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Zdrowa Woda - W tunelu (2016)

  

    01. W tunelu ulicy  02. Wieczny las  03. Nocny puls  04. Jej samotność  05. Nie uciekniesz mi
 06. Ale co mi tam  07. Ach co za świat  08. Nad szklanką  09. Gryząc czas  10. Ciechociński
blues    Marek Modrzejewski − vocals, guitar  Sławomir Małecki − guitar  Krzysztof Baranowicz
− organ, piano, harmonica  Sławomir Jagas − bass  Dawid Leszczyk − drums    

 

  

Zdrowa Woda wraca do swych źródeł i uszlachetnia brzmieniowo swe propozycje. W tunelu
zawiera więcej niż ostatnie płyty typowych dla tej grupy, bluesrockowych dźwięków, ale też
przynosi kilka niespodzianek. Główna zmiana wyczuwalna jest już w otwierającym album
utworze W tunelu ulicy z „płynnymi” zwrotkami i twardszym refrenem. Chodzi o organowe partie
Krzysztofa Baranowicza, zastępującego w składzie zespołu drugiego gitarzystę. To poszerzenie
instrumentarium dodaje albumowi kolorytu, brzmieniowego ciepła i klasycznie rockowego szlifu.
Cały czas słychać zresztą, że Baranowicz z liderem Zdrowej Wody, Sławomirem Małeckim, na
muzycznej płaszczyźnie dogadują się znakomicie.

  

Znamiona wczesnych albumów Zdrowej Wody nosi stylowa robota wokalna i tekściarska Marka
Modrzejewskiego. Weźmy choćby Ah co za świat z życiowymi słowami w rodzaju: nie upadam,
bo leżący niepotrzebny już nikomu...

  

Płyta W tunelu to urozmaicony repertuar, w większości kompozycje Sławomira Małeckiego.
Obok ekspresyjnych bluesrockowych numerów w dawnym stylu (Nie uciekniesz mi, Ah co za
świat), pojawia się country rock z dowcipnym tekstem o rodzinnym mieście (Ciechociński blues)
czy melancholijne, niemal lynyrdowe balladowanie (Ale co mi tam – skomponowane przez
wokalistę). Nie zabrakło też inspiracji twórczością Tadeusza Nalepy, którego wpływ
najwyraźniej daje o sobie znać w numerze Wieczny las, z breakoutową rytmiką riffowania i
„zadumaną” manierą wokalną. Efektownie wypada też klawiszowe staccato przydające
dramaturgii okazałej bluesrockowej pieśni Gryząc czas. Jeśli jeszcze chodzi o odniesienia do
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przeszłości zespołu: Nad szklanką o nieco szantowej linii przywodzi na myśl Lucky Man, zaś
starą szkołę po linii Zapodziałem spokój swój przypomina Jej samotność.

  

Zdrowa Woda to wciąż silna marka. ---Łukasz Wewiór,  terazrock.pl
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