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Dzieh dobry, czesc i czotem.
po wielomiesi?cznych walkach z wlasnym lenistwem, mog? 
catemu punkowemu podziemiu (a przynajmniej jego bardziej 
zdegenerowanej cz?sd) zaprezentowac pierwszy numer 
zbojnickiego pisma „Sarkafarka”. Mam nadziej?, ze to, co 
sptodzitem (chociaz wiem, ze cala rodzina wolateby, abysmy z 
Zonq postarali si? o splodzenie czegos innego, uspokajam ich - 
na wszystko przyjdzie czas) przelkniecie bez wi?kszych bolesci. 
Wprawdzie zawartosc jest raczej tradycyjna (wicie, rozumicie - 
wywiady, kolumny, recenzje...), to jednak dobdr nazw i nazwisk 
jest raczej rzadko spotykany w polskich zinach. Staralem si? 
przyblizyc Warn muzyk?, ktora zdominowala prawie cate moje 
zycie (no rzecz jasna w drugiej kolejnosci, bo pierwsza jest 
zawsze - niech mowi, co chce - Agata!). Czyli... garazowy punk 
wymieszany ze zwyrodnialym rhythm & bluesem, nowqfalq, rock 
and rollem i popem. O zespotech, ktorych nazwy widniejq na 
okladce, dowiecie si? wszystkiego z wywiadow, chcialbym jednak 
pokrotce przyblizyc w tym miejscu kolumnistdw. Si?gnqtem do 
zrtidet i wyciqgnqtem teksty od osob bardzo blisko zwiqzanych z 
tq scenq. A wi?c... Thomas z magazynu Savage i wytworni 
plytowej o tej samej nazwie ze Szwecji; Rytm Kurcze (a wtasciwie 
Paul Wanish) - kiedys perkusista BORIS THE SPRINKLER, 
obecnie jednoosobowy twor perkusyjny, kolumnista w pismie 
Razorcake, a przede wszystkim wielki milosnik Polski (wi?cej w 
kolumnie, ktora na jego prosb? jest dwuj?zyczna, z jego wlasnq 
wersjq j?zyka polskiego); Brian Costello - chicagowski 
scenowiec, prowadzqcy wlasny show, a pod nieco innym pseudo 
b?bniarz w FUNCTIONAL BLACKOUTS; Jonnie z nowojorskiej 
wytworni Whoa Oh Records; Travis Magoo z Florydy, najbardziej 
politycznie zaangazowany, pisujqcy rowniez do pisma 
Heartattack; Josh Rutledge - wielki znawca melodyjnego punk 
rocka, prowadzqcy stron? internetowq Now Wave oraz Todd z 
wytworni plytowej Trick Knee Prod, z Wisconsin. Poprawq 
wizualnej cz?sci gazety zajql si? swoim komiksem Krzysiek 
Ostrowski, ktorego pewnie lepiej znacie, jako wokalist? grupy... 
(eee, przeciez to nie jest wazne, grunt, ze ma swietnq i 
oryginalnq kresk?). A dla zwolennikdw bogatszego stylistycznie 
j?zyka jest opowiadanie autorstwa tajemniczego johnny'ego. No i 
zeby nie bye golostownym i nie ograniczac Was jedynie do 
czytania o muzyce, do gazety dorzucona jest darmowa ptytka cd- 
r z calq masq gorqcych nazw. Tyle za pierwszym razem, mam 
nadziej?, ze prace nad drugim numerem uda mi si? nieco 
szybeiej zakoriczyc. Pozdrawiam i zycz? mitej lektury...
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Zapewne wielu z was, przerzucaj^c strony tego pisma, zadaje 
sobie pytanie: „sk^d on wzi?t te wszystkie nieznane zespoty o 
dziwacznie brzmiacych nazwach?”. Odpowiem krbtko, dla 
chcqcego i muzyk? kochaj^cego nie ma nic trudnego! Ale tak 
na powaznie, od lat staratem si? dogt?bnie penetrowab, zgodnie 
z „sarkafarkowym” mortem, niezalezn?, punkowe^ pras? 
muzycznq. I nie mam tu jedynie na mySli szerzej znanych 
periodykbw, takich jak Maximum Rockn'Roll czy Flipside, ale 
rbwnie fachowe i obszerne objetoSciowo, a prawie w ogble u nas 
nieznane Hit List, Razorcake, Horizontal Action i wiele, wiele 
innych. W tej chwili zadanie to, dzi?ki trawi^cej caty bwiat manii 
internetowej, jest o wiele prostsze. Wystarczy, bez Zadnych 
dodatkowych kosztdw, zwi^zanych z pokryciem oplat 
pocztowych I zakupem staromodnych, papierowych, ale jak2e 
poZytecznych i por?cznych w chwilach odosobnienia w 
ustronnym miejscu gazet, usi?Sb na dupie przed momtorem i 
caty 6wiat ma si? przed oczami. ChociaZ ja mam wi?ksze 
zaufanie do osbb pisujqcych w tradycyjnych „papierach". Po 
sieci, co faktem jest wiadomym, pat?ta si? wielu pojebahcbw i 
cz?sto, jeSli w rachub? wchodzi wydawanie na ptyty ci?Zko 
zarobionych funduszy, trudno jest im zaufab. Aczkolwiek i tu 
pojawia si? wiele pozytywnych wyj^tkbw, 2eby tylko wspomnieb 
internetowy zine Terminal Boredom. Ja w ciemno tykam 
wszystko, co tarn polecaj^ i jeszcze si? nie zawiodtem. No, ale 
jak wiadomo, s$ gusta i guSciki
W kortcu jednak powinienem przejSb do sedna tej kolumny. 
Po mi rimy proces wynajdywania towarbw do zakupu, a zajmijmy 
si? blizej miejscami, w ktbrych ptyty, ktbre juz chcemy mieb, 
moZemy kupib za rozs?dne pieni?dze.
Swoj? przygod? z dystrybucjami amerykariskimi, parajqcymi si? 
punk rockiem, zaczqtem na poczqtku lat 90-tych od nowojorskiej 
(w tamtym czasie) VITAL MUSIC. Prowadz^cy j^ Tom jest 
bardzo uprzejmym facetem, o czym si? przekonatem w czasie 
wielu wspblnych rozmbw telefonicznych. W zasobach ma 
kilkanabcie tysi?cy wszelakiego rodzaju pozycji, poczynajqc od 
melodyjnego punk rocka, poprzez garaZ, rozjechany rock and 
roll, a na crust czy grind kortcz^c. Przy wi?kszych zambwieniach 
bardzo fair przelicza koszty wysytki, a dla statych klientbw jest w 
stanie Sciagab ptyty na specjalne zambwienia Po tragicznych 
wydarzeniach z wrzebnia 2001 r. przenibsl si? wraz z rodzin? do 
New Hampshire i troszk? jego dziatalnoSb podupadta Ale z 
tego, co ostatnio zauwazylem, ponownie rozkr?ca swbj biznes. 
Dystrybucja, z ktbrej uslug w tej chwili najcz?£ciej korzystam jest 
DISGRUNTLED MUSIC. S? w stanie £ciagn?b, na specjalne 
zambwienia, wi?kszo£b ptyt, jakich sobie tylko zazycz?. I to po 
naprawd? bardzo niskich cenach (bo przy obecnym kursie 
dolara 11 baksbw za cd to niewiele). Do tego, dzi?ki wysytaniu 
ptyt bez pudetek (a dodam, Ze John pakuje je naprawd? bardzo 
starannie i nie ma najmniejszych Sladbw uszkodzefi) do 
minimum obnizone zostaj^ koszty wysytki (np. za 10 ptyt jest to 
5 dolcbw). GORACO POLECAM!
Kolejn^ zacn^ i godn^ polecenia dystrybutorni^ jest NO IDEA. 
Maj^ moZe troszk? mniej rozjebanego punk rocka, ale za to, jefeli 
ktob gustuje w klimatach emo / hardcore, to maj? prawie

wszystko i to po najniZszych z moZliwych cenach. Dzi?ki 
kolesiowi z GRABASS CHARLESTONS (odsytam do wywiadu), 
maj? bardzo rozs?dny program przeliczajejcy koszty wysytki.
Wydawatoby si?, Ze BOMPI, po Smierci Grega Shaw, moze mieb 
powazne ktopoty. Ale nic z tego Dziataj^ dalej, a w ich 
dystrybucji s? tysiqce unikalnych ptyt. Dla mnie najlepsze 
miejsce, jeSli poszukuj? czegob ze starego amerykariskiego 

punk rocka, czy garaZowych klimatbw z lat 60-tych. Ceny, jakie 
oferuj? sq troszk? za wysokie, ale czego si? nie robi dla 
nakarmienia swojego muzycznego tasiemca.
Na zakoficzenie zostawitem sobie prawdziwej besti? - sklep 
internetowy INTERPUNK. Kurza mab! Ci to chyba maj? 
wszystko Zasobbw, jakimi dysponujq, mog? im pozazdrobcib 
powyzej wfymienieni. Niestety, jak wiadomo, kaZda rbza ma 
kolce. Ceny, jakie proponuj? nie sat jeszcze takie zte, ale 
polityka, jebli chodzi o koszty wysytki, jest zatrwaZaj?ca! Dlatego 
zamawiam tarn tylko to, czego w innych miejscach nie mog? 
znaleZb.
Warto jest rbwnieZ zamawiab ptyty bezpoSrednio w wytwbrniach 
W tym numerze znajdziecie kilka reklam firm, ktbre zaoferowaty 
specjalne, duZo nizsze ceny dla polskich klientbw
I juz reasumuj?c, wiele ptyt moZna rbwnieZ nabyb u rodzimych 
dystrybutorbw, chociaZ ci gtbwnie posiadaj? w ofercie bardziej 
znane pozycje. Przestrzegam jednak, Ze niekiedy moZna zdrowo 
przeptacib. Pewna znana polska firma niezalezna (nie chc? tu 
nikogo oczerniab, wi?c nie podaj? #nazwy) sprzedawata swego 
czasu (nie sprawdzatem ostatnio, wi?c nie wiem czy nadal to 
robiq) ptyty z TKO Records po 65 zt! W owym czasie ja te ptyty 
kupowatem prosto z wytwbrni po 11 $ (z wliczon? wysytk?), a 
dolar wtedy kosztowat 4 zt. (byto to juZ dobb dawno), co daje 44 
zt za dysk. RbZnic? policzcie sobie sami. Z bogiem...
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Nie ma w tej chwili zespolu, ktdrego muzyk? mdglbym 
postawic na rowni z LOST SOUNDS. Dlatego jestem dumny, 
ie to wladnie oni zdobiq okladk? premierowego numeru 
mego periodyku, ich utwor otwiera skladank? dolqczonego 
do tegoZ, a wywiad wypelnia jego stronice. Nikt (powtarzam 
NIKT!) nie tworzy czegos tak oryginalnego, a zarazem 
walqcego w teb wylewajqcymi si? z gtosnikow hatasliwymi 
melodiami. Gitara, perkusja, bas (aczkolwiek nie zawsze) i 
dominujqce instrumenty klawiszowe zabierajq nas w pod 
po odleglych, zaginionych planetach, do swiata 
koszmarnych zombie, ktore lypiq na nas swoimi 
napromieniowanymi slepiami. Swojq muzyk? okreslajq jako 
BLACK WAVE - b?dqcy polqczeniem terminow black metal i 
new wave. I fest! Dodam do tego, ie sq niezwykle plodnymi 
(oprdcz LOST SOUNDS udzielajq si? w niezliczonej masie 
innych kapel) i utalentowanymi multi-instrumentalistami 
(Alicja i Jay potrafiq zagrac chyba na wszystkim). Po 
zamkniQciu dzialu z recenzjami dotarta do mnie ich 
najnowsza produkcja, ktorej recenzji mozecie si? 
spodziewac w nast?pnym numerze. Teraz zdradz? tylko, ie 
jest zdecydowanie wi?cej instrumentdw klawiszowych, a 
krqzek jest FENOMENALNY!!! KOCHAM ICH!!!!!!!!
LOST SOUNDS tworzq: Jay - syntezatory, gitara, wokal; 
Alicja - syntezatory, gitara, wokal; Rich - perkusja, chdrki, 
Patrick • bas, chorki. Na moje pytania odpowiadala Alicja.

S: Czy poszukiwanie zaginionych dZwi?kdw to recepta na 
muzyk? LOST SOUNDS?
A: Moze ci to smakowad albo nie, ale jakakolwiek potrawa to 
jest, jest to cod, czego nigdy nie jadled, a jednoczednie smakuje 
uderzajaco znajomo.
S: Jak wyglqda obecny sktad zespolu? Zdaje si?, ie macie 
troch? ktopotdw z basistami. Jonas gral raz na gitarze, raz 
na basie? Obifo mi si? o uszy, ie odszedt od zespolu?
A: Mielidmy problem ze znalezieniem dobrego basisty. W tej 
chwili LOST SOUNDS to: Jay, Rich, ja, oraz Patrick, ktdry jest 
dwietnym muzykiem. Jest, podobnie jak Jonas, gitarzystq, ale 
miejmy nadziej?, Ze nie znudzi mu si? gra na basie (na razie nie 
wyglqda na znudzonego).
S: W ciqgu 5 lat istnienia nagralidcie 3 duZe plyty (czwarta w 
drodze), dwie z nagraniami demo, troch? singli. Musz? 
przyznad, ie to catkiem sporo. Kto jest najbardziej 
plodnym? Jak powstajq wasze utwory?
A: Ja pisz? wi?kszodd piosenek LOST SOUNDS i znaczqco 
przykladam r?k? do tych, ktdre robimy razem. Pisz? teZ melodie 
do piosenek Jaya, chociaz one zazwyczaj majq w sobie cod 
dobrego i nie wiem, co z nimi poczqd, tak jak na przyklad 
zwrotki do „Rat's Brains" czy .Dark Shadows". Jay odpowiada 
gtownie za dostarczanie ich dwiatu, to jest jego wrodzony talent. 
W przesztodci byl bardzo plodny, jako Ze pisal ogromnq 
wi?kszodd utwordw REATARDS. Wszyscy z nas, wlqczajqc 
Patricka, grajq w innych zespolach. Mam sklonnodd do pisania 
piosenek i zapominania o nich, Jay musi si? upewniad, Ze 
zostanq jak najszybciej zarejestrowane. W wi?kszodci 
przypadkdw nasze piosenki powstajq niejako od tylu. 
Zapisujemy na tadmie jakied akordy czy rytm, tworzymy do tego 
melodi?, a nast?pnie wszystko dewastujemy prdbujqc zrobid z 
tego utwdr i to razem zagrad. Czasami zdarza si?, Ze zrobimy 
cod osobno, cod co jest skohczone i doskonale. Moje

