
Happysad - Mow Mi Dobrze (2009)

Wpisany przez bluelover
Środa, 27 Październik 2010 08:48 - Zmieniony Wtorek, 30 Październik 2012 14:52

Happysad - Mow Mi Dobrze (2009)

  

  
1. Cialo i rozum
2. Mow mi dobrze
3. Kostuchna
4. Taka woda byc
5. Nie ma nieba
6. Petla          play
7. Pani K        play
8. W piwnicy u dziadka
9. Made in China
10. Sami sobie
11. Leki i fobie
12. My sie nie chcemy bić

Skład:
Łukasz Cegliński - Gitara, Wokal
Kuba Kawalec - Wokal, Gitara, Teksty
Artur Telka – Bas
Jarek Dubiński – Perkusja
Daniel Pomorski - Trąbka, Klawisze
  

 

  

Happysad nie jest lansowany przez telewizję, tylko nieliczne rozgłośnie puszczają jego
piosenki, zespół za to dużo występuje w Polsce, na koncie ma 450 koncertów. I właśnie
występy na żywo plus oczywiście nagrane płyty sprawiają, że bez specjalnej reklamy grupa ma
pokaźne grono zagorzałych wielbicieli.

  

Dotychczas utwory zespołu były bliżej „sad” niż „happy”. Na nowym, czwartym studyjnym
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albumie nastąpiła znacząca nastroju, co widać również w instrumentarium, do którego doszły
trąbka, klawisze i akordeon, na których gra Daniel Pomorski. Ale nadal jest to rock, rock
pogodny, a chwilami radosny, który ujmuje naturalną prostotą, zaś niegłupie teksty wokalisty
Kuby Kawalca przyciągają uwagę. Kuba w swoim pisaniu jest, a na pewno bywa poetą, jakby
poetycka łaska Leopolda Staffa, który pod koniec życia mieszkał w Skarżysku-Kamiennej,
spłynęła w części właśnie na niego. Słowa do piosenek „Taka woda” czy „W piwnicy u dziadka”
są znakomite. Inni wokaliści – z wyjątkiem Nosowskiej, Kazika czy Grabaża – którzy próbują
bawić się w tekściarzy, mogliby się uczyć od Kuby, lecz i tak są bez szans.

  

„Mów mi dobrze” to jedna z najbardziej optymistycznych, pacyfistycznych, a przy tym
bezpretensjonalnych płyt w polskiej muzyce ostatnich lat. Bo jak tu się nie uśmiechnąć, gdy w
ostatniej piosence słyszymy chóralne:

  „my się nie chcemy
bić my się chcemy całować
a jeśli bomba to tylko witaminowa
a jeśli rewolucja to tylko seksualna (…)”?  
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