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    01. Sens życia  02. Mariola idzie na dysk  03. Pani Jola  04. Kość  05. Władek przechodzi w
piąty wymiar  06. Miłość w Jugosławii  07. Ja, szara mysz  08. Maria ma mały biust  09.
Przeganianie wołów do Norymbergi  10. Borsuk  11. Romantyczność  12. Wyjdź za mnie  13.
R.P.A.  14. Samotność szpiega  15. Terrorystyczne bojówki  16. W imieniu prawa  17.
Kołysanka dla narzeczonej tapicera  18. Taniec lekkich goryli  19. Dwóch wchodzi a jeden
wychodzi  20. Prywatne życie kasjerki P.K.P  21. Stefan    Jarosław Furman  - guitar 
Radowan Jacuniak  - bass  Jarosław Janiszewski  - vocals  Andrzej Jarmakowicz  - drums 
Michał Kusz  - guitar  Robert Dobrucki  - saxophone  Zbigniew Koziarowski – guitar  Jarosław
Zabłocki – guitar  Wojciech Hinz –bass  Piotr Pawlak – guitar  Krzysztof Stachura – guitar    

 

  

Bielizna odgrywa szczególną rolę w naszym rodzimym rocku. Jej dynamiczne, utrzymane w
punkowo-kabaretowej estetyce utwory dość wiernie – choć czasem może w zbyt groteskowy
sposób – oddają obraz naszej rzeczywistości. Wielka w tym zasługa Jarka Janiszewskiego.
Jego tekstów i jego – pełnego luzu i lekko szyderczego – śpiewu.

  

Utwory wybrane to po prostu zbiór największych przebojów. Bo i jest tu chyba wszystko co z tej
Bielizny najlepsze. Od Pani Joli, przez instrumentalne Przeganianie wołów do Norymbergi po
legendarną Miłość w Jugosławii. A jest jeszcze prawdziwy prezent: dwa całkiem nowe utwory.
Żartobliwe spojrzenie na świat (Sens życia) i nieco już poważniejsza opowieść o problemach
pewnej siedemnastolatki (Mariola idzie na dysk). --- terazrock.pl
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