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Jaromi & Szulerzy - Gra w piki daje wyniki (2009)

  

    1  Co Za Smutek  7:36  2  Kto Narozrabiał  4:58  3  Jestem Bluesmanem  3:14  4  Nie Bądź
Smutny  5:26  5  Szkody Górnicze  4:50  6  Tylko Blues  7:18  7  Wolność, Równość, Braterstwo
 3:42  8  Pożycz Dychę  3:48  9  Jutro Znajdziesz Czas  6:04  +  10  Jestem Bluesmanem  4:30 

  Bass Guitar – Paweł Urowski  Drums – Miłosz Szulkowski  Guitar – Marcin Szulkowski
(tracks: 1-3, 5, 7-10)  Harmonica – Jarosław Jaromi Drażewski (tracks: 1, 9, 10), Michał Kielak 
Lead Vocals – Aleksandra Więtczak (tracks: 3, 10)  Lead Vocals, Guitar – Jarosław Jaromi
Drażewski     

 

  

Płyta formacji JAROMI & SZULERZY „Gra w piki daje wyniki” to pomysł lidera inowrocławskiego
zespołu bluesowego Szulerzy – Marcina Szulkowskiego, który zafascynowany i zauroczony
specyficzną poetyką bluesów Jaromiego Drażewskiego, postanowił zaaranżować je na swój
własny zespół i wspólnie z Jaromim nagrać. Bluesy o tym jak być i jak nie być smutnym, o
kobiecie która truje, o wolności, równości i braterstwie polskiego menelstwa, o komisarzu policji
który narozrabiał, o leniwym mędrcu zastanawiającym się nad etosem pracy, o szkodach
górniczych. Znane wcześniej z opracowań na akustyczne instrumenty, tutaj – na tle dwóch
elektrycznych gitar oraz przesterowanej harmonijki, motorycznych bębnów i basu, nabierają
barwy, rozpędu i wigoru. Jakość i atmosfera utrzymane są w klasycznych nurtach elektrycznego
bluesa. Na okładce płyty: Dama, Króle i Joker. Nie widać Asów, ale spokojna głowa – są
poukrywane w rękawach, a pojawiają w trakcie słuchania tej płyty od pierwszego do ostatniego
utworu. ---wsm.serpent.pl
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https://yadi.sk/d/snJgPAThVcIMJQ
https://www.mediafire.com/file/8cz7akkfmkjwj8b/JrmSzlrz-GwPDW09.zip/file
https://ulozto.net/!MQWgW19Yus2T/jrmszlrz-gwpdw09-zip
http://ge.tt/5zWutot2
https://bayfiles.com/u398Z4p8b1/JrmSzlrz-GwPDW09_zip
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