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Chłopcy z placu broni - Krzyż (1991/2005)

  

    1.    Krzyż - F. D. H. Mix 93` (04:19)  2.    Nasz nowy hymn - live (03:52)  3.    Kocham
wolność - live (03:05)  4.    Zawsze będę kochał cię jak nikt (03:56)  5.    Wystarczy żyć (03:57) 
6.    Hare Krisna (03:29)  7.    Jesteśmy nieśmiertelni (03:52)  8.    Kocham Cię (04:37)  9.   
Chłopcy i dziewczyna (04:00)  10.    Naprawić świat (03:10)  11.    Numer 7 (02:43)  12.    The
Beat... - F. D. H. Mix 93` (03:56)        Bogdan Łyszkiewicz - vocals, guitar      Franz
Dreadhunter - bass guitar      Wojciech Namaczyński  - drums      Piotr Kruk  - guitar      Jacek
Królik  - guitar      John van Bogitelli  - vocals  +      Jerzy Styczyński  - guitar      Wojciech
Groborz  - synthezator , piano, organ, keyboard      Jacek Dyląg  - guitar      Waldemar Raźny  -
bass guitar      Janusz Grzywacz  - violin      Zbigniew Wujuk  - backing vocals    

 

  

Wszystkie utwory na tej płycie są dobre, choć tytułowy do dzisiaj największe wrażenie na mnie
robił i robi nadal. Najlepszy tekst, w miarę alternatywny pomysł na kawałek, taki rockowy,
pulsujący. Ma w sobie to coś. Może powinienem napisać, że to chyba najbardziej ambitny
muzycznie utwór Chłopców.

  

W końcu na tej płycie pozostała większość materiału to piosenki o miłości. I najbardziej
cukierowy i przesłodzony utwór " Kocham Cię" został ich największym hitem tego wydawnictwa.
Wolę ich jednak w żywszych kawałkach. Po tej płycie już nie podobało mi się to co Boguś
Łyszkiewicz z ekipą nagrywali, bo poszli w stronę właśnie takich słodkich ballad miłosnych. A ja
już byłem młodym, gniewnym i potrzebowałem czadu. --- gdybywszystkieslowa.blogspot.com
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