kompozycje sq w wiqkszodci trudniejsze do nauczenia przez 
zespdl, niz Jaya. Nie wiem dlaczego? Ale teraz jest troch? 
latwiej.
S: Nie jestedcie nowicjuszami na scenie punk. Jay ostro 
zaatakowal nas pierwotnym punkiem w REATARDS. A co iy 
moglabyd powiedzied o THE CLEARS?
A: THE CLEARS byto zabawne. Mielidmy wspanialq 
sposobnodd, aby w niezbyt dlugim czasie rzygad tym zespolem. 
Ale dziewczyna Shelby'ego byla zazdrosna i zmusila go, Zeby 
odszedl. Wkurza mnie, Ze nigdy nie nagralidmy plyty, ktdra 
odzwierciedlalaby nasze brzmienie koncertowe. Ciesz? si?, Ze 
gralam w zespole syntezatorowym, gdy nie byto to jeszcze 
modne. Zgromadzilam wtedy wiele analogowych syntezatordw, 
za naprawd? niewielkie pieniqdze.
S: Pierwotnie mielidcie grad garaZowy rock. I nagle 
poszlidcie w zupelnie innym kierunku. Dlaczego? Jak na 
brzmieniu LOST SOUNDS odbily si? dokonania waszych 
wczedniejszych grup?
A: Znudzenie muzykq oraz norweski Black Metal, dodaj do tego 
tajemnicze brzmienie tych wszystkich staromodnych 
syntezatordw, ktdre zgromadzilidmy oraz nasze zmienne, 
irytujqce osobowodci, podlej nas mocnym alkoholem, zabierz 
nam przysztodd i pozostaw nas w apatycznym miedcie, w 
ktdrym czujemy si?, jak zamkni?ci w prdZni i juZ masz - LOST 
SOUNDS! A garaz jest receptq ktdra przypomina nam, Ze 
musimy byd ostrzy, nie zdziwaczed, ciqgle musimy mied dobry 
kontakt z ludZmi, bo jestedmy prostymi istotami.
S: To jak teraz okredlilabyd wasz styl?
A: Rozrywajqce poraZenie elektryczne, plonqce ciato, a w tie 
sliczne chmury i zachdd slortca.
S: Dlaczego uwaZasz, ie garaZowy rock umarl?
A: Rooney Jet i moda na garaZowy rock.
S: Wasz debiutancki singiel ukazat si? we Wloszech.
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ale powiedzialabym, Ze wciaZ jest catkiem przystojny.
S: Wasze teksty peine sq apokaliptycznych wizji. Czy 
uwatasz, te dwiat zmierza do samozagtady?
A: Tak. Dewastujemy przez caly czas, wystarczy zapytad MC 
Stevena Hawkinga
S: Jaki wptyw na to ma rozw6j intynierii genetycznej? 
Jestes zwolenniczkq, czy przeciwniczkq klonowania?
A: Tak naprawd? to nic mnie to nie obchodzi. Nie jestem osobq 
religijnq, ale uwaZam, Ze klony mogq nie mied czegod takiego 
jak „dusza”, chociaZ jestem pewna, Ze mogq nauczyd si? grad 
muzyk? ,soul”.
S: Zagralidcie jut troch? koncertdw w Europie. Jaka byla 
reakcja ludzi?
A: Wydaje mi si?, Ze zaakceptowali nas.
S: Zauwatytas jakied rdtnice mi?dzy koncertami tu, a w 
Stanach?
A: Tak, nie ma tylu glupich, skurwialych fanek, co w Stanach, a 
jest znacznie wi?cej czarujqcych facetdw. W Portugalii byto 
naprawd? fajnie, a w Hiszpanii butelka wina kosztuje tylko 79 
centdw.
S: Jesieniq zdaje si? ponownie odwiedzicie stary 
kontynent? Wiesz jut cod wi?cej na ten temat? Z kirn 
zagracie, gdzie?
A: Nie przylecimy wczedniej, jak na wiosn?. Mam nadziej?, Ze 
znowu zagramy w klubie Vera w Groningen, ale zamierzamy 
rdwnieZ odwiedzid Wielkq Brytani?.
S: A jak b?dzie wyglqdad promocja waszego nowego 
krqtka?
A: Zagramy kilka koncertdw z DESTRUCTION UNIT, ktdrych 
epka ukaZe si? za kilka miesi?cy w In The Red; wladnie jq 
kohczymy. Mamy zaplanowane koncerty z CATHOLIC BOYS, 
THE BLANK ITS i THE SPITS.
S: No wtadnie skoro wspomnialad o In The Red Records. 
Dlaczego potegnalidcie si? z Empty? (Empty Records 
wydato dwie ostanie dute ptyty Lost Sounds)
A: Chcielidmy sprdbowad czegod nowego, a zaproponowano 
nam pieniqdze na sprz?t i pomoc w czasie trasy koncertowej. 
Blake z Empty, jak rdwnieZ Meghan, gdy tarn jeszcze 
pracowala, byli niewiarygodnie oddanymi i uczciwymi Iud2mi, i 
wciqz wydajq nasze zespoly: DESTRUCTION UNIT, 
MOUSEROCKET, czy nowq plyt? REATARDS z 
niepublikowanymi wczedniej nagraniami.
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Dlaczego a ku rat tarn? Nikt w Stanach nie byt tym 
materiatem zainteresowany?
A: Solid Sex Lovie Doll byli pierwszymi, ktdrzy nas poprosili. To 
byte rdwnieZ pierwsza wydana przez Frederico ptyta, wybral 
nas, wi?c si? zgodzilidmy. Dystansuje ludzi z Memphis o lata 
dwietlne, chciat cod nieokrzesanego i rozjebanego. W Memphis 
nikt tym nie byl zainteresowany.
S: Naklad byl dodd ograniczony, ale okazat si? chyba 
catkiem nieztq promocjq? Niedlugo potniej wydalidcie 
debiutancki longplej w Big Neck. Jak doszto, ie si? wami 
zainteresowali?
A: Jay pudcil tadme Jim'owi Hollywood z BASEBALL FURIES i 
on ich nami zainteresowal.
S: Memphis jest dodd znaczqcym, z historycznego punktu 
widzenia miastem na mapie muzycznej USA. Tymczasem 
wasza debiutancka ptyty nosi tytul ..Memphis umarto”? 
..Nienawidzicie to gdwniane miasto”?
A: Wydaje si?, Ze teraz jest ok, ale wspdlczuj? tym, ktdrzy 
prdbujq tu przetrwad. Dia muzykdw czy artystdw, lub jedli nawet 
robisz te rzeczy tylko dla zabawy, miasto to staje si? najgorszym 
na dwiecie. Jest odci?te od dwiata i spodrdd miliona osdb 
Zyjqcych tutaj, tylko garstk? obchodzi, co inni tworzq. Wi?kszodc 
ludzi przyjezdza do miasta, zabiera nam prac?, niszczy nasze 
drogi, truje spalinami nasze powietrze, a wieczorami wraca do 
swoich typowych, podmiejskich domkdw. Tutejszych ludzi, 
majqcych mate pieni?dzy i czasu, nic to nie obchodzi, wi?c 
zrobienie wszystkiego zaleZy od samych muzykdw. A potem, 
gdy zaczyna brakowad czasu, cala kreatywnodd gdzied znika. 
Ludzie tu sqtacy apatyczni i dlatego wyglqdajqjak TRUPY.

S: Kiedy ostatnio widzialad 
Elvisa?

A: Kazdego dnia, 
wsz?dzie Nie 
jest juZ 

g r u b y , 
posiwialy 
mu wtosy,



thrashowy EVIL ARMY. To sq nieznane kapele.
S: Gracie w wielu roznych kapelach. Jay najpierw tworzyt 
wspomniany juz REATARDS, sq (bqdz byly) jeszcze BAD 

TIMES, FINAL SOLUTIONS... Ty tez jestes obsesyjnie 
pochloni?ta muzykq. Jak wyglqda sytuaeja z 

DESTRUCTION UNIT? Zdaje si?, ze w tym 
przypadku tylko ty i Jay pomagacie Ryan'owi?
A: Tak, jestem obsesyjnie pochtoni?ta tworzeniem 
dzwi?kow. Wasnie przylecial tu Ryan (Ryan Wong - 
ex-WONGS, DESTRUCTION UNIT, TOKYO 

ELECTRON... - S.), zeby nagrywac.
Zainstalowalismy si? na 3 dni w moim 
duZym pokoju. Jay nie mogl teraz tu 
by6, poniewaz jest w Atlancie, gdzie 

► gra na perkusji z THE LIDS, wi?c 
Ryan i ja sami pracujemy nad 

materialem. Mysl?, ze niezle nam 
idzie, mamy juz 8 utworow. Ryan gra 
swietnie, wali naprawd? mocno i 
solidnie, ale wciqZ jest miejsee na 
jakies dziwne, fajne rytmy i latwo mi 
jest pisac piosenki przy jego stylu 
grania. Trzy z tych piosenek 
wykorzystamy w DESTRUCTION 

UNIT, poniewaz sq bardziej 
agresywne. Ja pisz? muzyk? i niektore 
teksty, ale on teZ cos komponuje. Jay 
specjalnie nie wnosi wkladu w 
i tworzenie piosenek, ale pomaga 

przy nagrywaniu i spiewa w 
chorkach. Rich, perkusista LOST SOUNDS, teZ pozostawW 

swoj slad, dtogi heavy metalowy wrzask. Oto sedno tego 
wywiadu: uwaZam, Ze bardziej podoba mi si? nowy material 
DESTRUCTION UNIT niz LOST SOUNDS. WciqZ jest o smierci 
i zniszczeniu, ale traktujemy to troch? inaczej, poniewaZ jest to 
oryginalny pomysl Ryana. Nie ma sporow, jak w LOST 
SOUNDS. MoZe Jay przeprowadzi si? do Atlanty, Zeby na state 
grac z THE LIDS, a ja z Ryanem b?d? w DESTRUCTION UNIT. 
Ryan moZe przylatywac do Memphis za darmo, poniewaz 
pracuje dla Federal Express i tez ma tu rodzin?.
S: Razem z Ja/em grasz jeszcze w NERVOUS PATTERNS. 
Mi juz si? lekko kr?ci w gtowie od tych wszystkich nazw.

Warn nie???
A: Wiele nazw. Ta idealnie pasuje 
do naszego dwuosobowego 
projektu, sqdz?, nawzajem si? 
denerwujemy.
S: A THE FITTS? To twoj zespol 
przed LOST SOUNDS, zgadza 
si??
A: THE FITTS byto poboeznym 
projektem, ktory wypalil si? dose 
szybko, same dziewczyny, wiesz? 
Przed LOST SOUNDS mialam 
zespol THE CLEARS, duZo 
analogowych instrumentow 
klawiszowych, to bylo jeszcze 
przed tym calym odrodzeniem 
nowej fali, a muzyka garaZowa 
wciqz byla czyms swiezym na 
scenie podziemnego, niezaleZnego 
punka. THE CLEARS byto 
wydawane przez Smells Like 
Records, wytworni? Steve'a 
Shelleya z SONIC YOUTH. Tez 
dose szybko si? wypalito, a po tym 
gralam jeszcze w wielu mniejszych 
projektach. Teraz dziel? czas, poza 
LOST SOUNDS, pomi?dzy 
DESTRUCTION UNIT,
MOUSEROCKET i RIVER CITY 
TANLINES. No, i moj solowy
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S: Jak doszto do tego, ze to Larry Hardy wyda wasz nowy 
material?
A: Przeczytalismy gdzies, Ze jest zainteresowany pozyskaniem 
nas do swojej wytworni, wi?c pogadalismy z nim w 
czasie naszej trasy po Zachodnim 
WybrzeZu.
S: Ale zanim ukaze si? petnowymiarowy 
debiut, to ma bye Jakas 12”EP, tak?
A: Epka juz si? ukazala, a album, wyjdzie 
25 pazdziernika.
S: Nie uwazasz, ze chwyciliscie za nogi 
samego pana boga? Wokot In The Red 
jest ostatnio spory pozytywny szum 
(zeby tylko wspomniec o Dirtbombs, 
Ponys, Hunches, Fuse...)?
A: Zgadza si?, wydaje teraz same 
najlepsze gowna.
S: Niedawno ukazal si? takze box z’ 
trzema singlami zawieraj^cymi wasze 
nagrania demo i niespodzianki. Czy 
uwazasz, ze zjedzenie tego cukierka 
nie zagraza zyciu waszych fanow?
A: Nie, zostaw to sobie na pozniej, dla 
odswieZenia alkoholowego oddechu, gdy 
b?dziesz wracal po koncercie do domu.
S: Jak okreslilabys obecn<[ sytuacj? 
na scenie punk? Jest chyba znacznie 
lepiej niz 10 lat temu?
A: Wielu modnych, zapatrzonych na obecne trendy 
punkowcow. Chee mi si? rzygac, z powodu tych 
wszystkich, ktorzy myslq, Ze jak pofarbujq na czarno 
wlosy i kupiq kilka „gorqcych” tytulow, to sq punkowcami. 
VWasciwie to nie cierpi? tego okreslenia. Jestem zwariowanq 
artystkq, ktorej serce przepetnione jest wscieklq nienawisciq.
S: Jakie zespoly Ci? ostatnio najbardziej kr?cq?
A: DIGITAL LEATHER, MERE MORTALS, BLANK ITS, 
FEELERS, wciqZ uwielbiam skladank? „The Red Snerts” 
wydanq przez Gulcher Records, M.O.T.O., DESTRUCTION 
UNIT, lubi? muzyk? robionq przez ludzi, ktorych doskonale 
znam. Kazdego miesiqca potrzebuj? dawki LOVE (zespol 
Arthura Lee) i troch? BLACK SABBATH. Lubi? ten metalowy 
zespol z Athens w Ohio, SKELETON WITCH i lokalny



pytanie... Alicja, a nie Alice? Dla Polakdw twoje imi? brzmi 
bardzo swojsko.
A’ Ma te same korzenie.
S: Dysponujecie bardzo pokaZn? ilodci? sprz?tu. Sk?d 
bierzecie te wszystkie (chyba nienajnowsze, pami?taj?ce 
lata 80-te) instrumenty elektroniezne?
A: Zbieram je od bardzo dawna Zacz?lam w potowie lat 90- 
tych, kiedy bylam w THE CLEARS
S: Zdaje si?, Ze macie wlasne studio? Czy sami nagrywacie 
ptyty, czy jednak korzystacie z ustug innych?
A: Bylidmy kilkakrotnie w studio z projektami poboeznymi. Ale 
najlepszy material zrobilidmy w domu, w ten sposdb tworz? 
Moglabym powiedzied, Ze Jay mydli podobnie. I jedli o to chodzi, 
nagrywanie samemu swojego materialu, tak jak OBLIVIANS, 
DEATH RAY czy JEFFREY EVANS, jest czymd w rodzaju 
tradyeji na scenie garaZowego punka z Memphis
S: Teraz tradycyjne pytanie, jakie zadaj? kapelom z USA. 
Amerykanie nie maj? opinii ludzi o zbyt wysokim ilorazie 
inteligencji. Wiesz gdzie leZy Polska?
A: S?siaduje z Rosj? i z Niemcami. Ale me jestem pewna co jest 
powyzej i nizej. Wydaje mi si?, Ze nizej jest Czecoslovakia, ale 
jak widzisz, nie potrafi? tego nawet napisad. Nie znam zbyt 
dobrze mapy Europy, ale wiem, Ze Warszawa jest niedaleko 
Rosji. Sprawdz? na maple. Mam wysoki iloraz inteligencji, ale 
mdj brat jest geniuszem
S: Czy kiedykolwiek ktod st?d wykazat zainteresowanie 
LOST SOUNDS? (no rzecz jasna poza mn?
A: Nie, ale jest zainteresowahie z Rosji, Indonezji, Macedonii, 
Portugal!!, Australii. A to kraje, o malej rockrirollowej tradyeji.
S: OK, to chyba b?dzie tyle... Chciatabyd cod dodad...
A Nasza nowa plyta brzmi dosyd czystp, wi?c musicie jej 
glodno sluchad To dlatego nagralidmy bardziej zabrudzon? 
brzmieniowo epk? Mam zabl?kane koci?tko, ktod je chce? 
Naprawd? uroeze, za darmo, zadnych pchel czy robakdw Do 
zobaczenia
S: Dzi?ki za wywiad.
A: Przepraszam, Ze zaj?lo mi to tak dlugo
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material.
S: Wi?c skoro wspomniatad o MOUSEROCKET...
A: MOUSEROCKET to bardziej popowe brzmienia, takie 
niezalezne klimaty.
S: No i zostaje jeszcze RIVER CITY TAN LINES?
A: Tylko gitara, bas i perkusja, bardziej ramonesowaty punk 
z garaZowymi nalecialodciami. Musz? grad glupkowate 
soldwki w klimatach Chucka Berry'ego i zabawiamy si? 
czysto garaZowymi rytmami.
S: Czy zapomnialem o czymd, czy to na razie wszystkie 
zespoly wjakich si? udzielasz?
A: Wszystkie.
S: Jak znajdujesz, czas, no I inspiracje na te wszystkie 
poboczne projekty muzyczne?
A: Po prostu przez caly czas si? dpiesz? i niedosypiam. 
PoniewaZ jestem taka efektywna, natchnieniem s? dla mnie 
wszelakie okazje, jakie dostaj?. Na przyklad to, Ze Larry 
Hardy udost?pnil nam domowe studio czy wyprawa do 
Europy i zarobienie pieni?dzy na podrdz.
S: Muzyka, sqdzqc po ilodci zespotdw w jakich grasz, to 
Twoja pasja. Ale abstrahujqc, czym bys si? zajmowala, 
gdyby nie muzyka? Jakied pasje, ukryte zdolnodci 
pozamuzyczne?
A: Jestem grafikiem, rysunki i malarstwo. Moglabym tez 
kr?cid filmy.
S: Prowadzisz teZ wytwdrnie i dystrybucje 
Contaminated.
A: Tak. Strona mojej dystrybucji wystartowala, poniewaz 
mialam plyty mojego obecnego zespolu (LOST SOUNDS) 
oraz wszystkich przeszlych i teraZniejszych projektdw, a 
ludzie prosili, by je wysylad pocztq. Pytali rdwniez o material 
REATARDS i DESTRUCTION UNIT oraz CC RIDERS i inne. 
Przygotowalam wi?c najmniejsza. stron?, jak? sprzedawalo 
Geocities, a nast?pnie zacz?lam dodawad plyty 
zaprzyjaZnionych zespoldw, p6Zniej jakied lokalne grupy i 
inne, ktdre lubilam, a jeszcze pdZniej rzeczy, ktdrych nawet 
nie styszalam, a warte sprbbowania. I teraz wyglqda to tak, jak 
wyglqda Tego lata wywalili mnie z pracy przy produkcji video. A 
tak wladciwie to sama odeszlam, bo bylam za bardzo pijana i za 
duzo si? obijalam Ale z dystrybucji juZ prawie starcza na 
czynsz, oprdcz tego gram i nagrywam z zespolami. Wi?c teraz 
muzyka, jak? lubi? ma udzial we wszystkim, co robi? i to jest 
dwietne Mog? si? rozkoszowad duz? puszk? Steele Reserve 
(6% alkoholu) za 89 centdw, bo to jest w moim budzecie. Che? 
jeszcze rozwin?d moja wytwdrni?, tu pomocna b?dzie karta 
kredytowa. Do tej pory wydalam single FITTS,PONYS i EVIL 
ARMY.
S: Tw6j stosunek do uZywek? Jakid czas temu zdarzato 
warn si? grad koncerty w stanie upojenia alkoholowego. 
Czy to pomaga zlapad odpowiednie wibraeje?
A: Lubi? piwo czy whisky, ale czasami lubi? byd trzeZwa I Zywid 
si? niespokojn? energia. S?dz?, Ze trzeZwi lub na wpdl trzeZwi 
muzycy sa lepsi, a na pewno lepiej jest w takim stanie dwiczyd i 
komponowad. Ale kocham imprezowad po koncercie lub na 
koncertach innych i kosztowad w ten sposdb owoce ich pracy.
S: Niestety, najgorszy jest nast?pny dziert
A: Taa.
S: A narkotyki? To nierozerwalna cz?dd rock'n'rolla. Co 
popycha ludzi do uZywania ich? Jakied niemite 
dodwiadezenia?
A: Nie zaZywam narkotykdw. UwaZam, Ze speed czy kokaina to 
ulomnodd, a narkotyki s? bezuZyteczne. Palenie ziela jest OK, 
czasami, jak imprezuj? to zapal?, ale nie zaZywam nic, jak pisz? 
muzyk?. Wi?kszodd tych, ktdrzy zaZywaj? dragi traci wiele 
czasu i energii, lub umiera czy choruje, albo po prostu glupio 
wygl?da Kiedyd to robilam, i czulam, Ze serce mi eksploduje i 
wyskoezy prosto w publik? Najgorsi s? ci uzaleZnieni od 
heroiny, klami? i kradna Jednak musz? pid i nie zaprzeczam, Ze 
to teZ moze sporo spieprzyd Ale nie podwi?cam temu mojego 
Zycia czy pieni?dzy, a uzywam tylko by uwolnid si? od 
wewn?trznych demondw Jestem nerwow? osoba
S: Moja ciekawodd nie zna granic, wi?c musze zadad to





