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    1  Dobrzy Źli Brzydcy  1:27  2  Krzyże Rock'n'Rolla  3:06  3  Pozytywka  3:07  4  Orkiestra 
2:41  5  Szachownica  2:56  6  Alkohol  3:06  7  Zwierciadło  3:27  8  Terroryści  2:39  9  Auld
Lang Syne  2:34  10  P.R.A.W.D.A.  3:11  11  Płyn  2:39  12  Komentator  2:05  13  Trybunał 
2:42  14  Święci  4:41    Bass Guitar, Vocals – Mariusz Ciechowski  Drums – Adam Moszyński
 Vocals – Slavo Świdurski  Vocals, Guitar – Waldek Mleczko    

 

  

Mamy przyjemność zaprezentować czwarty regularny album zespołu który przez kilkanaście lat
swojego funkcjonowania udowodnił iż potrafi grać ostre rockowe riffy w połączeniu z
różnorodnością stylistyczną która nie przyprawia o mdłości i nie zanudza słuchacza. Jesienią
1994 roku, Prawda rozpoczęła swoją działalność a już w grudniu tego samego roku
zarejestrowała swój debiutancki materiał, "Biologia z drugiej strony”. Utrzymany w stylu
ulicznego punk rocka z naleciałościami reggae, nawiązywał on do wcześniejszych dokonań
muzyków ( Zwłoki, Mechaniczna Pomarańcza, The Crew ). Nagrany w 1998 roku, drugi album
"Zmierzch” do pewnego stopnia określił kierunek, w jakim Prawda podąża nieprzerwanie. W
roku 2001 ukazała się płyta "Piosenki Poprawne Politycznie” która ugruntowała pozycje
zespołu. Prawda prezentuje ekspresyjne połączenie ciężkiej muzyki rockowej z elementami
ska, reggae i folku. Totalny punkowy czad oparty na korzeniach gatunku, ale wymykający się
schematom i kliszom, stał się dla wrocławskiej formacji bazą do poszukiwań własnego,
niepowtarzalnego stylu. Rok 2007 będzie zapewne jednym z bardziej udanych. Latem ukazała
się w Czechach płyta "77” będąca zapisem i odzwierciedleniem trzynastoletniej historii grupy.
"Dobrzy, brzydcy źli” to najlepszy album zespołu, który pracował niemal trzy lata nad
powstaniem tej płyty. Przez wszystkie lata swojego istnienia, Wrocławski zespół mocno
punktował niesprawiedliwość społeczną i nietolerancję, co nie uległo zmianie również i na
nowym krążku. "Dobrzy, brzydcy i źli” to kolejna intrygująca dawka czadu, energii oraz
niedopowiedzianych historii. ---empik.com

  

download (mp3 @320 kbs):

 1 / 2



Prawda – Dobrzy Brzydcy Zli (2007)

Written by bluelover
Tuesday, 25 September 2018 12:15 - Last Updated Tuesday, 25 September 2018 12:18

  

yandex mediafire ulozto gett

  

 

  

back

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/PTIcg3Kgfxj8BQ
http://www.mediafire.com/file/bj6jj5q8qzd1x93/Prwd-DBZ07.zip/file
https://ulozto.net/!UzliP2wKTwTd/prwd-dbz07-zip
http://ge.tt/7fBwVnr2
javascript:history.back();

