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    1. Źródło zdrowej wody    2. Daj się zabić    3. Samotny ptak    4. Magiczne oczy    5. Kocham
i czuję    6. Policz czas    7. Blues Notify    8. Ale miłość nie    9. W butach czy na boso    10.
Słodkich snów kobieto      Muzycy:  Sławomir Małecki (gitara),   Marek Modrzejewski (wokal),  
Sławomir Jagas (bas),   Krzysztof Toczko "Partyzant", (gitara),   Dawid Leszczyk (perkusja).    

 

  

Zespół powstał w 1988 r. i już w tym samym roku wystąpił w katowickim Spodku jako laureat
festiwalu "Rawa Blues".

  

Po przeszło ośmiu latach aktywnej działalności koncertowej zespół doczekał się pierwszego
wydania albumu na krążku CD "ZDROWA WODA", którego premiera miała miejsce 2 września
1996 roku. Na płycie znalazły się największe przeboje grupy takie jak: "Piwo", "Częstochowa
'77", czy ballady: "Kochaj mnie, kochaj" i "Tyle chciałbym ci powiedzieć". Płytę "Zdrowa Woda"
zespół nagrał w składzie: Marek Modrzejewski - wokal, gitara, teksty, muzyka; Sławek Małecki -
gitara prowadząca, muzyka ; Sławek Jagas - gitara basowa; Mariusz Taranowski - perkusja;
Piotr F. Krajniak - harmonijka.

  

W roku 2010 zostaje zakończona praca nad dziewiątą płytą zespołu. Płyta powstała w studiu
Mariusza Ziemby i nosi tytuł "Policz czas". W tym samym roku zostaje wypuszczonych 500 szt.
"Policz czas" w wersji limitowanej. Oficjalnie płyta "Policz czas" doczekała się premiery w
sierpniu 2012 roku.

  

Muzyka zespołu łączy w sobie elementy czystego bluesa z ostrymi rockowymi riffami.
Połączenie granego żywiołowo rocka i bluesa, a także komunikatywnych i ironicznych tekstów
(po polsku) - sprawia, że zespół jest entuzjastycznie odbierany zarówno przez młodych fanów
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(nastolatków), 20- i 30- latków, jak i dojrzałych koneserów muzyki (nawet 40- i 50- latków). ---
zdrowawoda.net.pl
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