wypubcib ich longplej. W THE HANDSOME STRANGLERS 
bpiewa zwariowany Sefior Mystery, jak zwykle zamaskowany i 
mamroczcicy swoim tamanym angielsko-hiszpartskim. Ten 
zespbt na Zywca dostarcza piekielnie duzo radobci. Rzuca ci w 
twarz cukierkiem i zmiazdz^ wszystko, co jest wystarczaje[co 
blisko sceny. Muzycznie weZcie CRAMPS, SONICS czy 
COASTERS i juZ wiecie, o co biega.
Jednst z lepiej strzeZonych szwedzkich tajemnic jest nowa 
kapela, ktbra wciqz jeszcze nic nie wydala. REV. SAVAGE & 
HIS HOLY ROLLERS to istne „kto jest kirn" sztokholmskiej 
sceny, ale przede wszystkim rock'n'roll w ich wydaniu jest 
absolutnie niesamowity! Umrzesz po uslyszeniu takich 
kawalkbw jak „Atom Bomb”, „You Gotta Believe” etc... R'n'r w 
takiej postaci nie by! slyszany od czasbw THE RAUNCH 
HANDS. Inne, warte napomkni?cia, projekty Martina Savage to 
THE PLAYMOBILES - bwietny, chwytliwy punkrock z muzykami 
z Francji, Hiszpanii i Szwecji. Debiutancki singiel powinien si? 
ukazab w Perpetrator. TJ & THE LIPSTIX wydato pierwszy 
singiel w P.Trash, pbZniej powinien si? ukazab LP. W skladzie 
tego zespolu s^ Valentina z Wtoch, Jenny Silver i Martin z DIXIE 
BUZZARD i firiski automat perkusyjny, King Artemi Remes.
I jedyny zespbl spoza Sztokholmu... THE MANIKINS. Te 
dzieciaki przedawkowaly DEVIL DOGS I TEENGENERATE I 
NEW BOMB TURKS z wybmienitym rezultatem! Wydali dwa 
longpleje, debiutancki dla Rockin' Bones oraz kolejny (i singiel) 
dla PTrash
Warci odnotowanie sa rbwnieZ BAD MONKEYS - bmieciarski

zespbl zlozony z gitary i perkusji. MEINE KLEINE DEUTSCHE - 
wrzaskliwe nowofalowe wydarzenie. DEE RANGERS - 
garaZowy punk w klimatach lat 60-tych. PIPELINES - zdziczaly 
surf. HENRY FIAT'S OPEN SORE - znakomity, superszybki 
punkrock. CRYPT KICKER 5 - bagnisty, piwniczny blues. To 
mniej wi?cej wszystko, co mnie rusza na szwedzkiej scenie. 
Jebli chodzi o reszt? Skandynawii, nie ma zbyt wiele do 
dodania W Finlandii gra fajne MICRAGIRLS, w Norwegii i Danii 
nie ma nic. Sceny w tych krajach sa calkiem dobre, ale nie ma 
kapel, ktbre naprawd? kopalyby w dup?l W Danii byli THE 
MORONICS, ktbrzy rozpadli si? lata temu, ale teraz w Rockin’ 
Bones ukazal si? ich LP. Wydali teZ bwietny singiel w Ken Rock. 
Myblalem, Ze trudno b?dzie zapelnib cal^ kolumn? informacjami 
muzycznymi ze Skandynawii, ale nie byto Poza tym nie wiem, 
jak dluga ma byb ta kolumna, wi?c przeglejd mi?dzynarodowy 
ogranicz? do minimum i wymieni? tylko kilka z moich ulubionych 
plyt. Wi?cej wywodbw na temat Skandynawii i bwiata 
nast?pnym razem.
Pieb ulubionych:
LOST SOUNDS - FUTURE TOUCH 12” (In The Red) 
MAYBE CHICAGO? CD comp (Criminal IQ) 
BLACK TIME - BLACKOUT LP (Concrete Life) 
MARKED MEN - ON THE OUTSIDE LP (Dirtnap) 
THE FATALS - ANGRY 7" (Nasty Product)

/Thomas Savage
www.Savagemagazine.com
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Hej Hej Hej wszystkim! Z tej strony Thomas Savage, reporter 
rock'n'roltowej dynamiki z Pblnocy. W ostatnich miesi^cach 
wiele nowych zespolbw ze Sztokholmu (i jeden! spoza 
Sztokholmu) wydato swoje pierwsze, lub nowe ptyty. Wi?c 
doszedtem do wniosku, Ze najpierw przekaZ? troch? informacji 
na ten temat, a nast?pnie podziel? si? moj^ opini^ na temat 
reszty Skandynawii i Swiata.
THE SONS OF CYRUS wydali niedawno swbj drugi krqZek 
„Rock&RollerCoaster”. Ich garaZowy, energetyzujqcy rock jest 
calkiem dobry. Lubi? ich bardziej bmieciarskie, garaZowe utwory, 
podczas gdy ich duZe ptyty maja duzo lepsze brzmienie. 
Najnowsza jest do§b dobra i zawiera duet nagrany z Alicj^ z 
LOST SOUNDS, ktbra przez kilka dni przebywala w miebcie. 
Loco 1 Topi z SONS OF CYRUS graj^ rbwnieZ w kapeli Martina 
Savage - THE LOCOMOTIONS, ktbra wydala ostatnio kilka 
nowych singli. Wszystkie sa zdumiewaje[ce! Ale moZe jestem 
stronniczy, wi?c nie wierzcie mi, zdobE[dZcie je i ocehcie sami. 
Nie chc? tu za bardzo reklamowab, ale, jako Ze wydajemy w 
Savage Records najlepsze, tak s^dz?, zespoty, to trudno jest 
tego nie robib. Slick Black ze slynnego THE BLACKS ma dwa 
nowe bandy, ktbrych debiutanckie 45 ukazaty si? w Savage. 
THE HEARTATTACKS graj^ punkrocka. Krbtkie, brudne 
wybuchy wesotobci utrzymane w stylistyce Rip Off Records I 
TEENGENERATE. Przed koficem roku P.Trash powinno

http://www.Savagemagazine.com


\N polowie lat 90-tych pop-punk zalal scene punk rockowq na calym „cywilizowanym” (naszego wspanialego, 
plynqcego mlekiem, miodem i piwem krajurnie wliczam) swiecie. Bylo pi^knie. Kapele sprzedawaly tysiqce 
plyt, wytwornie zbijaly kas?, malolaty kupowaly skorzane papy i trampeczki. I nic, ze wi^kszosc z zespolow 
bylo niestety marnymi podrobkami RAMONES, czy moze nawet bardziej SCREECHING WEASEL i QUEERS. 
Istnial jednak sobie, w odleglych polnocnych zakamarkach Stanow, zwanych Wisconsin, w miescie Green 
Bay (slyn^cym z kolesi noszqcych na glowach duze kawaly sera i fascynuj^cych si? graczami futbolu 
amerykariskiego - Green Bay Packers) zespol BORIS THE SPRINKLER. I tak, jak przewrotna byla nazwa tego 
wynalazku, tak i przewrotna byla muzyka. Grali melodyjnie, punkowo, a do fascynacji 3-akorodywm atakiem 
RAMONES, dodali jeszcze zamilowanie do nahelowanych wokali DICKIES, popowych melodii UNDERTONES i 
obskurnego, malo znanego szerszej publice, szkockiego REZILLOS. Calosc doprawiona irracjonalnymi 
lirykami i specyficznym humorem, autorstwa bohatera naszego wywiadu Rev. Norba, dala mieszank? 
wybuchowq, ktora po dzien dzisiejszy jest czyms, rzadko spotykanym na tej scenie.



prawdopodobnie w tamtym czasie catkiem nowego, stuchaj?c 
radia i DJ zagrat „Do You Wanna Dance” RAMONES'bw, ktbry 
to kawatek uwazatem (i nadal uwaZam) za najwspanialsz? 
rzecz, jak? ustyszatem w Zyciu Pomyblatem: „WOW, to jest 
bwietne, musz? stuchab radia dniami i nocami, to znowu ustysz? 
t? piosenk?”. Stuchatem przez jakieb dwa lata i rzecz jasna 
nigdy tego nie ustyszatem, do chwili, gdy zdobytem ptyt?. 
Ustyszatem teZ w radio „Ca Plane Pour Moi” PLASTIC 

BERTRAND, ale nie
wiedzialem, Ze to jest punk. 
Myblatem, Ze to jakib
Marsjanin.
S: Pierwszym twoim
zespotem byto SUBURBAN 
MUTILATION, tak? Ile czasu 
gralibcie razem? Czy poza 
sktadank? ..Barricaded 
Suspects” moZna was byto 
ustyszeb na innych ptytach?
N: Taaa, bylibmy razem, w tej 
czy innej postaci, od lata 1980 
do lata 1985. Pierwsz? nazw? 
pod jak? gralibmy, byto THE 
RAT EATERS. W 1984 roku 
nawet nagralibmy i wydalibmy, 
w mojej wtasnej wytwbrni 
Reamed Pork Records, ptyt? 
„The Opera Ain't Over Til The 
Fat Lady Sings”. Bylibmy teZ 
na wielu sktadankowych 
tabmach, tak jak wszystkie 
zespoty w tamtym czasie. 
FANTASTYCZNY 
ZADZWIAJ^CY NIC NIE 
ZNACZ/\CY FAKT: Gdy ukazat 
si? oryginalny album 
..Barricaded Suspects" to 
dostalibmy 4 kopie promocyjne 
- teraz, gdy ukazata si? po 

latach reedycja na CD, nie dostalibmy Zadnej. Dostalibmy teZ 4 
promocyjne egzemplarze ostatnio wydanej, bez naszej wiedzy 
(kto by si? tym przejmowat), sktadanki ..Killed By Hardcore, Vol. 
Il”, na ktbrej teZ jest nasz utwbr. Wydaje mi si?, Ze jestebmy 
tatwi.
S: Od 1982 roku wydawateb pis mo Sick Teen. Co poza 
przepisami kulinarnymi, pedalskim porno czy poradami, jak 

powi?kszyb penisa moZna bylo w 
nim znaleZb?
N: Uh, mybl?, Ze to byto to. Przepisy 
kuliname, pedalskie porno, metody 
powi?kszania penisa. O, 
przeprowadzitem teZ wywiad z lanem 
MacKaye.
S: lie numerbw si? ukazato?
N: Nie mam poj?cia, poniewaz 
zawsze numerowatem je w 
niedorzeczny sposbb, na przyktad 
pierwszy to byt „Rocznik 4, numer 
298” lub jakob tak, drugi miat numer 
3,1415925. Wydaje mi si?, Ze tak 
naprawd? numerowi bsmemu datem 
numer 1.
SrPotem zacz?teb pisab kolumny 
dla innych. Pierwszy byt Maximum 
Rock'n'Roll. Jak do tego doszlo?
N: Miatem wysl?w? sztuki w lokalnej 
galerii, ktbra zrobita fajne pocztbwki 
reklamuj?ce to (pokaz nazywat si? 
„Human Punk”). Pomyblatem, Ze 
mbgtbym porozsytab je w rbZne 
miejsca i jedn? z osbb, ktbra to 
dostata byt Tim Yohannan. Pewnie 
stwierdzit, Ze jest wystarczaj?co fajna
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S: Reverend Norb. Kto ochrzcil ci? mianem Wielebnego?
N: Sam ochrzcilem si? mianem Wielebnego. W 1982 roku, gdy 
miatem 16 lat odpowiedziatem listownie na ordynacj? 
umieszczon? w ogtoszeniu w Weekly World News czy National 
Enquirer czy czymb takim i zostatem oficjalnie uwielebniony 
przez Ucznibw Prawd Boskich z Boca Raton na Florydzie. Dwa 
lata pbZniej zostatem takZe wybwi?cony przez Kobcibt 
Podgeniuszu z Dallas w Teksasie. Nie trzeba dodawab, Ze to 
wszystko powoduje, Ze jestem bwi?tszy niz ty. 
We wtorek spotkatem si? z Jego Swiqtobliwobci?
PapieZem w celu przedyskutowania biskupstwa.
S: Norb to skrdt od Norbert. Brzmi troch? z 
niemiecka. Twoje prawdziwe nazwisko to 
RoZek (koniecznie z kropk? nad „z”) - catkiem 
swojsko. Masz cob wspblnego z polskq?
N: Tak, rodzina ze strony mojego ojca pochodzi z 
Polski... a od strony mojej mamy z Francji i 
Niemiec. Ojciec mojej matki miat na imi? Norbert i 
najstarszy brat mojego ojca miat na imi? Norbert, 
wi?c nie bylo mozliwobci, Zebym i ja unikn?! 
groZby tego imienia. Zawsze przypuszczalem, Ze 
RoZek byto skrbcona wersj? jakiegob 
absurdalnego polskiego nazwiska jak 
Rozekckckkskkdjkskysksyydkkykkykskxxxkxykxy 
kzzyxyzxkxykzxyk, ale zrozumiatem, Ze jedynq 
rzecz?, jaka zostata wyci?ta z mojego nazwiska 
byla kropka nad co jest cholern? hahb?, bo to 
jest jego najfajniejsza cz?bb. Nawet fajniejsza niz 
umlautlll
S: Ale urodzileb si? w Stanach?
N: Urodzilem si? jakieb dwa bloki od miejsca, 
gdzie mieszkam teraz.
S: MoZe o tw6j wiek nie b?d? pytat. Powiedz w 
zwi?zku z tym ile miateb lat, jak ukazata si? 
pierwsza ptyta RAMONES?
S: W tej chwili nie jestem pewien, czy ta ptyta 
ukazata si? przed drugim sierpnia 1976, kiedy 
miatem 10 lat, czy po drugim sierpnia 1976, kiedy 
to miatem 11 lat. Miatem koleg?, ktbry zwykt 
mawiab, Ze w chwili, gdy osi?gn?t trzydziestk?, przestat pytab 
ludzi, ile maj? lat, a zaczqt pytab, ile zaptacili za swoj? pierwsz? 
koszulk? RAMONES. Zgodnie z t? metoda obliczeri mbj wiek to 
4 dolary (on miat trzy).
S: Kiedy i w jaki sposdb zetkn?teb si? z punk rockiem?
N: Wracatem z mamq i bratem z zakupbw do domu, na tylnym 
siedzeniu naszego rodzinnego Buicka LeSabre, rocznik 1977,



byf najwi?kszym pedatem w tym pidmie?
N: CdZ, z definicji, powiedzialbym, Ze Matt Outpunk. Z tego, co 
wiem odszedl z magazynu z powodu mojej wielkiej 
heteroseksualnodci. Inny waZny gej, Mike jakid tarn, byl calkiem 
fajny. Zdarzyto si?, Ze kupilem od niego na aukcji internetowej 
bardzo duzo komiksdw. Ten koled by! pierwszorz?dny. Nie 
jestem pewien, czy robi to z niego „mniejszego pedzia" niz Matt 
Outpunk. Nie wiem, jak teraz to wygl^da
S: A co moZesz powiedzied o Hit List? Zdaje si?, Ze przez 
twoje niezrdwnowaZone psychicznie kolumny, pismo 
przestalo si? ukazywad.
N: Faktycznie pismo przestalo si? ukazywad, bo Jeff Bale dostal 
prac? w "anty-terrorystycznym mydlcjcym czotgu” (???- S), 
cokolwiek to jest. Kiedyd, wrdcilem z pracy do domu i Jeff Bale 
zostawil mi na sekretarce wiadomodd, Zebym do niego 
oddzwonit. Wi?c zadzwonilem do niego, a on si? pyta: „taaa, 
hmmm... czemu zawdzi?czam ten zaszczyt, Ze do mnie 
dzwonisz?", wi?c odpowiadam „zostawiled mi wiadomodd, 
2ebym do ciebie oddzwonil”, na to on: „uhhh, naprawd?? 
Hmmm... niech pomydl?... widocznie chcialem, Zebyd napisal 
do Hit List”. Mog? ci? zapewnid, 2e bed? spad spokojnie, 
wiedz^c, Ze bystry umysl Jeffa Bale pracuje cal? dob?, by 
chronid amerykartsk?ziemi? przed wrogami!
S: Teraz jested kolumnist^ w Razorcake. Jak uwaZasz, 
zwolniq ci?, sam odejdziesz, czy pismo umrze dmierci? 
gwattownq?
N: Nieee, Zadne z tych trojga. Todd jest bardzo

przedsi?biorczym facetem. B?dzie wydawal ten magazyn do 
czasu, gdy nie oszaleje, nie umrze, albo kompletnie i 
ostatecznie nie zostanie zmuszony do poddania si?. Jest on 
tak2e bystrym kolesiem i nie chcialbym powiedzied o nim 
czegod zupetnie idiotycznego, Zeby nie mied potem problemdw. 
Zadnej dmierci, tylko brzytwy (Razor - S.) i tort (cake - S.)
S: Swego czasu przeprowadzited do Sick Teen wywiad z 
METALLIC/^. Co byfo ciekawszym wydarzeniem, ten 
wywiad, czy podmiertna rozmowa z Joe/em Ramone?
N: Oh, poddaj? si?. Zdecydowanie podmiertna rozmowa z 
Joeyem. Nawet nie lubi? METALLIKI. Nie odrdZnilbym Jasona 
Newsteada od umarlaka.
S: No i przejdZmy do BORIS THE SPRINKLER. Kim byt 
Borys?

