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Bakszysz - One Love (1993)

  

    01. Life  02. Rocket  03. Czas  04. Gravitation  05. Samotność  06. Man & Woman  07.
Illegal?  08. Manifestation  09. Good Life  10. Worker  11. Respect  12. Do U Know  13. Good
Life (Extended Version)    Stanley - bass guitar;  Mariusz Litner - guitar, vocal;  Tomasz Wójcik
- guitar, vocal;  Sławomir Kaczmarzyk - keyboards;  Jarosław Kowalczyk - vocal, percussion  + 
Piotr Żyżelewicz - drums;  Piotr Subotkiewicz – flute.    

 

  

Zespół - BAKSHISH - powstał wiosną 1982 r. w Kluczborku na bazie kilku lokalnych zespołów.
Muzyczne poszukiwania rozpoczęte od ska i rock-steady po kilku miesiącach przyjęły formę
reggae. Rok 1982 oprócz koncertów w całym kraju przyniósł pierwsze sukcesy - awans do
finału i pierwszej dziesiątki w konkursie "Kto najlepszy w tym Rocku?".

  

Rok później (1983) znów pierwsza dziesiątka - tym razem w Jarocinie. Popularni i obecni na
wszystkich ważniejszych koncertach rockowych, nie otrzymali żadnych propozycji od firm
płytowych. Wielu muzyków pozbawiło to entuzjazmu i chęci do grania, co spowodowało, że
przez zespół "Czarna Droga", obok takich zespołów jak Tilt, Armia, Moskwa i innych na płycie
FALA wydanej w 1985 roku. Niewątpliwie było to dużym sukcesem znaleźć się na najbardziej
kultowej płycie lat osiemdziesiątych.

  

W 1991 roku odbyli swoją pierwszą trasę po Niemczech, gdzie nagrali kolejne piosenki. Na
potrzeby tej trasy wydali kasetę demo pt. "Open Your Heart" zawierającą piosenki ze studia w
Opolu i pierwsze próby twórczego podejścia do dubu, ale ich prezentacja firmom płytowym nie
przynosi żadnych efektów.

  

Po 10 latach istnienia w 1992 roku w studio Złota Skała zrealizowali swój pierwszą płytę "One
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Love", która sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

  

Dwa lata później - w 1994 roku - przy wsparciu producenta Felixa Woltera z niemieckiej formacji
reggae The Vision nagrali album "Eye". Zagrali wiele koncertów w ramach promocji płyty, wśród
których znalazł się niezapomniany występ dla kilkunastu tysięcy osób w trakcie "Dni Chaosu" w
Hanowerze, w samym środku walk pomiędzy policją, a anarchistami. Ze względu na chorobę
wokalisty Jarexa grupa musiała niestety potem ograniczyć koncertową aktywność. ---
reggaepolskie.pl
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