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Zespół WRc i ich „Błąd”
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Już nie tylko Deep Purple. W repertuarze zespołu WRc – Weterani Rocka cieszyńskiego
pojawiła się autorska kompozycja. Utwór „Błąd” leżakował w szufladzie od 1979 roku. W
lekko odświeżonej wersji ujrzał światło dzienne, wybrzmiał na próbach i jak zapowiada
ekipa, trafi już na stałe do ich repertuaru.

Utwór "Błąd" trafi do repertuaru zespołu WRc / fot. arc. OX.PL

WRc – Weterani Rocka cieszyńskiego to młody duchem zespół, działający na lokalnym rynku muzycznym od
niedawna. Grają mocne rockowe brzmienia, głównie Deep Purple. Rok 2020 był dla 5-osobowej ekipy przełomowy
ponieważ pod szyldem WRc zagrali swój pierwszy, plenerowy koncert. Pandemia nie pozwoliła rozwinąć im skrzydeł,
ale muzycy nie zrezygnowali z prób i pracy nad repertuarem. Dlatego też w tym roku nie zabraknie nowości. WRc
zaproponuje swoim słuchaczom nie tylko utwory brytyjskiej grupy Deep Purple, ale również swoją kompozycję. To
całkiem coś innego. Wpada w ucho. Bardzo się cieszę, że udało się wprowadzić do repertuaru nie tylko
covery, ale również coś naszego – przyznaje Grzegorz Buchta wokalista.
Utwór „Błąd” bo o nim mowa, to nowy kawałek muzyczny w repertuarze zespołu, ale nie jest wcale „świeżynką”.
Powstał w 1979 roku jako kompozycja zespołu Orpegit – później Oxygen. Do tego właśnie zespołu w latach
młodości należeli Andrzej Paszek oraz Ireneusz Bojda obecnie związani z WRc. Tekst napisał Rysiek Pluta, pseudonim
Tyfus. Muzykę Jan Sobeczek i Andrzej Paszek. Ciekawostką jest to, że został skomponowany pomimo mocno
ograniczonego dostępu do muzyki powstającej na Zachodzie - w okresie, w którym ukazały się takie

rockowe klasyki jak przykładowo "Bohemian Rhapsody", czy "We are the Champions" zespołu Queen –
wspomina Andrzej Paszek gitarzysta zespołu WRc.

Tekst piosenki to metafora opisująca ludzkie słabości do używek (alkohol, narkotyki), których zażywanie
powoduje chwilowe emocjonalne wzloty, ale po nich zawsze następuje upadek. Gitarowe solo na początku
i końcu utworu ma symbolizować zamykające się koło ludzkich błędów – tłumaczy Paszek.
Zespół WRc zobaczymy i usłyszymy już pod koniec czerwca przy tężni w Dębowcu. Oprócz utworów Deep Purple
grupa wykona również premierowo kawałek „Błąd”.
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