N: Zawsze uwaZalem, Ze Paul#1 powinien byd Borysem, 
wygl?dal najbardziej Boryso-podobnie,. Mial tez ten fajny 
kapelusz, ktdry przypominal te z armii rosyjskiej, przyczepil 
sobie do niego czerwon? gwiazd?, wi?c wygladalo to naprawd? 
Boryso-podobnie. Oprdcz tego mial przez jakid czas 
wzmacniacz Sovteka. Ale pomimo tych argumentdw, nie 
udaloby si? sprzedad amerykartskim konsumentom Paula jako 
Borysa.
S: To chyba najdluZsza przygoda muzyczna w twoim Zyciu? 
Przez ile lat razem gralidcie?
N: Bylidmy razem od lata 1992 do lata 2003 roku, kiedy to 
odszedlem od zespolu. Wydaje mi si?, Ze gralidmy w 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 rdZnych skladach, wi?c zawsze bylidmy do dupy, 
bez wzgl?du na to, jak dlugo razem bylidmy.
S: Wydalidcie, o ile si? nie myl?, 5 duZych plyt + 2 ptyty 
koncertowe. Jested w stanie policzyd, ile bylo singli?
N: Paul#1 mial zwyczaj to dledzid i zawsze mdwil, Ze 19. Wi?c 
taka bedzie rdwnieZ moja odpowiedZ. Powinnidmy wydad split 
epk? z MEXICAN BLACKBIRDS dla Dirtnap, aczkolwiek, nie 
wiem kiedy. Wtedy byloby 20. Hurra!
S: Nagralidcie (diadem SCREECHING WEASEL, QUEERS, 
VINDICTIVES) cal? plyt? RAMONES “End Of The Century”. 
Czy gdyby w/w zespoty nie nagraty swoich wersji 
wczedniej, wybralibydcie inna plyt? do przerobienia?
N: Cholera, tak! Przerobilibydmy jedynk?, tak jak SCREECHING 
WEASEL. To byloby najlatwiejsze i najzabawniejsze do 
zrobienia. Tak naprawd?, to ka2da z trzech pierwszych.
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i poprosil, 2ebym pisal kolumny dla MRR. I kto mdwi, 2e nie 
warto si? reklamowad?
S: Jak cz?sto zdarzalo ci si? dostawad listy z pogrdZkami 
od zatwardziatych punkowcdw?
N: W rzeczywistodci nie s^dz?, Zeby ludzie tak naprawd? mi 
grozili. Najcz?dciej pisali do mnie skamlqc, placzac, narzekaj^c, 
tupiqc nogami i tym podobne rzeczy. Mydl?, Ze najwi?cej 
pelnych nienawidci listdw dostalem, gdy nazwalem wszystkich 
sluchajqcych NOFX „czubkiem masturbatora”. Ludzie pisali do 
mnie w listach: „Nie jestem czubkiem masturbatora!!! Jak 
dmiesz nazywad mnie czubkiem masturbatora!!!". Dobra, kiedy 
przypomn? sobie bardziej mlodocian^ rzecz, jakq mdglbym ci? 
nazwad, uZyj? tego zwrotu zamiast!!!
S: A potem napisated, le MRR jest pedalski i odszedted. Kto



N: Nie. Wszystkie mi mdwi?, Ze tak dwietnie si? bawi? gol?c 
pierwsz? potow?, Ze nie mog? si? zatrzymad w drodku roboty. 
Jedli w tych czasach udaloby mi si? znaleZd dziewczyn? z 
wtosami lonowymi, to moze, gdyby zasn?la, zrobilbym to sam.
S: W utworze „Do You Wanna Grilled Cheese” dpiewasz, Ze 
masz kolekcj? plyt wi?ksz? niZ wieloryb. Czy probowated 
kiedyd policzyd, ile ich masz?

N: W 1985 roku, gdy po raz pierwszy wyprowadzitem si? z 
domu mojego ojca, przeliczylem moje albumy i mialem ich 
chyba gdzied okofo 440. Teraz mam wi?cej. Nigdy nie liczytem 
singli. No moZe oprdcz tego, Ze w wieku 11 lat mialem ich chyba 
12.
S: Sporo z twoich ptyt to oryginalne, pierwsze ttoczenia. 
Ktdra z nich ma najwi?ksz? wartodd? Czy cz?sto, dla 
poprawienia budZetu domowego, sprzedajesz jakied biate 
kruki?
N: Nie siedz? tak za specjalnie w tym calym kolekcjonerskim 
aspekcie zbierania ptyt. Z tego, co pami?tam, to najwi?cej 
zaplacitem 20 dolardw za singiel THE ROTTERS „Sit On My 
Face Stevie Nicks”, a takze za pierwszy plyt? 
SUPERCHARGER wydan? przez Radio X. Najwi?cej udato mi 
si? dostad 1000 dolcdw za singiel ROCK BOTTOM & THE 
SPYS „Rich Girl". Nawet nie specjalnie chcialem to sprzedawad, 
ale pomydlalem sobie, Ze jedli koled naprawd? tak bardzo to 
chce to zaplaci mi 200 dolardw. Wydaje mi si?, Ze chyba 
naprawd? bardzo to chciat!
S: Czy nadal zdarza ci si? podawad pizz? lub serwowad 
drinki na kopertach od ptyt, dla ktorych kolekcjonerzy 
byliby gotowi zabid?
N: O boZe, nie! Teraz, kiedy ju2 sprzedalem singiel ROCK 
BOTTOM & THE SPYS, nie musz? jedd pizzy z „Beware The 
Misfits”. Z kasy, jak? zarobUem ze sprzedaZy, stad mnie byto na 
zakup malego taboretu, z ktdrego teraz jem pizz?.
S: A skoro juZ wspomniatem o hudZecie domowym. Z czego 
2yjesz? Z muzyki? Pracujesz? A moZe masz dziewczyn?- 
milionerk?, ktdra co rano si? pyta: „Kochany wielebny 
Norbercie, jakie ptyty ci dzid kupid na aukcjach”?
N: Po pierwsze, nie zakochuj si? nigdy w bogatej dziewczynie, 
poniewaZ, o ile nie jested bogaczem, a ja nie jestem (wydatem 
cate swoje pieni?dze na taboret), nigdy nie b?dziesz w stanie 
zagwarantowad jej rozrywki. Znam to z wlasnego 
dodwiadczenia Jedli chodzi o moj? robot?, to zajmuj? si? 
czymd, co moze uchodzid za grafik? dla dodatku z rozrywk? do 
lokalnej darmowej gazety. Sato glownietylko ogloszenia, bardw 
z przodu i miejsc ze striptizem i agencji ochrony z tylu. Starcza 
na oplacenie rachunkdw. A jedli chodzi o jadniejsze strony, to 
ostatnio w pracy przeprowadzilem krdtk? rozmow? z aktorka 
porno - Georgi? Adair. Mam nadziej?, Ze na swoim nowym filmie 
zarobi wystarczaj?co, Zeby rnogla sobie sprawid nowe, sztuczne 
cyce. Te, kt6re ma teraz s? piekielnie odrazaj?ce.
S: Sk?d si? wzi?t pomyst na piosenk? „Kill The Ramones”? 
Czy miated juZ dodd tej catej mody na kolejne klony 
RAMONES? Byto, nie byto, BORIS THE SPRINKLER teZ 
cz?sto okredlano tym mianem.
N: Nic z tych rzeczy. Gdy pozowalidmy na okladk? „End Of The 
Century”, przez chwil? przeszta mi mydl, zeby byd 
kontrowersyjnym i napisad „KILL THE RAMONES” na mojej 
zdltej koszulce Joeya. Ale po chwili zdecydowalem, ze lepiej 
b?dzie to uZyd, jako tytut piosenki. To wcale nie jest utwdr o 
RAMONES, czy innych zespotach. Jest to o kolesiu, ktdry 
wariuje, bo zostawila go dziewczyna i zaczyna mydled, ze kaZdy 
mu mdwi, Zeby zabil RAMONES.
S: A co z „Kill The SEX PISTOLS”?
N: Nie pami?tam za bardzo, o co chodzilo (nie pami?tam nawet 
wi?kszodci tego tekstu). Zdaje si?, ze chyba poczulem 
gwaltowny przyplyw weny twdrczej, czy cod takiego.
S: Rozmawialidmy o fanzine'ach, zespotach, to mole teraz 
powiesz cod o Bulge Records? ZatoZyted t? wytwdrni?, bo 
nikt nie byt zainteresowany wydawaniem ptyt BORISA?
N: Oczywidcie, Ze tak. PierWotnie Bovine Records z Madison 
miato wydad pierwszy album BORIS THE SPRINKLER. Ate 
koled tak strasznie to odwteczyt, Ze. chcialem wydad cod 
nowszego, co moglibydmy sprzedawad i;a koncertach. Wi?c 
zacz?lem z Bulge Records i oczekuj?c na wydanie duZej ptyty 
wypudcilem single ..Grilled Cheese/Bad Guy Reaction” i „Male 
Model/Superball Eyes/Ejector Seat". W kohcu znudzilo nas ju2 
czekanie, wi?c powiedzialem Bovine, Ze lepiej b?dzie jedli 
wskoczy sobie do jeziora i wydatem plyt? sam. Zrdb to sam, 
koled.
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Zaproponowano nam nagranie „Road To Ruin", ale uwaZalidmy, 
Ze ta ptyta jest nie dla nas. Zapytalidmy Todda z Clearview 
Records, czy moglibydmy w zamian nagrad „lt's Alive", ale nie 
chcial si? na to zgodzid. Wi?c namdwilidmy go, Zeby nam 
pozwolil nagrad ..End Of The Century”, a MR T EXPERIENCE 
zrobito „Road To Ruin”. A w koricu pozwolil PARASITES 
przerobid „lt's Alive”. B?kart!
S: A dlaczego CIRCLE J ERS ..Group Sex”?
N: To jest dwietny album, a do tego jest krdtki. Gdy 
zaczynalidmy grad, zrobilidmy „l Just Want Some Skunk” i 
„Beverly Hills”. Ktdregod dnia ktod zasugerowat, Ze powinnidmy 
si? nauczyd ..Operation”, na co z kolei napomkn?lem, Ze jedli 
nauczymy si? 25-sekundowego „Deny Everything” to b?dziemy 
znad cztery pierwsze utwory z ptyty... i tak kroczek po kroczku. 
Oprdcz tego zdarzalo nam si? zagrad cat? pfyt? na bis!
S: Twoje teksty s?, nie ukrywajmy, lekko irracjonalne. He 
spodrdd nich to osobiste przeZycia?
N: Facet, wszystkie z nich. Czy prdbujesz mi wmdwid, Ze moje 
radio nie mdwi mi, zebym zabil tego godcia w moim radio? Albo, 
Ze nie mam w gtowie dziury wi?kszej ni2 Stance? Albo, Ze 
seksowni kosmici nie przeprowadzaj? na mnie eksperymentdw 
w niezidentyfikowanym obiekcie lataj?cym?
S: Najwi?kszy dramat mitosny?
N: Najwi?kszym dramatem jest moment, gdy rano 
zastanawiasz si?, czy kiedykolwiek b?dziesz w stanie obudzid 
si? i nie czud, jakby ktod wystrzelil w twdj bebech z bazooki.
S: Czy spotkated w koricu dziewczyn? z wygolon? polow? 
bobra?



zabrudzenia czekoladq”. Jak sprawowat si? twbj strbj M&Ms 
w czasie trasy po Europie?
N: 2le mnie zacytowateb. Powinno byb: ,M&M'sy wymySlono, by 
Amerykanie mogli podrbzowab przez Atlantyk i ZABIJAC 
EUROPEJCZYKOW bez obawy o szpetne zabrudzenia 
czekolad^”. To prawda. DraZetki M&Ms wymyblono w czasie II 
Wojny Swiatowej, dla amerykahskich Zolnierzy, by mogli zabijah 
Niemcbw i jebb czekolad?, bez obaw o zabrudzenie swoich 
karabinbw. Zabralem mbj kostium na tras? po Europie i nikt do 
diaska nie wiedziat, co to sa M&Msy! Nie dziwi fakt, Ze na 
kontynencie s^ batoniki Mars i prawdziwie mleczne Milky Way. 
Tak czy owak, kupitem ten kostium w Wal-Mart i teraz cholernie 
juz bmierdzi!
S: Ostatnio ubibr M&Msa zamieniteS na kostium ze Star 
Trek. Czy to oznacza, Ze wybierasz si? w kosmos?
N: Czy sugerujesz, Ze jeszcze tego nie zrobitem?
S: lie razy graliScie z BORIS THE SPRINKLER w Europie?
N: CbZ, zrobiltemy krbtk^ wypraw? do Niemiec w 1996 roku, a w

