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Łydka Grubasa - Perpetuum Debile (2013)

  

    1. Nie lubię to [5:09]  2. Chiny [4:32]  3. Dub, czy tam dancehall [5:02]  4. Wódka, czyli po
wewnętrznej stronie spodni [5:50]  5. Lato [5:11]  6. Moja fujara [5:36]  7. MTV [4:09]  8.
Podwodny świat [6:10]  9. Przejście dla pieszych [0:19]  10. Świnia [6:17]  11. Romańsky [3:49] 
12. Szatan w lesie [3:34]  13. Gdzie jest krzyż? [3:34]  14. Rapapara [4:01]    Hipis – vocals 
Zigggy – guitar  Carlos – bass  Korpus – keyboards  Rudy – drums  +  Michał "Tajny" Piłat -
vocals (backing)  Lolek – tambourine    

 

  

Płyta jest po prostu genialna. Po raz kolejny Łydka udowodniła, że nie trzeba pisać rzewnych
piosenek o miłości, żeby stworzyć coś co chwyta za serce, a przede wszystkim daje do
myślenia. Bo ich teksty mają naprawdę olbrzymi potencjał i to co starają się w nich przekazać to
tylko i wyłącznie szczera prawda i ich punkt widzenia tego co nas otacza.

  

Przesłuchałem ten album jakieś kilkanaście razy i te piosenki po prostu wpadają w ucho, teksty
zostają na długo w głowie i codziennie można odnaleźć w nich jakąś inspirację, jakiś cytat, który
będzie myślą przewodnią naszego dnia.

  

Chłopaki dobrze i skutecznie łączą ze sobą w kolejnych piosenkach różne style muzyczne,
dodając tym samym moc do i tak już dobrego tekstu. Rockabilly o pedofilach? Czemu nie.
Rockowa wersja znanego internetowego hitu „Gdzie jest krzyż”? Proszę bardzo. Potrafią grać
ostro, ale tam gdzie trzeba. Bez przesady. ---koras.pl
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