SONGY ROZHNĚVANÉHO ŠVÉDA

Někdejší karlínský bouřlivák a všeuměl VLASTA TŘEŠŇÁK vydal se svým Bandem už třetí album. Po albech Inventura (2005) a Skopolamin (2007) tu je NĚMÝ SUFLÉR, vydaný nakladatelstvím Galén. Podkladem pro čtrnáct písní alba jsou tzv. „deníkové texty“, které Třešňák píše jako reakci na nejrůznější události a situace, které ho rozčilují. Hned úvodní Chlape! oslovuje politiky, které nic nevyruší z jejich bohorovnosti, s níž kašlou na ty, pro které by měli pracovat, a končí verši: Tvá loď nás veze a vezla zkratkou nikam / je míň než za šest, je za pět minut padla / časovaná bomba v podpalubí tiká / a ty si zkoušíš - projevy u zrcadla. V podobném duchu se nesou i další texty. V písni Vabank slyšíme varování před zpupnou povýšeností (Svět se už letos nejspíš nezmění / Bůh si po právu postavil hlavu / a ztratí-li se, jsme i my ztraceni / zamával a mizí kdesi v davu), 9. listopad A. D. připomíná tragickou křišťálovou noc a nebezpečí neonacismu (Přijde noc jako křišťál / pátá čtvrť zas plná závor / fángle, bubny, pištění píšťal / a v hlavě nic než nádor /.../ Dnes čekám až magistrát / zakáže šábes, povolí transport / čekám teprv na vhodné seřadiště / A befel rekomando z Norimberku) a Mr. Šperhák je o politicích, kteří jeden na druhého hledají špínu, kterou by mohli protivníka zdiskreditovat (Prošmejdím byt jako Vy mně / najdu co zameteno pod tépich / a nezkusit Vás, a upřímně / byl by, Mistře, hřích). Jak je zřejmé, i když komunistické represe v roce 1982 Vlastu Třešňáka vyhnaly a on je dodnes poddaným švédského krále, osud jeho starého domova mu není lhostejný a snaží se proti zde panujícím nepravostem bojovat nebo na ně alespoň upozornit.
Hudbu komponovali společně s Vlastou i jeho spoluhráči - kytaristé Jaromír Panáček a Jan Volný a bubeník Martin Rychta. Základem hudební stránky alba je výborná rocková muzika, která podle potřeby přitvrzuje nebo si naopak odskočí k jemné, až líbivé melodii, která je v kontrastu s textem, jako například v Mr. Šperhákovi. Jsou tu také dvě písně hudebně navazující na Vlastovu folkařskou minulost - Poločas a závěrečný Cannabis. Zvuk Bandu a Vlastovy kytary a foukací harmoniky doplňuje v šesti skladbách tenorsaxofon nepřekonatelného Jana Štolby a v písni Skleróza výtečné violoncello Jaroslava Olina Nejezchleby.
Vkusný papírový obal alba s fotografiemi Ivana Prokopa obsahuje booklet s bibliografickými údaji a všemi texty. Prostě hezké podívání a ještě hezčí poslouchání. Album bude pokřtěno 19. května při koncertu v Malostranské besedě.