2002 bylibmy w Anglii, Holandii i Niemczech. Wi?c biorac to 
wszystko pod uwag?, mbgtbym powiedzieb, Ze pbltora raza.
S: Rytm Kurcz? wybrat karier? solowq. Ty rbwnieZ 
podqZyteb tym iladem. Miateb juZ dobb uZerania si? z 
innymi cztonkami zespolu?
N: W przeci^gu dwbch i pbt lat, napisalem, nauczylem si?, 
nagralem i wydalem dwie duZe ply ty z solowym materiatem. W 
tym samym okresie, BORIS nauczy! si? jednej wlasnej i dwbch 
cudzych kompozycji. Ci kolesie byli bardziej zainteresowani nie 
przychodzeniem na prbby lub w ogble ich nie graniem i 
wzajemnymi klbtniami, niz uczeniem si? nowych kawalkbw. 
Wi?c, pieprzyb ich! Zrbb to sam, dziecino! Rockowy Rev jest 
samowystarczalnym filarem (jeZeli nie potrzebuj? wl?czonego 
mikrofonu)!!!
S: Czy naprawd? sam nagrateb wszystkie instrumenty na 
swoich dwbch solowych ptytach?
N: Oczywibcie! Gdyby inni mi pomogli, to na pewno nie bylyby 
tak bardzo do dupy!
S: Co z koncertami? Czy znasz Skipa Jensena And His 
Shakin Feet? MoZe zaczniesz koncertowab z 
akompaniamentem wtasnych st6p?
N: Nie znam Pana Skipa Jensena i jego trz?s?cych si? stbp, ale 
nie jest to wcale taki zly pomysl. Prbbowalem zagrab jeden 
solowy koncert, tylko z akompaniamentem gitary, przewaznie 
zapominalem tekstu i wrzeszczalem: ..CHOLERA! CHOLERA! 
CHOLERA! JAKA JEST NAST^PNA LINIJKA? CZY 
KTOKOLWIEK Z WAS WIE?" MoZe moje stopy okazalyby si? 
mniej problematycznym instrumentem do opanowania
S: OK, wymieri 5 najwaZniejszych plyt w historii punk rocka.
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S: Ktbra spobrbd ptyt, jakie wydateS, rozeszta si? w 
najwi?kszym nakladzie?
N: Dobb zdumiewaj^ce, ale pierwszy kr^zek „8 Testicled Pogo 
Machine", a tuz za nim drugi „SaucerTo Saturn”.
S: Poza swoim zespotem, wydalei teZ kilka innych kapel z 
Wisconsin. LEG HOUNDS chyba zyskali najwi?kszq^ 
popularnobb? Czy dtugo musiate§ ich namawiab na 
zarejestrowanie za jednym podejbciem materiatu na 3 duZe 
plyty?
N: Nie, kurwa! Grali koncert na otwarcie studia tatuaZu, na 
wolnym powietrzu, przed tym2e studiem tatuaZu, byto darmowe 
piwo i Zarcie. Bylo strasznie goraco, a LEG HOUNDS grali cate 
popoludnie. Musialy to byb 3, 4 godziny, nawet nie wiem. I 
kaZda rzecz, jak^ zagrali byte wspaniala! W kortcu, kiedy 
skoriczyli, bytem calkiem pijany. Podszedtem do nich i ich 
poinformowatem, ze zamierzaj^ nagrab dla mojej wytwbrni nie 
jeden, nie dwa, a trzy albumy I wszystkie trzy za jednym 
zamachem Popatrzyli po sobie i powiedzieli „uh... dobra!”. I to 
byto tol Yeah, zostawili swoj^ robot?, przyjechali z Sheboygan 
do Green Bay, w ci^gu czterech dni nagrali 3 pfyty, pracujc|c 
rano, w poludnie i w nocy. To byto wspaniale. Rzadzq. KONIEC 
KROPKA!
S: Czy zamierzasz wydab ich nast?pn^ plyt??
N: Mam nadziej?, Ze nie. Wierz?, Ze znajd^ wi?ksz^ i lepsz^ 
wytwbrnie, niz moja. Pomoglem, zeby byli znani tak daleko, jak 
to mozliwe. Interesuje si? nimi wiele europejskich wytwbrni, ate 
nic nie wiem o amerykahskich. A Zeby odnie^b sukces w 
Stanach, musz^tu sprzedawab duzo ptyt.
S: Pombwmy chwil? o Wisconsin. Ostatnio pojawito si? tarn 
sporo iwietnych zespotbw. Ktbre mbglbyi polecib?
N: Ludzie, THE LEG HOUNDS! Jestebcie gtusi? Gdzie bylibcie? 
S? w Wisconsin zespoly dobre, sa tez takie, ktbre se[ czasami 
dobre i takie, ktbre, domyblam si?, s^ w porz?dku. Sa tez 
KOMPLETNIE GOWNIANE, ktbre PODAJZ\ Sl^ ZA DOBRE. 
Ate tak naprawd?, to jest tylko jeden ZAJEBISTY- WYJEBISTY- 
KOPIACY W DUP^-ROCK-AND-ROLLOWY-ZESP6L w 
Wisconsin i TYM ZESPOLEM jest THE LEG HOUNDS!!! Nie 
akceptuj? Zadnych zast?pcbw.
S: A sk^d takie zamitowanie do „bratwurst”? Nie jest to po 
prostu zwykte kietbasa?
N: Facet, bratwurst jest rodzajem kietbasy, tak, jak np. w?dzona 
i nie w?dzona. Bratwurst jest podobny do nie w?dzonej kielbasy, 
tylko troch? grubszy i wi?kszy. CoS jak duZy hot dog i je si? to w 
butoe. No chyba, Ze jesteb w Niemczech. Najwidoczniej tamte 
gtupki nie maj^ tego rodzaju butek i jedza to na tostach. Co za 
debilizm. A tak oprbcz tego, bratwurst z Wisconsin bije na leb 
ten z Niemiec. JeSli chcesz znab moj? opini? na temat: kietbasa 
w?dzona kontra kietbasa nie w?dzona, oddaje gtos na nie 
w?dzon?.
S: To co w takim razie wolisz? Grillowany ser czy 
bratwurst?
N: Grillowany ser, o ile sam go przygotuj?. Trzy plasterki 
amerykabskiego sera, granulowany czosnek, czerwona papryka 
w proszku i stary, dobry chleb Wonder. Wiecie chociaz, co to 
jest chleb Wonder, czy moze jecie jakte pumpernikiel albo 
optetek?
S: Ja jadam tylko optatki. I koniecznie do nich surowy, 
w?dzony boczek. Paul Wanish vel Rhythm Chicken vel 
Rytm Kurcz?. Dtugo grat z tob^? Czy ubierat na koncerty 
swojq gtow? krblika?
N: Paul#2 grat z nami od Sylwestra '93/94 aZ do lutego 1999, 
tak sadz?. Wtedy nie miat jeszcze gtowy krblika, wi?c musiat si? 
na koncerty przebierab za innego czubka.
S: Ty teZ dobb modnie si? ubierasz. Czy czuteS si? jak 
m?ski model, gdy pozowalibcie do zdj?b na okladk? singla 
„Male Model”?
N: Uwazam, Ze najlepsze w tym zdj?ciu bylo to, Ze pozowaliSmy 
do niego w mojej niesamowicie brudnej sypialni. Od tamtej pory 
zamienitem slipki na bokserki. Nie jestem pewien, dlaczego. 
Pewnie dlatego, Ze nie musz? ich tak cz?sto prab.
S: Cytuj? ci?: ..M&IVFsy wymySlono, by Amerykanie mogli 
podrbZowab przez Atlantyk bez obawy o szpetne



nadal istniej?. Nigdy specjalnie nie szalatem ze WIRE czy 
GANG OF FOUR. Mybl? jednak, Ze rzecz?, jakiej najbardziej nie 
znosz?, s? klony OBLIVIANS. Mbwi? tu o wydojeniu swoich 
pi?tnastu minut stawy.
S: Czy Norbert RoZek (koniecznie z kropkq nad „z”) myblat 
kiedyi o przyjeZdzie (iladami Rytm Kurcz?) do kraju swoich 
przodkbw?
N: O ile nie macie w swoim kraju pokaZnych zasobbw tanich 
azjatyckich prostytutek, a nic o tym nie wiem, Polska jest na 
mojej libcie, po Tajlandii i Filipinach, daleko na trzecim miejscu. 
Zagralibmy jeden koncert we Wschodnich Niemczech, co byto 
nieztym wybrykiem. Dorastaj?c w czasach Reagana myblatem, 
Ze b?d? miat szans? na przekroczenie muru berlihskiego, 
jedynie z lufet karabinu przystawion? do gtowy.
S: Dlaczego w catym Wisconsin nie ma porzqdnego klubu 
NHL? Czy to ci? zmusito do fascynowania si? gr? 
napakowanych sterydami Green Bay Packers?

N: Powodbw na to, ze w Wisconsin nie ma 
druzyny NHL jest kilka: 1) prawie wszystkie 
kluby NHL maj? spore straty finansowe, 
nawet wtedy, gdy 2) ceny biletbw na 
mecze NHL sa bardzo wysokie. Co wi?cej 
3) w Wisconsin nie ma zbyt wielu 
bogatych ludzi, wi?c jestebmy bardzo 
oszcz?dni i nie wydajemy zbyt duZo 
pieni?dzy. Klub NHL tracitby tu pieniqdze 

znacznie szybciej, bo ludzi nie stab by byto 
na kupno biletbw, niZ w miejscu, w ktbrym 

ludzie maj? wi?cej kasy do wydania. Wi?c nie 
robimy tego. Oprbcz tego, co powiesz na to, Ze 
mistrzem NHL jest klub z miejsca, gdzie nawet nie 

ma prawdziwego lodu??? Tampa na Florydzie??? Co 
za kupa gbwna. Wszystkie kluby NHL powinny byb z 

Kanady, lub pbtnocy Stanbw, gdzie s? miejsca, na ktbrych 
moZna si? zim? poblizgab na lodziell I
t S: Ostatnio jednak wolisz oglqdab nienaturalnie wielkich 

ludzi wrzucaj?cych pitk? do kosza.
N: Kocham koszykbwk?. Gdyby nie te cholerne 
wywiady, mbgtbym ja ogladab catymi dniami. Mam 
wykupiony, na p6t sezonu, karnet na mecze 
Milwaukee Bucks, 10 dolarbw za mecz, catkiem 
nieZle. Pokochalem koszykbwk?, od kiedy bytem 
matym dzieciakiem, a Milwaukke Bucks wydraftowali 
z UCLA Lew Alcindora (pbZniej znanego, jako 
Kareem Abdul-Jabbar). Gdy jestem na boisku, wci?z 
staram si? rzucab, tak jak on. A skoro juZ zadateb to 
pytanie, to na dzieh dzisiejszy - 17 sierpnia 2004, 
godzina 21:26 czasu brodkowo-amerykariskiego, 
Hiszpania zdob?dzie ztoty medal olimpijski w 
koszykbwce (a 2e jestem strasznym leniwcem i 

wywiad jest lekko podstarzaly, wiemy juz, Ze Norb 
sip troszkp pomylil w swoich prognozach - S ).

Widziatem ich na Mistrzostwach Swiata w 
) Indianapolis w 2002 roku i Amerykanie nie 

mieli zadnej recepty na ich cudowne rzuty z 
dystansu. Pau Gasol rozpieprza. Tak przy okazji, co to jest 
za imi?, Pau? Brzmi to, jak odgtosy wydawane przez jakiegos 
bezmbzgowca, ktbry nie ma kontroli nad swoimi 
wn?trznobciami.
S: A twoim nowym koszykarskim idolem jest Szymon 
Szszszsz.... Sprbbuj wymbwib to nazwisko?
N: Gdybym bazowat na moich domystach, dotycz?cych 
logicznobci wymowy, powiedzlatbym, Ze Szywczyk (czy jak tarn 
do diabta wy to literujecie) (no, chyba raczej Szewczyk - S.) 
wymawia si? jak „Sou-czek” albo „Si-check” (pisownia lekko 
spolszczona - S.). Ale poniewaZ panieriskie nazwisko mojej 
babci brzmiato Krerowicz, co zaktadam powinno byb 
wymawiane, jak „Krer-o-wic" lub „Kre-o-ticz", a faktycznie 
wymawiato si? „Ker-rab-bidZ”, wi?c przypuszczam, Ze Szymon 
wymawia swoje nazwisko jak
„Soozajookajeezaweezabookafrookadoopdoopdoopazizzlezazz 
oticz";. Wygratem?
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N: Proste pytanie. Pierwsze trzy kr^zki RAMONES, „Never Mind 
The Bollocks, Here's The SEX PISTOLS" i jedynka CLASH. Jest 
to chyba tak oczywiste, Ze nie musz? tracib waszego czasu na 
wyjabnianie tego.
S: To wrbcmy do wspblczesno§ci. 5 najciekawszych 
obecnie zespotbw?
N: CbZ, na poczqtku wymienitbym THE LITTLE KILLERS z 
Nowego Jorku. Facet, oni grzmoc^, szokuj?, trz?s^ I maj^ rytm. 
Potem powiem, THE EPOXIES z Portland, poniewaZ wszyscy 
kochamy new wave. Nast?pnie powiem THE KNOCKOUT 
PILLS z Tucson w Arizonie, poniewaZ facz? rocka z mybleniem, 
a to rzadkobb. Dodam teZ M.O.T.O. z Chicago, bo pisza bwietne 
piosenki, ale s^ paczka pulchniakbw. Zamkn^lbym list? na THE 
FEVERS, gdyZ power pop jest najwspanialszy i jestem 
zaklopotany ich holenderskim (tak mi si? zdaje) tytulem plyty.
S: Gdybys byt menadZerem pi?cioosobowego Zeriskiego 
zespotu punk, kto by w nim grat? Czyli, pi?b 
najseksowniejszych dziewczyn na scenie punk (wokal I 
gitara / bas / klawisze / perkusja)?
N: Nie mog? przypomniec sobie 2adnej dziewczyny grajacej na 
klawiszach, no poza pann^z LOST SOUNDS, a oni se[totalnie 
do bani (jest tez klawiszbwa w jakimb zespole z Montrealu, ale 
nie s^ zbyt dobrzy i nie pami?tam ich nazwy, wi?c jebab to). W 
zwiqzku z tym, w miejsce klawiszbw dodam gitar? 
rytmiczn^. WOKAL: Spike z 
SUPERSNAZZ, dlatego, 2e jest 
istnym wulkanem
energetycznym! GITARA 
PROWADZZ\CA: ta panna 
z EYELINERS, gdy2 jest 
absolutn^ dziecink^ i 
calkiem nieZle potrafi 
zagrab riffy Johnny'ego 
Ramone. GITARA
RYTMICZNA: Holly ze sklepu 
plytowego w brbdmiebciu (grata 
kiedyS w THE RUMOURS), 
poniewaZ jest tak? laleczk?. BASS: 
Sara z THE LITTLE KILLERS, 
albowiem grzmoci bezlitobnie DENG- ' 
DENG-DENG-DENG-DENG-DENG- 
DENG-DENG-DENG-DENG-DENG-DENG 
na maksymalnej gtobnosci, co jest bwietne, a 
do tego, jak zaczyna grab to zapalaj? jej si? 
reflektory, jebli wiesz, co mam na mySli. I w ' 
kohcu PERKUSJA: Wendy Yao z 
EMILY'S SASSY LINE, bo jest J 
wspaniatym bbstwem, ktbre kiedyb 
spalo w pidZamie na mojej kana pie. 
W przypadku jakib brakbw, daj mi t? 
gro2n? lesb? Chip, ktbra grata 
kiedyb w LUNACHICKS, a jebutnie 
kopie w dupsko!
S: Kolekcjonowanie ptyt to twoja 
nie jedyna obsesja. Co jeszcze zbierasz?
N: O boZe... zdaje si?, Ze w swoim Zyciu kolekcjonowatem 
wszystko, co moZna byto kolekcjonowab. Obecnie moj? 
najwieksza pasj? jest kolekcjonowanie komiksbw. Mam cat? 
seri? o superbohaterach wydan? przez Marvel od listopada 
1961 (Fantastyczna Czwbrka #1) az do listopada 1971, co 
oznacza, Ze mam wszystkie wczesne numery Fantastycznej 
Czwbrki, Hulka, Spider-Mana, Avengers, Thor, Daredevil... 
Posiadam kazdy egzemplarz X-Mena, poczawszy od 
pierwszego numeru z 1963 roku, az do wspbtczesnobci. Brawa 
dla mnie. Ale mbwiqc powaZnie, w swoim 2yciu 
kolekcjonowatem prawie wszystko - znaczki, monety, kapsle, 
karty z futbolistami - jedyn? rzecz?, jakiej nigdy nie zbieratem sa 
BEANIE BABIES (to takie maskotki wypeinianie materialami 
sypkimi, np. fasolq - S). Dzi?ki Bogu za t? odrobin? taski!
S: Czego masz bardziej dosb, kolejnych kopii SCREECHING 
WEASEL, czy klonbw WIRE/GANG OF FOUR?
N: Nawet nie wiedziatem, Ze kopie SCREECHING WEASEL





$1,59. Buteleczka tego 
gwarantuje, Ze rozwi^zesz 
wszystkie swoje problemy i 
wpakujesz si? w calkiem nowe.
S: MoZe opowiesz kilka 
dowcipdw? Na przyktad ten 
o Zyddwce i katoliczce?
N: Nie przypominam go sobie, 
ale pami?tam, Ze 
opowiedzialem go b?d^c w 
jednym pokoju z Zyddwka i 
katoliczka i wszyscy troje 
bylidmy nadzy. Nikt jakod 
specjalnie nie ucierpiat. 
Chcialbym ci opowiedzied 
dowcip „obsrated to, wypierz 
to” o Polkach kupujqcych 
wielkie gacie, ale moja babcia 
juz nie Zyje i nie ma kto mi tego 
przypomnied.

S: Czy w Stanach teZ sq modne tarty o blondynkach?
N: Odksjd mamy Paris Hilton, to juz nie. Teraz moZemy oglefdad 
Zarty o blondynkach na Zywo w telewizji i nie musz^ byd juZ one 
przekazywane slowami. Jedli ktokolwiek z was ma zamiar 
obejrzed DVD z Paris Hilton uprawiaj?ca seks, nie zawracajcie 
sobie tym gtowy. Nie widzialem, Zeby ktod leZal na plecach tak 
dfugo bez poruszania si?, od czasu, gdy T.J. Forda zniedli z 
parkietu koszykarskiego w kolnierzu usztywniajqcym, po tym, 
jakzostal sfaulowany przez Marka Madsena.
S: Jestem ciekaw, czy w koricu znalazted odpowiedZ na 
moje pytanie, co oznacza Sarkafarka?
N: Pewnie, to jest bezkofeinowa rozpierducha.
S: Dobra, moZe jeszcze cod do dodania...
N: Kopernik byl niezlym gdwniarzem.
S: Dzi?ki za wywiad, Norbert.
N: To ja dzi?kuj?, Ze czekaled przez 17 lat na moje odpowiedzi.

