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Obecnoœæ Przeciwu na scenie od 10. lat pokazuje pewien wyró¿nik lublinian na tle krajowego punk rocka. 
To bardzo dojrza³y zespó³, którego s³ucha siê tak jakby gra³ od co najmniej 20. lat, dziêki charakterystycznej 
dla Przeciwu zmiennoœci tempa i dramaturgii ich muzyka zyskuje to, ¿e jest wolna od sztampy. Przeciw od 
pocz¹tku kluczy³ miêdzy punk rockiem i core'em zajmuj¹c miejsce w czo³ówce obok takich formacji jak 
Dezerter. Najnowszy album zawiera bonus - zremasterowany kr¹¿ek Mr. Fuck pierwotnie nagrany na 
kasecie w 2000r. oraz video koncertowe. Album Krzyczê jest kontynuacj¹ poprzedniej p³yty, zagrany czysto 
i punktualnie. To p³yta tak¿e dla fanów Dezertera i nie tylko.

Doœæ ju¿ leciwy punk roczek. Bardzo "nasz", w œrednich tempach, ze s³owiañsk¹ melodyk¹, refrenami , 
trochê monotonny, ale czasem zaskakuj¹co dobry, zw³aszcza w sferze tekstów. Te przewa¿nie odbiegaj¹ 
od punkowej sztampy. Podoba mi na przyk³ad piosenka, a przede wszystkim tekst pt. "komuniœci". 
Naprawdê daleki od bana³u. Polubiæ te¿ mo¿na "Czas apokalipsy" ( a la Abaddon z "Wet za wet " ), "Chore 
sytuacje", "Krzyczê", "Jechaæ" ( tekst ), "Chaos". Na deser otrzymujemy cover "Szarej rzeczywistoœci" 
Dezertera - zespo³u, któremu Przeciw chyba najwiêcej zawdziêcza...
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Przeciw to œwie¿y nabytek zespo³ów przez nas promowanych. Od pierwszych dni czerwca mo¿na zakupiæ 
ich ca³kiem nowy materia³ nagraniowy. P³yta nosi nazwê "Krzyczê" i jest zbiorem konkretnych tekstów, 
przeplatanych energetyk¹ ostrego punka. Ca³oœæ utrzymuje siê w konwencji starych klimatów z czasów 
triumfu takich za³óg jak Abaddon, Prowokacja czy Dezerter.

Bardzo dobry punk-band! Mocny punkowy wygar, który przenosi nas w czasy œwietnoœci brytyjskiego 
punka. Ekipa jest z Lublina, s¹ to ju¿ nieco starsi za³oganci, graj¹ mocno i agresywnie, pisz¹ dobre teksty i 
graj¹ cover Dezertera. Gdyby ch³opaki ubrali siê w skóry i postawili sobie irokezy, zrobiliby du¿¹ karierê w 
Anglii. Bardzo dobra p³yta, która zainteresuje starych za³ogantów pamiêtaj¹cych Abaddon, Prowokacjê czy 
starego Dezertera a m³odzi punkowcy te¿ dostan¹ solidnego kopniaka s³uchaj¹c tej p³yty.

Zostawiaj¹c rockowym historykom okreœlenie statusu tego wydawnictwa, przyjrzyjmy siê jego zawartoœci. 
Premierowy materia³, nagrany w 2004 roku to ma³o odkrywczy hardcore. Prosty, z regu³y szybki rytm, 
proste gitary i si³owy, niestety prawie pozbawiony melodii œpiew (np. Jego œmieræ twoj¹ nadziej¹, Wybieram 
siebie). Nieod³¹cznym elementem ka¿dej piosenki s¹ zespo³owe partie wokalne tak¿e raczej wykrzyczane, 
ni¿ zaœpiewane. O inspiracjach grupy mo¿e œwiadczyæ wieñcz¹cy p³ytê ?Szara rzeczywistoœæ Dezertera. 
Je¿eli trzeba wyró¿niæ jakis utwór, niech bêdzie to Jechaæ ze wzglêdu na ciekawsza aran¿acjê (gitary graj¹ 
mniej gêsto) i s³owa jakby trochê odbiegaj¹ce od punkowej poetyki (Zapomnieæ, zerwaæ wiêzy odejœæ. 
Jechaæ, nie wa¿ne dok¹d). Ogólnie zreszt¹ teksty wydaj¹ siê staæ na ciut wy¿szym poziomie, ni¿ polska 
punkowa œrednia (Komunisci to przerobiony wiersz Tuwima). Niestety muzyka zupe³nie siê nie wyró¿nia. 
Inaczej ma siê sprawa z Mr Fuck. Tu muzyka jest du¿o ciekawsza, nie daj¹ca siê tak ³atwo sklasyfikowaæ. 
Niby jest to hardcore, ale o zró¿nicowanych tempach, rytmice i pomys³owych aran¿acjach utwory trwaj¹ 
d³u¿ej, ni¿ standardowe dwie minuty. Mo¿e wykonawczo ma to pewne braki, zdarzaj¹ siê pewne 
nierównoœci, jednak czuæ, ¿e panowie kombinuj¹ i to kombinuj¹ nieg³upio np. Wczorajszy, Która droga). S¹ 
tu naprawdê niez³e riffy i solówki (np. Prezydent, Energy punk). A w Do dzieci pojawiaj¹ elementy reggae. 
Do tego Piotrek, który jest wokalist¹ na Mr Fuck, tak¿e wypada du¿o ciekawiej ni¿ jego nastêpca Darek, 
jego styl jest bardziej ró¿norodny. Jako bonus do³¹czony jest dwudziestominutowy film z koncertu. 
Zarejestrowany jest amatorsko, ale ma swój klimat. 
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