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PRL – Zła wiadomość (1996)

  

    01. Traciłem czas - 02:53  02. Koledzy - 02:06  03. Ona dobrze wie - 02:36  04. 30 lat i nic -
04:15  05. Nuda i ja - 04:08  06. Ona kocha ten sport - 04:23  07. Nie obchodzi nas nic - 02:03 
08. On walczy sam ze sobą - 04:00  09. Urodziłem się w komuniźmie - 04:17  10. Marian -
03:52  11. Kobiety prowokują mnie - 02:37  12. Wszystkie kobiety są złe - 02:33  13. Żeby tylko
z tobą być - 05:14  14. Pies - 04:05  15. Strange Love - 02:49  16. Wewnętrzne problemy -
03:06  17. Ciebie chcę, ciebie chcę - 02:58  18. Ogień i woda - 06:03    Rafał Kwaśniewski  -
guirtar, vocals  Fiut Ewa  - bass guitar  Robert Kasprzyk "Mały"  - drums  Kowalik `Nitro` Maciej 
- drums  +  Franz Dreadhunter – bass    

 

  

Boże, jaka to jest zajebista płyta. Ale nie mówcie tego nikomu, bo jeszcze ludzie zaczną jej
poszukiwać, słuchać i stanie się modna. Gdyby w Stanach był taki zespół jak PRL, nie ma bata
- przy pierwszym filmie opowiadającym o problemach, nadziejach i jałowości życia ludzi w
wieku 20-30 lat, ta kapela byłaby soundtrackiem, a jej twórczość doczekałaby się zasłużonego
revivalu. W "Złej wiadomości" jest wszystko, za co można pokochać rock'n'roll - bezczelność,
surowość prostych, obyczajowych tekstów i genialnie chwytliwe melodie. PRL mogło być
polskim Pixies, ale niestety na przeszkodzie stanęło postępujące uzależnienie od narkotyków
lidera zespołu Rafała Kwaśniewskiego, które w końcu zaprowadziło go do więzienia. Dobrze, że
pozostawił po sobie przynajmniej tę płytę. Musisz posłuchać: "Traciłem czas", "Koledzy", "On
walczy sam ze sobą", "30 lat i nic". --- muzyka.dlastudenta.pl
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https://yadi.sk/d/HA_WMlF63B7dhq
https://www.4shared.com/zip/VPVHwFn6ba/PRL_ZW96.html
https://mega.nz/#!KUgUlZLR!_enxJdIM_x3J_Zi0bO0SoGD_vUtu9tCj3izpYw5zWeA
http://www.mediafire.com/file/2396se93ie7p7bz/PRL%E2%80%8E_ZW96.zips
https://ulozto.net/!1cVkaavdjrEO/prl-zw96-zip
https://cloud.mail.ru/public/G52p/QyaAk8VvS
http://ge.tt/3lPFlWi2
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