S: Taaa, dwutomowy stownik 
poprawnej polszczyzny. 
Wisconsin to „mleczny 
stan”. Czy to wtadnie 
spotywanie lokalnych 
produktdw mlecznych 
powoduje, ie m?tczytni w 
Wisconsin s^ tacy wysocy? 
Powiedz, ile ty masz 
wzrostu? Prdbowafed kiedyd 
sam silw koszykdwce?
N: Mam 180 par? centymetrdw 
wzrostu, ale spotykam si? z 
dziewczynq, ktdra ma niewiele 
ponad 150 cm, wi?c prdbuj? 
si? troch? obnizad. Gralem w 
koszykdwk? w szkolnym 
zespole. Byfem do dupy!
S: A czy kobiety w Wisconsin 
maja dzi?ki produktom 
nabiatowym wi?ksze cycki?
N: Nie. Moznaby pomydled, Ze dzi?ki temu mog^ mied wi?ksze, 
ale to nie w tym rzecz. Amerykariskie kobiety z najwi?kszymi 
cycami mieszkaX w wielkich kukurydzianych stanach - Kansas, 
Nebraska, Iowa... Sam nie rozumiem dlaczego, ale taka jest 
prawda.
S: Ale zdaje si?, Ze Milwaukee stynie tez z nieco innych 
wyrobdw? Jakie piwo najcz?£ciej pijasz?
N: Nie moZna pogardzid 12-uncjow^ buteleczke[ dobrego, 
zimnego Pabst Blue Ribbon. Ale ostatnio najbardziej wchodzi mi 
15-uncjowa puszka ..Milwaukee's Best” Ice Beer. Przy 
zawartodci alkoholu 5,9% i pojemnodci 1,5 litra za 2 dolce 19 
centdw, jest to mordercza dawka. Jakkolwiek, zeby uzyskad 
efekt maksymalnego upojenia za minimum nakfaddw 
finansowych, musisz wypid „Camo Ice Lager” z La Crosse, 
Wisconsin. Ma 9% alkoholu i 40-uncjowa butelka kosztuje tylko



Gdynia, Hei, i Nowa Huta. Zobaczalemy wiecej, ale nie 
pamietam teraz. Byl juz jedny rok temu.
Unfortunately, I am not there now. I am back in my home state of 
Wisconsin. My girlfriend and I thoroughly enjoyed our year in 
Poland. We made some punk friends and saw a few local 
shows. In our first month we 
even saw Apatia, and soon 
learned of their extensive 
history Oddly enough, around 
this time Sarkafarka's own 
Wojtek was in email contact 
with Wisconsin's own Rev. 
Norb, who arranged for 
Wojtek and I to contact 
eachother. Wojtek sent me a 
Wiewiorczaki CD, my frist 
evidence that pop-punk can 
indeed exist in Rzeszpospolita 
Polskal
Czas na wiecej mformacja o 
mnie. Nie mam polskiego 
pochodzynia Mam czeski i 
irlandski pochodzynia. Moja 
matka robi najlepszy kolacow! 
Moj ojciec lubi piwo. Ja lubie 
piwol Moj ulubiona piwo 
amerykanski jest Pabst Blue 
Ribbon, ale moj ulubione piwo 
poski jest Krolewskie. 
Krolewskie jest podobny 
Pabst Zywiec jest OK, ale 
Krolewskie jest najlepszy na 
pewno!
For the last 4 years I've been 
writing for the Los Angeles

punk rock magazine, Razorcake. My writings there, known as 
The Dingho/e Reports, summarize my Ruckus-laden 
confrontation with the American public and the merry mayhem it 
evokes. My buddies, Dr. Sicnarf and Francis Funyuns, provide 
elemental editing and commentary. What is this ruckus-laden 

.confrontation and merry mayhem? To put it simply, I 
am a punk rock one-man performer. I set up my 
shitty drumset in awkward public places and play 
random punk rock drum beats to the oft offended 
bystanders while wearing a large chicken head. This 
is my punk rock.
Studiowalem matymatyka na 7 lat, ale teras jestem 
kucharz. Pamietasz, jestem glupi amerykanin! Lubie 
gotowac. Lubie jedzynia poslki, tez. Ostatnie rok, 
uczylem sie robic pierogi, kopytka, kulebiak, bigos, 
barszcz czerwony, golabki, i placki ziemniaczany. 
Lubie Kubus i Wawel Czekolady. Lubie bialy ser i 
serek naturalny, ale nie mamy w Ameryka. Tylko sa 
w Polce. Ameryka nie ma obwarzanki. Ameryka nie 
ma kasza gryczany. Ameryka nie ma Pudliszki 

koncentrat pomidorowy. Ameryka nie ma Bolek i Lolek! NIE 
BOLEK I LOLEK! Teraz, wole mieszkac w Polce.
After living in Krakow for one year, I found it difficult to move 
back to America. Here it is almost necessary to have a car, and
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Czesc! Nazywam sie Rytm Kurcze. Moze jestem Kurczaka 
Rytmowa. Moze jestem Kurczak Rytmy. Nie wiem na pewno. 
Pamietasz, jestem glupi amerykanin! Moj jezyk polski jest nie za 
dobry. To wiem. Uczylem sie jezyk polski na jedny rok trzy lata 
temu. Gdzie jest moj slownik polski/amerykanski? Nie wiem tez. 
Morda w kubel! Jestem glupi amerykanin.
Ok, maybe this will make more sense if I write in English. Hello, 
punk rock Poland. I am the Rhythm Chicken. I've heard quite a 
few different Polish translations for this name, but the one I like 
the most is also the wrongest one, Rytm Kurcze. Now I feel 
somewhat compelled to explain just exactly what it is I'm doing 
here in Sarkafarka. I feel it is my duty to share with the fine 
Polish punks my own odd view of punkrockness from the rural 
northwoods of Wisconsin, USA. How does this relate to you, the 
Polish punker? Well, for some odd reason, I can write in my 
terribly broken Polish alongside with my terribly broken English 
and share with you my punk rock editorials from a unique 
perspective. Now, you ask just what makes my perspective so 
unique?
Na 2003, Ja i moja dziewczyna mieszkalemy w Krakowie. 
Mieszkalemy w osiedle Dabie, normalny osiedle polski. 
Mieszkalemy bardzo blisko Rzeka Wisla. Zobaczalemy Lublin, 
Warszawa, Wroclaw, Ojcow, Rzeszow, Lancut, Przemysl, 
Zakopane, Zamosc, Kazimierz Dolny, Malbork, Gdansk, Sopot,



back to Poland soon. I've saved up enough money here and 
America is starting to irritate me again. Maybe this time I can 
find tanie perkusja uzywana and finally unleash my Wisconsin 
ruckus in every rynek! My dream is to tour Poland and only play 
in bar mleczny! Pamietasz, jestem glupi Amerykaninl
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almost all the cars are monster SUV's Here many of the small 
neighborhood stores have been run out of business by Walmart 
and Piggly Wiggly Here the punk rock is almost too easy, if you 
can understand that There are many more punk rock 
resources, many touring bands, many punk rockers, and many 
venues and record stores. It almost seems like the American 
punk rocker can grow a tendency to become soft or complacent. 
Bye punkny w Ameryka jest latwy. Bye punkny w Polce jest 
prawie wiecey trudny. Rozumiesz? Wisconsin, moj region 
domowy, nie jest podobny Los Angeles, i Polska nie jest 
podobny Ameryka Mieszkac w Los Angeles i bye punkny jest 
najlatwy. Mieszkac w Wisconsin i bye punkny jest mniej latwy, 
ale jeszcze latwy. Mieszkac w Polce jest mniej latwy, ale nie jest 
podobny Ameryka wcale. Alez skad! Dia mnie, Poslka jest 
bardzo ciekawa i bezamerykanski. To lubie Muzyka polski jest 
wiecej ciekawy, tez. Nie tylko muzyka punkny T Love, Bajm, i 
Krysztof Krawczyk Wiem, sa nie najlepszy, ale ciekawy dla 
glupi amerykanm. Przepraszam. Moj jezyk polski jest okrapnie 
Czas na angielsku.
So, what I'm trying to say is that sometimes when everything 
you want is readily at hand life can lose its zest. No matter the 
size, a reward is sometimes more enjoyed the harder you 
worked for it. Having to wait for an album to arrive in the mail, or 
having to wait 2 months till the next punk rock show, these may 
seem a burden in one's quest for punk, but I feel they can build 
character as well. I have lived in both America and Poland. I 
would prefer to live in Poland at this point in my life, and I realize 
my fortunate situation to have a choice. To be an American 
makes it much easier to be a world traveler
Dla wracalem do Ameryka? Moja torbka peniedza byl pusta, nie 
wiecej peniedza. Teraz, pracuje duze Pracowac w Ameryka jest 
latwy. Jestem zawsze zajety, zawsze pracuje.........prawie
Dzisiaj i jutro mam wolny czas. Jestem na wakaeja. Mam dwie 
dni w Washington Island, w Lake Michigan. Skonczuje pisac 
zaraz. Mam ochota na piwo i kolacja.
Once again, I apologize for my limited language skills. Though I 
find it embarrassing, some find it entertaining. I hope to move
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S: Kiedy i jak stworzylidcie
FUNCTIONAL BLACKOUTS?
(N)ervous: Mack i ja troch? juZ razem 
pogrywalidmy. PdZniej mdj brat powiedzial, 
Ze pogra na basie, takZe potrzebowalidmy 
juz tylko perkusisty. Na koncercie 
DICTATORS natkn?lidmy si? na Chrisa, 
ktdry napomknql, ze zna jednego kolesia, 
ktdry gdzied tam kiedyd odpowiedziat na 
jakied ogtoszenie dotyczace perkusisty.
(C)ozumel: Powstalidmy na Wielkanoc 
2001. Stworzylidmy kapel?, poniewaz 
Chris wyszedl z propozycX, abydmy 
zagrali w 2001 roku na imprezie 
organizowanej przez Nickiego Fittsa z 
MANHANDLERS z okazji Dnia Swi?tego Patryka. S^dzilem, Ze 
nasza kapela pogra najwyZej 3 tygodnie, pdZniej, ze 3 miesiqce, 
dalej juz nie liczylem w ogdle, poniewaz zacz?la si? niezla 
zabawa i bylo ekstra, no moZe poza paroma glupimi rzeczami. 
N: Kiedy wyrzucili nas z pierwszego miejsea pr6b, poniewaz 
bylidmy zbyt glodni wiedzielidmy, ze cod z tego b?dzie. Gralidmy 
na sprz?cie jednego kolesia, ktdry powiedzial, Ze jak nas slucha 
to boli go leb. Dodal, Ze gramy gdwnian^ muzyk? w stylu Iggy 
Popa i Zebydmy juz nie przychodzili i nie zawracali mu gtowy.
Dr (F)ilth: Strasznie powoli si? to wszystko rozkr?calo, poniewaz 
nie wiedzielidmy tak naprawd? jak si? do tego zabrad. Mack gral 
wczedniej w kapeli i robili kiedyd cover GERMS, takZe 
wykorzystalidmy ten kawalek i st^d jego obecnodd na plycie.
S: A kto wymydlil nazw? FUNCTIONAL BLACKOUTS?
N: Chyba Dr Filth. Wyskoczyl z takq^ nazwa. a my przekonalidmy 
reszt?, aby si? zgodzili.
F: Tak, to ja jet wymydlilem.

S: A co moiecie powiedzied o pierwszych koncertach.
F: Pierwszy koncert byl w garaZu pewnej laski, z ktdr^ akurat 
Nervous si? bujal, i wypadl calkiem nieZle. Nast?pnie gralidmy z 
MYSTERY GIRLS, THE CATHOLIC BOYS, THE WHO i innymi 
zespolami. Jedli chodzi o najlepszy gig to bylo to w jakimd domu 
po eksmisji. Gralidmy wtedy z THE INDIGNANTS i bylo 
naprawd? zajebidcie. Wsz?dzie potluczone szklo. Brian musial 
jechad do szpitala, poniewaz troch? si? chlopak polamal i trzeba 
go bylo skladad.
N: T? larsk? przej^tem od Chrisa. Pierwszy koncert byl w garaZu. 
Mydlelidmy, Ze b?dzie fajny klimat, gdy b?dziemy grali przy 
zasuni?tych drzwiach. Jednak halas byl tak wielki, Ze drzwi 
podniosty si? z 30 cm nad ziemi? i zablokowaly. Ktod tam si? z 
nimi mocowal, ale nie wiedzieli, Ze aby je odblokowad trzeba je 
najpierw poci?gn?d w ddl. My gramy dalej atmosfera gorgca - 
doslownie jakied 80 stopni a kolesie ci^gn^ te drzwi do gdry i 
nic, wszyscy juz lekko podkurwieni. W kortcu ktod przeszedl 
przez dom i otworzyl garaz od zewnqtrz.
C: PierWsze koncerty byly naprawd? super. Przynajmniej dla 
nas. Wokalista byl prawie sparaliZowany z nerwdw, basista nie 
potrafil grad a gitary brzmialy zbyt glodno, co wi?cej perkusista 
nie mial wlasnych b?bndw i uczyl si? przed koncertem wal$c w 
puszki drewnianymi lyZkami.
S: Wasz najlepszy i najgorszy koncert.

F: Dobrze mi si? gralo na imprezach w The Mutiny. MoZna bylo 
si? naprawd? wyszaled. Ponadto koncert w Subterranean z 
CPC GANGBANG teZ byl niezly. Wypadaloby rdwnieZ 
wspomnied o Lyons Den, koncert oficjalnie promujacy wydanie 
naszej plyty. Jedli chodzi o najgorsze koncerty to w klubach 
Cal's i Underground Lounge. Zreszt^ w Cal's juZ nie gramy - to 
fajne miejsee, ale raczej dla publiki, nie dla zespoldw. 
Underground Lounge to byl najgorszy koncert, jaki kiedykolwiek 
zagralismy. Mam po nim 7 szwdw, ale nic wi?cej, ze wzgl?du na 
spraw? s?dow^, nie mog? powiedzied.
N: Najlepiej mi si? gralo z BASEBALL FURIES i THE PONYS w 
Lyons Den. To byl w ogdle wesoly tydzieh, poniewaz Chicago 
Reader zamiedcilo nasze zdj?cie i Jim Hollywood (TYRADES I 
BASEBALL FURIES) powiedzial Ze ten tydzieh nalezy do nas i 
Zebydmy cieszyli si? pdki trwa, bo pdZniej b?dziemy juZ tylko 
podrz?dnym zespolem z ostatnich stron. Poza tym koncert z 
THE HOT MACHINES i THE CLONE DEFECTS w klubie Empty
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Perfekcyjne polgczenie halasliviego punk rocka, 
jaki uslyszec mtoerry na skladankach /fKLlled Ey 
Death" z agresja wzesno-arrerykaridciego hardoore - 
taka wlasnie jest nuzyka Chicago'wskiego 
ELNCTICNAL BLACEWIS. Kolesie, mowi^c krotko, nie 
piertola si?! (alto mtoiac bardziej akadsrnicko nie 
zasypuja gruszek w pqpiele). Whla w swoje 
instrunenty z maksymalna agresja. A imie, 
siuchajac ich plyty, ctoe sie wrzeszczec i karus 
toLozyc (aczknlwiek pewnym jest fakt, ze jestem 
cieniak i tak dostalhym wpierdol cd pierwszego 
lcpxszcgo fiuta!). Ale chronolic to - piszac ten 
wst^> jestem zdzitoko zarnroezery alkcholan, a 
FLNCTICNAL BLACKOUTS torturuja imie svroja 
nawainica. Wywiad prz^prcwadzil nasz (a iroze 
wasz?) toresperdent z Wietxznego Miasta, lee 
Ignorant, i chwala nu za to.
Chlcpaki graja w skladzie: Mac Blackout: 
gitara/wrzaski, Dr Flltr: gitara/drugi wokal, 
Nervous - pierwszy wckal, Jererry Blackout: has, 
Ren Cbzurel: perkusja. W tajsmicy pewiem warn, ze 
Ren Cbzumel to nikt irny, jak „saxkafarkowy" 
kolurmista Brian Cbstello. Atoh ci Anerykanie! W 
dtpachi im si? przewraca! ’!



Ponadto The Horizontal Action Blackout byl 
fantastyczny
S: Jakie zespoly wywarly na was najwi?kszy 
wptyw jesli chodzi o zapatrywania muzyczne?
F: THE MONKEES. Pierwszy gig na jakim bylem to 
DANGEROUS TOYS. Dlugowlosa kapela metalowa 
Majac na sobie koszulk? DANGEROUS TOYS, 
spaliiem nocnik. PdZniej ktod podrzucil mi kaset? SEX PISTOLS 
i od razu to lyknqlem. Nadal mnie zreszta buja. Starszemu bratu 
zawdzi?czam milodd do DEAD KENNEDYS. Kr?cq mnie takze 
plyty FEEDERZ i podobne rzeczy.
N: Pierwsze kasety, jakie mialem to najwi?ksze hity CHUCKA 
BERRY'ego i JIMI HENDRIXA. Pogrywalem sobie troch? t? 
muz?. DuZy wplyw wywarly na mnie ROLLING STONES, R&B, 
Punk, Post Punk, SONIC YOUTH no i oczywidcie RAMONES. 
Lubi? tez NIRVANA, THE MELVINS i kapele w tym stylu. Teraz 
slucham prawie kaZdego rodzaju muzyki. ChociaZ na pewno 
RAMONES i THE VELVET UNDERGROUND to zespoly, ktore 
przekonaly rzesze ludzi by zlapad za gitary.
C: Sluchamy roznych zespotaw, ale i tu jestedmy zgodni, 
najwi?kszy wplyw miaty ELECTRIC EELS i THE GERMS Jak 
juZ wczesniej powiedziatem, dolaczylem do zespolu, ktdry jak 
sqdzilem nie przetrwa lata, byto tyle czynnikdw dzialajqcych 
przeciwko nam, Ze w rzeczywistosci przeksztalcily si? one w 
cos, co data nam sit?; stqd tez nasze poczatki nie byly w stylu 
„Podoba mi si? FLIPPER, THE SCREAMERS i THE STOOGES 
wi?cza!6Zmy chlopaki kapel? i b?dzie fajnie".
S: Czy mozecie wymienid terazniejsze zespoty, ktorych 
dziatalnosc jest warn bliska?
F: Moja milodd do wspdlczesnej muzyki umarla wraz z G.G. 
ALLINEM.
C: TYRADES, ROCKTARDS, SPITS, KRUNCHIES, HOLY 
GHOSTS, REACHAROUNDS, VEEDEE, MISTREATERS, 
PONYS, BASEBALL FURIES, MANHANDLERS i wiele, wiele 
innych.
N: Z lokalnej sceny moimi faworytami sa TYRADES i PONYS, 
przynajmniej, jesli chodzi o plyty i wyst?py na 2ywo. Natomiast, 
jesli chodzi o scene krajowa wymienilbym HUNCHES, MARKED 
MEN, A FRAMES, EXLPLODING HEARTS - z tym, Ze oni juz 
nie grajq.
S: A co takiego jest w muzyce, ze chce si? warn to ciqgnqc.

