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    01. Długa podróż - Sivan - 06:23  02. Tylko ja i ty mamy teraz swój czas - 03:46  03. Zły znak
- 04:21  04. Gdyby ktoś - 03:12  05. Na zawsze razem - 03:47  06. 18. 09. 70 - 04:15  07. Ocal
tę miłość - 05:04  08. Woda i ogień wokół nas - 03:54  09. Nadzieja na świt - 05:01  10.
Moonlight III - 03:31  11. Raz na całe życie - 04:07    Zbigniew Kraszewski - drums;  Grzegorz
Skawiński - guitar, vocal;  Waldemar Tkaczyk - bass guitar;  +  Artur Gadowski - backing vocal;  
Andrzej Krzywy - backing vocal;  Krzysztof Marzec - backing vocal;   Rafal Paczkowski -
keyboards;   Wojciech Ziółkowski - backing vocal.    

 

  

Inspiracją dla drugiego krążka Skawalkera o tytule "Sivan" (1994) stała się wyprawa
Skawińskiego i Tkaczyka, jeszcze za czasów Kombi, do Maroka. Wschodnie motywy nie tylko
słyszalne są tu w warstwie muzycznej, ale i widoczne na zdobionej alchemiczną symboliką
okładce oraz zawarte w nazwie ("sivan" oznaczać ma ponoć porę księżycową, wypadającą na
przełomie maja i czerwca). Mieszający stylistycznie rocka lat 70., metal, funk i blues album
odniósł znacznie większy sukces od swojego poprzednika, wysyłając promujące go single na
zestawienia muzycznych hitów (utwór "Raz na całe życie" trafił nawet na pierwsze miejsce
Telewizyjnej Listy Przebojów) oraz przynosząc Skawińskiemu kolejne laury w plebiscytach na
najlepszego gitarzystę. Muzyka Skawalkera, mimo pokłonów za techniczną maestrię, wciąż
krytykowana była jednak za twórczą wtórność i zbyt ordynarne naleciałości, a w mediach
przeważały tak ambiwalentne recenzje, jak ta magazynu "Brum", który pisał o "Sivanie": "Może
brakuje tu trochę ognia, może jakieś dziwne science fiction w niektórych tekstach, może po
prostu brak odrobiny świeżej krwi. Na pewno jednak nie brakuje na płycie rocka. Skawarocka
na optymistycznie. "Sivan" dowodzi jak ciekawy może być świat gitary i pokazuje młodym
muzykom, że warto się uczyć". --- muzyka.wp.pl
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