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    A1  Instru Mental    A2  Świt    A3  Ahimsa    A4  Strumień    A5  Inny Człowiek    A6  Fason
Ignorancji    A7  W Pogoni Za... W Dążeniu Do...    A8  Sami Przed Sobą    B1  Jeżeli Dobrze   
B2  Szydercy    B3  Wiele Prawd    B4  Jasność    B5  Anusi    B6  Bariery    B7  Tatiru Tiru
Pappa    Bass – Miro  Drums – Tomik  Guitar – Pazur  Vocals – Inga     

 

  

Kto pamięta kasetę Ahimsy "Słońce Świeci Dla Wszystkich" wydaną w 1991 roku ? Sporo
namieszała ta kaseta na tzw. scenie, bardzo zaangażowane teksty, kobiecy wokal a i muzycy
reprezentowali spore umiejętności. Przyznam się, że i na mnie ta kaseta wywarła piorunujące
wrażenie a teksty wymuszały zastanowienie się nad kondycją człowieka i otaczającym go
światem.

  

A teraz "hokus-pokus" i przeskoczmy 6 lat do przodu. W 1997 roku Intersonus wydaje płytę
"Hokus Pokus". SoundGarden, Alice In Chains po polsku ? Dlaczego nie, przecież jest rok
1997.

  

Z punkowej charyzmy i brudu nie zostało nic. Jest tylko "copy and paste". Wokal jest bardzo
słaby i błędem jest, że wokalista stara się "ładnie" śpiewać co ma odwrotny skutek. Momentami
wychodzi mu jak wokaliście Illusion - dla mnie nie do przejścia. Oczywiście nie obyło się bez
dodania elektronicznych "przeszkadzajek". Ciekawe jak patrzą na ta płytę z perspektywy czasu
muzycy ? Podoba im się czy też nie ? A wam ? Ja do niej nie będę często wracać. --- Music
Non Stop, musicnonstopklasyka.blogspot.com
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If I remember well this tape – Słońce Świeci Dla Wszystkich (The Sun Shines For All) – was a
donation of my comrade Rafał Kasprzak (guitarist of ‘Alians’). The members of ‘Ahimsa’ during
the recordings of this, were bassist Miro(sław) Grewiński, drummer ‘Tomik’ Tomasz Grewiński,
guitarist ‘Pazur’ Wojciech Pazurkiewicz and singer Inga. The band was from Poland’s capital
Warsaw and they self-released their early material through their label Harmony recs. The
female vocalist only appeared on this; after that they had a few different singers (Dariusz
‘Expert’ Ekiert of ‘Inkwizycja‘, Pawel Krawczyk, Andrzej Mazurowski).

  

My review from Tilt! #6: >Excellent stuff from Eastern-Europe. Lots of melody served under a
variety of sauces (funky, metal, …). Inventive breaks and interludia. Sensitive and moving
female vocals. Lyrics (translated) – in the positive vein – prove they’re a bunch of aware people
but sometimes it’s a bit too much, which makes it almost unrealistic. Nevertheless, a tape you
should get.< ---brobtilttapes.wordpress.com

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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