F: Kumple z zespolu!
C: Mi?dzy 1999 a 2001 rokiem odpudcilem sobie w ogdle 
koncerty, chodzilem tylko na ENGLISH SOFTHEARTS. To 
wszystko. Muza tworzona w Chicago byla zajebidcie nudna, no 
wiesz, te emo, post emo, post rock - kupa kutasdw, ktdrzy 
chcieli gldwnie wyglqdad cool pod seen?. Na scenie nie lepiej, 
ktod tam smucil jakied rzewne kawalki. Cholernie mnie to 
wkurzalo. Na szcz?dcie teraz jest sporo dobrych kapel jak 
chociazby PONYS, THE TYRADES, THE FURIES, THE 
ROCKSTARDS, HOT MACHINES, THE KRUNCHIES. Koncerty 
znowu staly si? okazja na to, aby si? wybawid, nawalid i poznac 
jakied panny.
N: Jedli chodzi o mnie to nie jestem w stanie wymienid niczego. 
Glowny nprt krqZy wokdl WHITE STRIPES, VON BONDIES i

innych charakterystycznych dla Detroit kapel, ale kto by tego 
sluchal przy takiej ilodci innych dobrych zespotaw. Co do sceny 
niezaleZnej to rzygad si? chce od tych wszystkich zlodliwodci 
rozpowszechnianych przez Internet. Rozumiem, Ze moZna nie 
lubid jakied kapeli, ale po kiego zaraz pisad o tym na jakimd 
jebanym forum. Jedli ktod chce zrecenzowac p+yt? niech to robi 
w prasie, ale po chuj pisad w sieci pierdoly, Ze moja scena jest 
lepsza od twojej. Jeden godd napisal, Ze wszystkie kapele z 
Chicago to syf oprdez HOT MACHINES. Rozumiem, Ze nas teZ 
do tego syfu zaliczyl. Dalej walnql tekst o tym, Ze ka2dy chce 
tworzyd teraz cod nowego co inni b?dq kopiowad w przysztasci. 
To tak jakbys robil sobie jaja z THE STOOGES i VELVET 
UNDERGROUND, poniewaz chcieli stworzyd cod nowego. 
Kompletna paranoja, przeciez to, co naprawd? jest wazne to 
ch?d tworzenia nowych rzeczy.
F: Muzyka prezentowana w telewizji jest Zalosna. Ludzie mydlq, 
2e aby byd dobrym naleZy siad groz?. Poza tym za duZo jest 
tego gdwna, aby ciqgle si? tym zachwycad. Za duZo kapel z 
identyeznym przeslaniem. Ludzie cofajq si? zamiast idd 
naprzod. Scena muzyezna zaczyna przypominad Hollywood. To 
tak jak z PEARL JAM, gdy stali si? znanym zespolem. Mnostwo 
kapel zacz?lo grad tak jak oni.
S: To po co w takim razie istnieje FUNCTIONAL 
BLACKOUTS?
C: A co to kurwa za pytanie.? Czy my jestedmy LoZq 
Masoriskq? Naprawd? nie rozumiem, zebrato si? par? osbb, 
ktore lubiqsi? nie ze wzgl?du na gusta^ muzyczne i postanowili 
troch? pob?bnid I pobrzdqkad na gitarach’L
F: Mamy kilka pomystaw, ktdre warto byloby zrealizowad. 
MoZemy dpiewad, o czym mamy ochot?, robid niezly halas, 
nawalid si? no i przede wszystkim dobrze si? bawid Poza tym 
wkladamy w to naprawd? sporo serca
N: Dla mnie najwazniejsza jest dobra zabawa. Muzyka oprdez 
rodziny i przyjaciolto najwazniejsza rzecz w moim Zyciu. Jestem
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Bottles byl calkiem niezty. Impreza pod haslem The Horizontal 
Action Blackout rdwnieZ byla niesamowita. Najgorszy to klub the 
Prodigal Son, gdzie Mac i ja przylqczylidmy si? do 
napierdalanki. No I te koncerty w Cal, nie to 2ebym miat cos 
przeciwko, lubi? oglqdad tam kapele, ale my zawsze 
wypadalidmy tam beznadziejnie. Za duZo chlania, za du2o 
hatasu i za duZo podkurwienia.
C Raz gralidmy tam cover ELECTRIC EELS zatytutowany 
..Accident” i w pewnym momencie udato nam si? dokonac 
rzeczy niesamowitej, mianowicie pi?ciu z nas grata ten kawalek 
na swdj wlasny sposdb, we wlasnym tempie Wkurzyto mnie, Ze 
pdZniej w recenzjach wi?kszodd ludzi (poza Jimem i Robertem z 
THE TYRADES) zmieszala nas na dzien dobry z btotem, 
chociaZ tak naprawd? jako zespdl dopiero si? uczylidmy, ale tak 
to czasami jest, Ze scenowi pismacy chcq si? popisad swoja 
zdobytq w collegach wiedzq Najlepszy koncert gralidmy z THE 
TYRADES podczas ich pierwszej wizyty w The Mutiny. To byl 
nasz pierwszy koncert, w ktdrym udato nam przedstawid 
calkowicie potencjal, ktdry w nas drzemie. Po tym koncercie ci 
wszyscy pismacy musieli odszczekad to, co wczedniej napisali.



S: Plyta ma dwietne recenzje w punkowych pismach. Czy 
zaowocowato to jakimid propozyejami koncertOw w 
Europie?
F: Jedn^.
C: Niezupelnie, ate otrzymuje czasami mite listy z Europy, ludzie 
Zycza nam abydmy grali jak najdluZej. Sami Zyczymy sobie tego 
samego.
S: Jak doszto do powstania oktadki?
F: Mack zrobil przdd a ja zaprojektowalem tyl. Kiedy na nisi 
patrzysz pomysl wydaje si? calkiem oezywisty. Tyl okladki ma 
sprawiad wrazenie spektaklu, w takim pierwotnym, natchnionym 
stylu. Po prostu obrazy, ktdre zostaly poskladane w

jedn^ calodd. Nie chodzilo, nam by byte to zabawne. Zreszt^ 
oktadki plyt nie majc[ byd zabawne. Chodzi nam, aby byly 
powicjzane ze zmyslami. Na tej oktadee nie ma uszu, 
zauwaZyled, Ze tarn nie ma uszu? (Przyjrzalem si?, faktyeznie 
nie ma uszu - S.)
S: Smiem twierdzid, Ze macie lekka obsesj? na punkeie 
bomb (piosenki „Mail bomb”, „Bombs Away”) czy innych 
pociskPw (oktadka ptyty).
F: Bomby sejak wytrysk.
C: Nigdy wczedniej tego nie zauwaZylem, ale faktyeznie masz 
racj?. „Bombs Away” byl pierwszym utworem, ktdry nagralidmy 
po 11 wrzednia. Nervous krzyczal po prostu caly czas „bombs 
away" (precz z bombami) i tak zostalo. Recenzenci nie cierpi^ 
tego utworu. Kawalek „Mailbomb” powstal podezas zagroZenia 
wqglikiem, ktdre nastapito wkrdtce po 11 wrzednia. Chociaz 
Zaden z tych kawalkdw nie jest podwi?cony calkowicie tym 
rzeczom, to jednak przedstawia ogdlny klimat panujc[cy obecnie 
w Ameryce i nie da si? tego unikn^d.
S: Stowo pisane na wktadee do ptyty jest dodd skromne. Do 
braku tekstdw juZ zdqZytem si? przyzwyczaid. Ale Zeby 
nawet sktadu zespoiu nie zamiedcid?
C: Nie, w ogdle.
F: Obrazy zamiast sldw.
S: Czy piosenka „Stamp Out Techno” to wasza 
uwspdtczedniona odpowiedZ na przebdj starej kapeli z 
Australii Razar „Stamp Out Disco”?
C: Mac to napisal, a zainspirowalo go do tego ..Stamp Out 

Disco”
F: Tak. A to, Ze techno to syf 

pozostaje faktem.
S: Jak przebiegata 
praca z Ryanem 
Killawattem nad 
pierwszym singlem 

i dla Electroshock?
F: Dobrze. Bylo 
lekkie napi?cie, ale 
gldwnie dlatego, Ze 
byte to nasze 
pierwsze nagranie. 
W ogdle to zabawny 
z niego koled, 
chociaz troch? 
dziwak. Pami?tam, 
nagrywalidmy w 
piwnicy u jego 
matki. Ja akurat 
bylem na gdrze, a 
on z reszt^ 
chlopakdw w 
piwnicy. 
Przypadkowo 
przewrdcilem jakid 
stojak z plytami i 
kiedy zszedlem na 
ddl Ryan zdrowo 
mnie opieprzyl. 
Musialem posprzqtad 

caly ten bajzel.
N: Ryan Killawatt to fajny 

koled i ma teb na karku, 
przynajmniej, jedli chodzi o muzyk? Ale jest troch? chamski. 
Caly czas nazywal Costello, naszego perkusist?, malp^ z 
b?benkiem. Byl naprawd? super chamski w stosunku do nas 
wszystkich. Nagranie wyszlo ekstra, ale nie sadz?, Zebydmy 
jeszcze cod u niego nagrywali. To nagranie doszlo do skutku, 
poniewaZ Ryan wiedzial, Ze mamy kapel?, spotykalidmy si? 
wczedniej na koncertach. Kiedyd podszedl i zagadal, Ze szykuje 
wytwdrni? i szuka nowych kapel. Sqdzil pewnie, Ze damy dupy, 
ale kiedy juZ nagralidmy material, przyznal, Ze to naprawd? 
zajebista rzecz.
C (malpa z b?benkiem): Plyta wyszla nieZle, ale podezas
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w stanie funkcjonowad gtdwnie dzi?ki niej. Zdarza si?, Ze nie 
wstaj? z Idzka dopdki nie poslucham jakied plyty. Na co dzieh 
ci?Zko pracujemy i chcemy si? czasami wyszaled. Lubi? dawad 
koncerty, wyst?powanie na scenie to naprawd? zajebista rzecz, 
nie potrafi? wytlumaczyd tego uczucia. Nieraz po prostu 
odplywam, wchodz? na seen? na wl^czonym autopilocie, wtedy 
kompletnie nie jestem w stanie zapanowad nad moim 
zachowaniem. Jakad sil^ przejmuje kontrol? nad moim cialem. 
Brzmi to niewiarygodnie, ale tak faktyeznie jest. Tak jakbym 
zmienial si? w kogod zupelnie innego. Na ogdl jestem raczej 
matomdwny, nie to, Ze odcinam si? od wszystkich i caly czas 
siedz? gdzied przy dcianie. Nie, ale gdy wychodz? na seen? cod 
po prosu we mnie wst?puje. To, co jest waZne i dodaje ci 
pewnodci to fakt, Ze obok masz czterech dobrych kumpli.
S: Czy jestedcie zadowoleni z plyty?
N: Jasne, Ze tak. Jak dotqd splywaj^ tylko pozytywne recenzje. 
Podoba nam si? brzmienie, oktadka, no i utwory. Wszystko. Nie 
martwi? si? tym, czy b?dzie si? dobrze sprzedawala. Po prostu 
chc?, 2eby ludzie jej posluchali i dobrze si? przy tym bawili. 
Wktad Jima w to wszystko byl najwi?kszy. Byl obeeny podezas 
catego procesu powstawania plyty. Bez niego ta plyta nie bylaby 
tak dobra. Fajnie, Ze byl przy nas w trakeie nagrywania, poza 
tym to naprawd? niesamowity koled.
C: Nie, ta plyta jest do dupy, zjebana totalnie.
F: Stanford Studio wykonalo kawal dobrej roboty. Jim Hollywood 
ma niezle ucho. Moja gitara brzmi super. Godd zna si? na 
rzeczy (dmiech).



F: Mamy sporo wspanialych pomysldw dziecinko. Jedli chodzi o 
plyte to teraz Timmy Vulgar b?dzie producentem, w miejsce 
Jimmy'ego Hollywood. Cod, jakby tie break, dla zespolu wciaZ 
potrzebujqcego, by go sluchano.

nagrywania Ryan i Dr Filth okazali si? niezlymi dupkami. W 
kaZdym b?dz razie i tak jestem wdzi?czny mu za wydanie tego 
singla. Jest naprawd? niezly, zwlaszcza podoba mi si? 
brzmienie b?bndw w stylu THE WHO z utworu „The Ox”.
S: Cozumel, sfinansowates nagrania zespotow na 
skladak „Maybe Chicago”, ty Nervous zajmowaled 
si? wieloma innymi rzeczami zwiqzanymi z 
wydaniem tej ptyty (jak odbieranie telefondw). W 
jaki sposdb jestescie powi^zani z wytwornia 
Criminal IQ?
C: Criminal IQ pomogli zaplacid mi za skladank? 
„Maybe Chicago", takze cz?dciowo to takZe ich produkt, 
dlatego rozprowadzany jest przez ich dystrybucj?. Co 
wi?cej oni wydali nasz^ pierwsza ptyt?.
S: Gralidcie ostatnio tras? po Zachodnim WybrzeZu. 
Jak przyj?cie? Gdzie i z kim grato warn si? 
najlepiej?
C: Atmosfera byfa niesamowita, publika fantastyczna. 
Gralidmy w Seattle z THE SPITS, byl to koncert z okazji 
ich 10-lecia. Super zabawa. Koncert legenda.
F: Na koncercie THE SPITS byta niezla bdjka. San 
Francisco byto zabdjcze, bylem przepelniony odwagat, 
petardami i pizza. YEAH!
S: Chicago Bulls? Czy nie uwaZacie, ie 
koszykowka to gra dla grzecznych chtopcdw? 
Hokej to jest gra na prawdziwych facetow!
F: Jebad sport
C: Lubi? film „Slap Shot”. Rugby to sport dla 
prawdziwych facetdw.
S: Plany na przysztosd, jesli chodzi o plyty i trasy.
C: Mamy nowego basist? i wspdlpraca uktada si? 
nieZle. Wkrdtce przymierzymy si? do nagrania nowej 
plyty. Mamy nadziej?, Ze trasa wzdluZ wschodniego 
wybrzeza Standw dojdzie do skutku przed koricem roku 
i Ze wybierzemy si? do Europy, jak tylko b?dziemy 
mogli sobie na to finansowo pozwolid.





ktbry zapodaje („pobujaj si? troch? mala, pobujaj si? troch? 
mala, pobujaj si? troch? mala") i zdajesz sobie spraw?. Ze to nie 
ckliwy gowniarski romans w stylu BOYS I UNDERTONES, ale 
szczery tekst o Z?dzy, ktbra kr?Zy po Zachodnim WybrzeZu.
Trzeba troch? przeZyd i czegob dohwiadczyd, aby w pelni 
zrozumied STEELY DAN. Dlatego mlodziaki tak bardzo ich 
nienawidz?. Musisz przynajmniej raz dostad od Zycia kopa w 

dupe, przynajmniej raz Rdwnie 
dobrze moZna powiedzied „a na 
chuj mi to" i pod?2ad dalej swoj? 
ScieZk? donik?d. Jeszcze jedna 
sprawa, trzeba mied niezly sluch 
muzyczny, aby rozkoszowad si? 
STEELY DAN. Legendarne juZ 
jest ich d?Zenie do perfekcji. 
Przestali jeZdzic w trasy, aby 
calkowicie poswi?cid si? 
tworzeniu najlepszej muzyki, na 
jak? ich stad. Nie znajdziesz tu 
przypadkowych nut, wszystko jest 
dcidle kontrolowane, nie ma 
miejsca dla typowej poblaZliwosci, 
jak chodby w progresywnym 
rocku. Stworzenie dobrego utworu 
to najwazniejsza rzecz. TakZe 
teksy odbiegaj? od typowo punk 
rockowych, brak tej typowej 
wykrzyczanej frustracji lub 
pochwaly czegob tarn, to bardziej 
przemydlane reakcje na gdwniane 
rzeczy na tym Swiecie.
Aha, gdybybcie nie wiedzieli, to 
nazwa STEELY DAN odnosi si? 
do sztucznego penisa 
przedstawionego w filmie „Nagi 
lunch". Miej to na uwadze, gdy 
nast?pnym razem uslyszysz 
.Reelin' In The Years" podczas 
zakupdw w supermarkecie. 
Musisz przyznad, Ze przynajmniej 
jest to odrobin? przewrotne. 
Reasumuj?c, splatali bwiatu 
niezlego figla.
Naprawd? w?tpi?, 2e udalo mi si? 

