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    01. The Roots (0:31)  02. Back To The Real (2:13)  03. The Lord Of The Flies (4:59)  04.
Dorico (4:05)  05. Catatonia (4:52)  06. The Song Of Revival (0:31)  07. War (2:30)  08. Caje
Sukarije (3:15)  09. Limbic System (4:43)  10. In Limbo (1:31)  11. Uniquitos Violence (3:09)  12.
Greed (4:24)  13. Balcan Butterfly (3:44)  14. The Nomad (6:45)  15. Climchoque (5:20)   
Musicians:      Maciej Taff - vocals      Sebastian Zusin - guitar      Heinrich - bass      Michał
Truong - guitar      Artur Rowiński – drums  +      Piotr Hrycyk - congas, percussion      Paweł
Szymiczek - vocals, bagpipe, flute      Dariusz Goc - didgeridoo      Milena Gaworek - violin     
Krzysztof Palczewski – accordion    

 

  

Rootwater is a Polish heavy metal band, formed in Warsaw, Poland in 2002 by Sebastian Zusin,
Yonca and Pablo. Soon, Maciej Taff has joined the band as a vocalist. In their music there are
many hardcore, trash, folk and punk, or even ambient influences clearly hearable. The name of
the band comes from a Magic: The Gathering card captioned "Rootwater Commando". The
band is famous for their psychedelic, technically perfect album covers. Many critics are
comparing Rootwater's music to System of a Down's music, which is probably caused by a
similar use of native "folkish" melodies by both groups. Rootwater's vocalist, Maciej Taff usually
sings in English, but some songs refer to Hebrew folk (Hava Nagila), or are sung in traditional
Roma language (Caje Sukarije), Polish, or French (Climchoque). --- sputnikmusic.com

  

 

  

Tytułowy układ limbiczny odpowiada za różne uczucia, w tym gniew, agresję, ale też
przyjemność. Na rewelacyjnej płycie warszawskiego Rootwater odnajdziemy je wszystkie.
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Wydawać by się mogło, że nagranie lepszego krążka od debiutu będzie dla muzyków
Rootwater nie lada problemem, lecz sprostali temu wyzwaniu. "Limbic System" niemal pod
każdym względem przewyższa wydany trzy lata temu "Under". Nowe kawałki Warszawiaków to,
w dużym uproszczeniu, połączenie mocnego grania spod znaku System Of A Down i
krnąbrnego, bałkańskiego folku. Nad całością górują charakterystyczne, wszechstronne wokale
jednego z najlepszych rockowych frontmanów w naszym kraju, Maćka Taffa.

  

Rootwater nie zamyka się jedynie w obrębie metalowej stylistyki, umiejętnie balansując między
ciężkim graniem i subtelnymi, spokojniejszymi partiami. Ze wszystkich kawałków najbardziej
zapada w pamięć "Caje Sukarije", opierający się na przebojowych, folkowych melodiach,
zadziornej, rockowej sekcji rytmicznej i świetnym śpiewie Taffa. ---Maciek Stankiewicz,
muzyka.onet.pl
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