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Minden nap új címmel jelent meg a Sad bright albuma Meghallottam a zongorát, és nem
volt kétségem afelõl, hogy jó helyre jöttem. Minden nap új címmel jelent meg a Sad bright
albuma Meghallottam a zongorát, és nem volt kétségem afelõl, hogy jó helyre jöttem. Nem
tévedtem. A két fiú nem okozott csalódást sem nekem, sem azoknak, akik ott voltak a Sad
bright együttes közelmúltban tartott lemezbemutatóján szülõfalujukban, a mátyusföldi
Nádszegen. A Tóth Gábor és Gyõri Barnabás alkotta együttes a napokban adta ki elsõ
albumát Minden nap új címmel. A lemezt Zsapka Zsolt, a Kor-Zár együttes tagja keresztelte
meg a közönség elõtt. Gábor és Barnabás a Sad bright indulása elõtt már együtt zenéltek egy
rock formációban, amely három év után feloszlott. Õk azonban folytatni szerették volna a
zenélést. Minden adottságuk megvolt ahhoz, hogy ketten is nagyot alkossanak. Zenei
berkekben jártas szakemberek szerint ez sikerült is nekik. Az album tizenegy dala mind saját
szerzemény, Gábor tollából származnak. A szintetizátor és a gitár egyvelege minden túlzás
nélkül egyedülálló élményt nyújt a hallgatónak. Ami mindenképp említést érdemel, hogy a Sad
bright szerzeményei egy kivételével magyarul szólalnak meg. Az együttes nagyon sok mûfajból
táplálkozik, ebbõl adódik, hogy a balladisztikus szövegek mellé funky, blues szólamok
társulnak. Magyarul a Sad bright annyit jelent: szomorú fényes. Ezt az ellentétet észleljük a
lemez hallgatásakor is. A gyakori szomorúság, letargia mögött napot – életet lát a szerzõ,
hiszen az élet mindennap újat tartogat számunkra. Arra a felvetésre, nem lett volna-e könnyebb
ismertebb számokkal berobbanni a köztudatba, egyértelmûen nyilatkoznak. Úgy gondolják,
hogy egy-egy átvett számmal nagyon sokat kell dolgozni, hogy az õ stílusukat tükrözze, és azt
valahogy sosem tudnák sajátjuknak érezni. Az átdolgozott szerzeményeket ma már a közönség
sem értékeli olyan nagyra, mintha egy együttes saját szerzeményeit játssza. A Sad bright
szeretné, ha a jövõben minél több ember megismerné zenéjüket, akár klubokban, akár
koncerteken. Régi vágyuk, hogy dallamaikkal a közönségnek olyan élményt nyújtsanak, amit
sokáig emlegetnek, ami arra készteti õket, hogy újra és újra meghallgassák egy-egy
szerzeményüket. JUHOS MELINDA
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