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1. Papierowy nóż (4:15)
2. Miasto mężczyzn (3:36)
3. Sekrety ciał (4:17)
4. Znów o sobie nie wiem nic (4:48)
5. Historia pewnego królestwa (4:04)
6. Kobieta i diabeł (4:59)
7. U barona (3:55)                      play
8. Sen wędrowca (3:39)                  play
9. Motyle i kloszardzi (4:28)
10. Złe i dobre (5:43)

Line-up:
- Aleksander Mrozek / guitars, keyboards
- Sylwia Damasiewicz / vocals
- Bogdan Tymoszuk / bass
- Kazimierz Marut / drums

Guest musicians:
- Marek Pieczara Georgia / backing vocals (1, 2, 5, 7, 9)
  

 

  

Nurt - polska grupa rocka awangardowego, powstała we Wrocławiu w marcu 1971 roku. W
pierwszym składzie znaleźli się: Roman Runowicz (gitara, wokal, eks-Romuald & Roman),
Aleksander Mrożek (gitary, wokal), Kazimierz Cwynar (gitara basowa, wokal) i Ryszard Sroka
(perkusja). Styl grupy można określić jako hard rock z elementami rhythm & bluesa, jazz-rocka i
psychodelii. Muzycy czerpali inspiracje z takich muzyków, jak Jimi Hendrix, John Mayall i
zespołu Colosseum.
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W 1977 roku Nurt przerwał działalność, mając na koncie jeden album długogrający i trochę
nagrań radiowych. Reaktywacja nastąpiła w 1995 roku, kiedy to ukazała się nowa płyta Motyle i
kloszardzi. Zespół nagrał ją w całkowicie zmienionym składzie, z Aleksandrem Mrożkiem jako
jedynym oryginalnym członkiem. Wspomagali go Sylwia Damasiewicz (wokal), Bogdan
Tymoszuk (gitara basowa), Kazimierz Marut (perkusja) i Mariusz Pieczara (wokal
wspomagający). Album utrzymany był w klimacie klasycznego rocka. Później znowu nastąpiło
zawieszenie działalności, aż do następnej dekady, kiedy to zespół powrócił do koncertowania.
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