 
to Freedom” to jego najnowsza p"yta i – jak 
si% okazuje – ostatnia w karierze, bo muzyk 
zmar" nieoczekiwanie 6 marca 2013. 

Tytu" mia" sugerowa#, $e artysta ceni 
swobod% wypowiedzi. Sam wszystkie 
utwory napisa", wykona" (z ma"! pomoc! 
sidemanów), nagra" i zmiksowa". A efekt? 

Kilka kawa"ków zdecydowanie przyku-
wa uwag%. Przede wszystkim „Listen To 
Your Radio Station”. Takiego sola na gita-
rze elektrycznej dawno nie s"ysza"em. Do 
tego 'wietny bas (na obu instrumentach 
zagra" Lee) oraz charakterystyczny g"os 
– mocny i ekspresyjny. Przypominaj! si% 
najlepsze lata Ten Years A*er, a zw"asz-
cza album „Rock And Roll Music To )e 
World”. Nagranie „Rock You” mocno 
ko"ysze. „Blues Got Me So Bad” te$ jest 
niczego sobie, a i z pozosta"ej dziesi!tki 
nagra( (jedno instrumentalne, z gitar! 
akustyczn! w roli g"ównej) mo$na wybra# 
sporo dobrego. 

Zabrak"o jedynie ekwilibrystycznych 
popisów, z których Lee niegdy' s"yn!". 
S! za to momenty, których niejeden  
bluesman móg"by mu pozazdro'ci#. Od  
Woodstock min%"y 44 lata, a muzyka Alvi-
na Lee jest wci!$ z $ywa, chocia$ artysta 
ju$ odszed".  ■

Grzegorz Walenda

Perfect

Perfect
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Gdy 'ledz% poczynania wspó"czesnego 
Perfectu, stale nachodzi mnie t%sknota za 
twórczo'ci! grupy z czasów, gdy dowo-
dzi" ni! Zbigniew Ho"dys. Reedycja de-
biutu fonogra&cznego zespo"u to 'wietna 
okazja, by odpowiedzie# sobie na pyta-
nie: czy nostalgia ta ma pod"o$e inne ni$ 
zwyk"y sentyment?

Wystarcza kilka taktów otwieraj!cej al-
bum „Lokomotywy z og"oszenia”, by so-
bie na nie odpowiedzie#. A przecie$ nie 
jest to najlepsza piosenka na tym kr!$ku! 
Wiele pozosta"ych tytu"ów: „Chcemy 
by# sob!”, „Niewiele ci mog% da#”, „Nie 
p"acz Ewka” – to nie tylko to, co najlepsze  
w dorobku formacji, ale istne „the best 
of ” polskiego rocka!

Kompozycje Ho"dysa i Olewicza to 
oczywisty przyk"ad muzyki, która opiera 
si% up"ywowi czasu. Niew!tpliwie cz%'# 
zas"ug nale$y przypisa# Wojciechowi 
Przybylskiemu. Dzi%ki jego produkcji  
w nagraniach czuje si% swobod% oraz $y-
wio"owo'#, czyli dok"adnie to, czego tak 
bardzo brakuje wspó"czesnym „przepro-
dukowanym” szlagierom z radia.

Reedycja ta nie urzeka dodatkami. 
„Bonusowe” trzy piosenki: „Po co”, „Opa-
nuj si%” i „Pepe wró#” w wersjach studyj-
nych wielbiciele zespo"u ju$ znaj! (cho#-
by z kompilacji). Je$eli jednak kochacie 
dobrego rocka, a z jakich' wzgl%dów nie 
macie „bia"ego albumu” w swojej kolek-
cji, nie wahajcie si% go kupi#.

To dzie"o wybitne. Perfect nie tylko  
z nazwy.  ■

Bartosz Szurik