przekonad przynajmniej jednego mieszkarica Rzeczpospolitej, 
aby sprbbowal posluchad STEELY DAN^z tym, 2e pami?tajcie, 
gdy skoficzycie 24 lata idZcie do sklepu i j*afundujcie sobie plyt? 
„Aja”. Gdy ju2 si? nawrbcicie sprbbujcie ..Countdown To 
Ecstasy", dalej „Katy Lied” i .Pretzel Logic”. P62niej kupcie juz 
pozostale, nawet te najnowsze, co prawda sam ich nie 
slyszalem, ale zapewniam was, Ze musz? byd wspaniale.
Co dalej, dalej moZecie mi juZ tylko podzi?kowad i wtedy 
wspblnie zadpiewamy .Steely Dan, Steely Dan, Steely Dan” Do 
milego.
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No dobra, muzyka rz?dzi. Jest to rzecz tak pewna, jak 
stwierdzenie, Ze Zycie to parodia, samo-destrukcja i zajebibcie 
NUDNA rzecz Pewnie dlatego wol? otaczad si? ludzmi, ktbrzy 
tworz? niezle utwory, ni2 tymi, w ktdrych towarzystwie mog? 
wjechad w knajpie pod stbl. Ideatem byloby gdybyb naleZal do 
grupy, ktbra zapewnia obie te atrakcje naraz, z tym, Ze to bardzo 
rzadka rzecz. Problem polega rdwnieZ na tym, Ze ludzie wol? 
zabawid si? zanim zrobi? to, co mieli do zrobienia, jak chociazby 
tworzenie dobrej muzyki, najlepszej, na jak? ich stab. Wi?c 
Pani/Panie Rockandrollowcu, jedli dragi staly si? kortcem, w 
znaczeniu twbrczego kohca, samym w sobie, to gratuluj?, staled 
si? wladnie typowym bohaterem kreskbwek tak, jak Johnny 
Thunders w swoich ostatnich dniach, czy wielu innych. Wielkie 
BUM!
No, ale skoro ma to byb punkowy zine, ukazuj?cy si? w 
Zjednoczonych Prowincjach Polski, s?dz?, Ze wypadaloby 
napisab o zespole, ktbry utoZsamiany jest z wszystkimi 
pozytywami, o ktbrych pisalem powyzej. Chodzi mi oczywiscie o 
STEELY DAN.
W ci?gu ostatnich 10 dni, w trakcie ktdrych nasz gitarzysta 
doprowadzal do porz?dku swoj? r?k?, po tym jak musial bronib 
si? przed jakimd najebanym osilkiem, sluchatem wyl?cznie 
STEELY DAN. Musialem odpocz?d od grania w stylu ,,1234... 
pierdol si?... nienawidz? wszystkiego... pierdu, pierdu... bla, bla, 
bla...hej dupku, czyZ nie wygl?dam zajebibcie w nowej skdrze”. 
Nie zrozumcie mnie 2le, kocham jak wszyscy te klimaty, tylko 
czasami potrzebuj? po prostu 
zmiany. Tego wspanialego 
cynicznego klimatu, jaki tylko 
Walter Becker, Donald Fagen i 
pozostali grajkowie mog? 
zapewnid.
Sporo ludzi (czytaj zaloganci 
poniZej 24 wiosen) nienawidz? tej 
kapeli. Krzywia si?, kiedy 
wspominam o tym, Ze to jedna z 
moich ulubionych. Ich zachowanie 
tlumacz? t? mlodziertcz? glupot?, 
sam rdwniez nie cierpialem 
STEELY DAN, gdy bylem mtodszy 
i gdy ze sluchawek wyciekaty 
kawalki OPERATION IVY, MINOR 
THREAT i THE BUTTHOLE 
SURFERS. Wtedy naprawd? 
latwo zjechab STEELY DAN za ich 
nudn?, brzmi?c? niczym 
soundtrack muzyk? dla 
splebnialych zgreddw. Innymi 
siowy: Typowe Pedalskie Gdwno 
Lecz pewnego dnia, ta muza 
zwala ci? z ndg. O cholera, hej czy 
ten koled naprawd? zabpiewal to, 
co przed chwil? uslyszalem. 
Przyklad: „Ci wypacykowani 
godcie, ktdrzy kiedyb malowali 
swe twarze, teraz dol?czyli do 
ludzkiej rasy, niektdre rzeczy po 
prostu si? nie zmieniaj?". Aby 
docenib ten tekst trzeba mied, tak 
jak mbwilem, przynajmniej 24 
wiosny. Dobry wiek, aby 
zauwaZyd, jak zaloganci w stylu 
..straight edge aZ do dmierci" 
powoli dryfuj? w stron? karier, klubdw country, rozbudowanych 
posiadlobci i - tak, tak, szklaneczki szkockiej w fotelu po pracy, 
tak jak ich starzy.
Nast?pny fragment: „moi kumple powtarzaj? / nie wchod2 w 
cotton candy godciu I igrasz z ogniem / koled b?dzie zyl i czegod 
si? nauczy I gdy zobaczy jak mosty za nim zostaj? spalone / i z 
tego miejsca powrotu juZ nie ma". Tekst pochodzi z ..Babylon 
Sisters", podobnej stylistycznie do .Ever Fallen In Love (With 
Someone You Shouldn't Have)", z t? rdznic?, Ze ma duzo 
bardziej nihilistyczny nastrbj, zwlaszcza z Zeriskim chbrkiem,





inn^ muzyk? niz punk. Zaczqlem sluchac troch? rapu, 
wi?cej muzyki z lat 60-tych, troch? garazu. Ekscytujqce 
byte sluchanie, oglqdanie i poznawanie tych wszystkich 
zespolow, o ktorych nigdy wczesniej nie styszalem. 
Dowiadywanie si?, ze jesli cos nie bazuje na 3 
akordach, to wcale nie jest zte, tylko inne. Inne nie 
znaczy zte, a faktyeznie to jest to dobre, jesli nie 
swietne! Wiem, ze brzmi to dziwnie, ate bylo to dla mnie 
calkiem sporym odkryciem. W obecnej chwili spotykam 
dzieciaki na ulicy, lub rozmawiam z nimi przez internet i 
widz?, ze mysl^ tymi samymi kategoriami, co ja, gdy 
miatem tyle lat, co oni. Jesli cos nie jest wydane przez 
Vagrant,' to nie jest fajne. Wielka strata, poniewaz 
ukazuje si? tyle swietnej muzyki, a my poswi?camy 
mnostwo czasu, skupiaj^c si? jedynie na muzyce punk, 
albo jakimkolwiek innym gatunku narzuconym nam, jako 
fajny. Mysl?, ze wraz z uptywajqcym czasem, 
nieuniknionym jest, ze wasze upodobania zacznq^ si? 
poszerzac, w przeciwnym razie pozbawicie si? wielu 
dobrych rzeczy, jakie swiat ma do zaoferowania. I nie 
dotyczy to oczywiscie tylko muzyki, ale wszystkich 
aspektow wspolczesnej kultury. Jesli ograniczycie si?

tylko do jednego, to 
bardzo wiele stracicie. 

। Wlasnie sobie 
uswiadomilem, ze jest 
problem z moim
rozpla nowa nie m 

n o w e g o , 
udoskonalonego Sklepu 

Virgin. Kto decyduje, co znajdzie si? w dziale Dobre, a 
co w dziale Zle? Ja? Nie. Wy? Tak. Zte wiesci s^jednak 
takie, ze nie wydaje mi si?, aby pozwolono warn 
przemeblowac wszystkie polki. Wi?c mam inna 
propozycj?. Idzcie i sprobujeie czegos nowego. Kupcie 
na przyklad plyt? MONKEES, album JAY Z, krqzki 
HERBA ALPERTA czy DUKE'a ELLINGTONA i sami 
zdecydujcie, co w swiecie jest dobre, a co nie. Nawet, 
jesli nie spodobaj^ warn si? wszystkie plyty, jakie 
kupiliscie, poczujecie si? usatysfakejonowani, ze 
podj?liscie ryzyko. Cate zycie polega na podejmowaniu 
ryzyka.

Dobre i Zte

W ubieglym tygodniu przechadzalem si? po Sklepie 
Virgin w poszukiwaniu filmu „Rzeczy, ktore robisz w 
Denver b?dqc martwym" na DVD. Szukalem w dziale z 
filmami akcji. Nast?pnie przeszukalem dzial z 
dramatami, nadal bez rezultatu. Sprobowalem komedii, 
a nast?pnie filmow 
suspensu. Nigdzie tego i 

nie moglem znalezc. W 
tym momencie miatem 
juz dose i zapytalem si?, 
dziewczyny pracujqcej na « 
kasie. Po sprawdzeniu w 
komputerze, poinformowala mnie, ze aktualnie tego nie 
ma, a w ogole powinno lezec w dziale z dramatami. 
Poszedlem na drugie pi?tro i zaczqlem szperac w 
roznych dziatach muzycznych. Byty tarn gospel, muzyka 
ze swiata, rock, hip hop, jazz, elektronika, klasyka itd. 
Pomyslalem, ze tak naprawd? to nie ma az tylu roznych 
gatunkow muzycznych. raczej tylko dwa. Dobre i Zte. 
Wiem, ze podzial na rozne gatunki jest konieezny, by 
niektore rzeczy wydaty si? ludziom prostsze i latwiej je 
byte zaszufladkowac. Oprocz tego, jesli mozemy cos 
nazwac, to daje nam to wladz? nad tym. Ale gdybym to 
ja rozplanowywal dziaty w Sklepie Virgin to bylyby 
jedynie dwa: Dobre i Zte. Pomyslcie 
tylko, jak swietnie by byte wejsc do 
sklepu, kupic plyt? zespolu, o ktorym 
nigdy wczesniej nie slyszeliscie, 
zabrac jq^ do domu, wlqczyc i bye 
powalonym na lopatki. A kupiliscie j^ 
wyl^cznie dlatego, ze byta w dziale 
Dobre. Albo rozwazeie, ile kasy byscie 
zaoszcz?dzili, gdybyscie chcieli kupic 
jak^s konkretn^ plyt?, a znajdowalaby 
si? ona w dziale Zte. Mogloby to 
naprawd? utatwic zycie?
Pami?tam, ze dorastajqc nie 
sluchalem w zasadzie niczego, co nie 
bylo pop punkiem czy punkiem. Gdyby 
cos nie zostalo wydane przez Lookout 
Records, to nie byloby fajne. Pozniej 
uleglo to zmianie i gdyby plyta nie byla 
wypuszczona przez Mutant Pop 
Records, to nie bylaby fajna. Kiedy 
troch? podroslem, moje upodobania 
staly si? szersze i zacz^lem doceniac



Ociekajqcy potem, tonqcy w whiskey, brudny punk z Gainseville na 
Florydzie. Szczere, naladowane emocjami, wynikajqcynii z trudow 
codziennego zycia, teksty i muzyka laczaca w sobie agresj?, 
kontrolowany chaos i melodic. Najjasniejszy punkt No Idea Records, 
z ktorq zresztq panowie sq blisko powiqzani, wytwomi, ktora 
przyniosla naszym skolatanym sercom i spragnionym swiczego 
rock'n'rolla uszom, muzyk? takich tuzow jak HOT WATER MUSIC 
czy AGAINST ME! Ale GRABASS CHARLESTONS nie mysli o 
takiej karierze. Chcq nadal skromnie zyc w swoim ukochanym 
miescie i grab muzyk?, ktora wyplywa z ich dusz.

S: Grabass Charlestons to trio z wielkiego amerykariskiego 
bagna grajqce w sktadzie...
W: William Thomas, lat 28, pedzio niczym Anglik, pijak niczym 
artysta.
PJ: PJ Fancher, ale wiele osbb nazywa mnie peej, co jest w 
porzqdku. Mam 24 lata, z seksem wszystko ok. Wypij? cob od 
czasu do czasu (lub od nocy do nocy).
D: Dave, lat 28, Potudnie Poludniowy-Wschbd, stosunek 
alkoholu do kofeiny we krwi 1:4
S: Nie bardzo wiem, jak rozszyfrowac 
waszq nazw?. Lubicie chwytad za tytki 
panienki tahczqce charlestona?
W: Znaczenie nazwy zespolu moZna 
rozpatrywab jedynie w kryteriach jej 
absurdalnobci, cos w rodzaju 2-3HORT 
czy PUFF-DADDY. A jeSli chodzi o 
chwytanie za tytek, to tak mi?dzy nami 
mdwi^c, to moze byb wspaniala rzecz. 
Gdy tahcz?, lubi? chwytab si? za tytek. 
D: Sztukqjest chwycib za tytek, gdy gramy. 
Peej i ja cz?sto jestebmy chwytani za tytek, 
jestebmy latwymi celami, dlatego ruszam 
si?, w czasie koncertdw. Obrona wlasna. 
PJ: Zawsze mySlatem, Ze czton Charleston 
wziql si? stqd, Ze Will pochodzi z 
Charleston w Zachodniej Virginii. Ale 3 lata 
temu ktob przybliZyl mi ten taniec - 
charleston. Nie mog? uwierzyb, Ze nigdy 
wczebniej na to nie wpadtem.
S: Na ilu i jakich wydawnictwach 
ukazalibcie Swiatu swojq muzyk??
PJ: Wydalibmy dwie plyty, obie dla No Idea 
Records. Pierwsza to split z innym 
zespotem z Gainseville, BILLY REESE 
PETERS. Obaj, Will i ja rdwnieZ w nim 
gramy. Drugim wydawnictwem jest du2y krqzek „The Greatest 
Story Ever Hula'd", ktbry ukazal si? w listopadzie 2003 roku. W 
grudniu lub styczniu powinien ukazab si? nasz nowy album.
S: Will, jak udaje ci si? potqczyc doSc wyczerpujqcq gr? na 
perkusji ze Spiewaniem?
W: Racja. Czasami mam wrazenie, ze glowa wyleci mi w 
powietrze. Od czasu do czasu musz? przezwyci?zab odruchy

wymiotne, zeby nie zarzygab mojej gbwnianej 
perkusji. Musz? si? bardzo starab. Tak, jak ta mate 
Azjatka, ktbra wygrate zawody w jedzeniu chili na 
czas. Mam na mybli to, Ze podali jej 10 
pojedynczych, a ona w ciqgu pierwszych 5 minut 
zjadte 7 z nich. Wow!
S: Czy nie brakuje warn na koncertach drugiego 
gitarzysty? Z tego, co stysz? na ptytach nagrana 
jest wi?cej nil jedna gitara.
PJ: Dajemy sobie rad?. Jest kilka piosenek, ktbrych 
nigdy nie moglibybmy zagrab na Zywca, poniewaZ 
potrzebna by byte druga gitara. W studio fajnie jest 
mieb 2 czy 3 partie gitary do zagrania. A na 
koncertach robi?, co mog?, Zeby piosenki brzmialy 
jak naleZy.
W: Na Zywo jestebmy lekko ograniczeni, ale peej 
robi, co naleZy ze swojq nisko zawieszonq gitara..
S: Wfabnie wrocilibcie z trasy po Europie. 
Pierwsza wizyta na starym kontynencie? He 
koncertdw i w jakich krajach zagraliicie?
PJ: Jako zespbl pierwszy raz byltemy w Europie. Will 
wczebniej gral tarn tras? z innym zespotem, byi teZ 
sam. Dave rbwnieZ podrbzowat wczebniej na wlasna. 
r?k?. Ja jestem euro-dziewicq, to byl mbj pierwszy 
pobyt w tym szalonym miejscu. Zagraltemy 31 
koncertdw w Niemczech, Wtoszech, Chorwacji, 
Stowenii, Austrii, W?grzech, Czechach i Anglii. 
Mybl?, ze wymienitem wszystkie pahstwa.
S: I jak odczucia? lie osdb przychodzito was 
posluchad? Z jakim przyj?ciem si? spotkalibcie? 

Jak porownalibyscie europejskq i amerykariskq publik??
W: Sluchalo nas od Zadnej do calkiem sporej publiki.. Publika tu 
i w Europie jest prawie taka sama. W niektbrych miejscach 
ludzie czuja to i bawiq si? razem z nami, a w niektorych gapi^ 
si? na nas w gtupi sposbb i zastanawiaja pogardliwie, dlaczego 
nie jestebmy „dobrzy”.
D: Na koncertach z AGAINST ME! wyglqdato to tak, ze gramy 
przed ich fanami. Wielokrotnie wydawato mi si?, Ze dla widzbw

jestesmy tylko niepotrzebnym dodatkiem. A kiedy graltemy sami, 
ludzie przychodzili po to, zeby zobaczyb zespbl z Ameryki. 
Pami?tam tylko trzy osoby w Niemczech, ktdre przyszly, Zeby 
nas zobaczyb. Para nastolatkbw jechate przez 3 godziny, aby 
zobaczyb nas na Zywca. Nie moglibmy w to uwierzyb. A inny 
koleb byl na naszym, pierwszym i ostatnim koncercie. To jest ta 
trbjka, ktbrqzapami?tam na dlugi czas.
PJ: Najlepsze przyj?cie mielibmy chyba w Wielkiej Brytanii.
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koncerty. Wi?c rzadko zdarzalo si?, abysmy co noc pili 12-15 
ciemnych, mocnych browarbw. Czasami bylo ci?Zko. Ale mysl?, 
Ze lubimy to.
D: Jestem wyszukanym chlopakiem i patronuj? wyszukane, 
amerykahskie browary. Popieram browar Flying Dog z Denver w 
Kolorado, browar Rogue z Newport w Oregon oraz mbj ulubiony, 
Anchor Steam z San Francisco, Kalifornia. Te piwa sa dwa razy 
drozsze od najbardziej popularnych piw amerykariskich, ale 
zatoz? si?, ze sq porbwnywalne z twoimi, polskimi. Bylem w 
Krakowie i uwaZam, Ze macie najlepsze paezki na Swiecie. 
Macie teZ naprawd? stodziutkq kopalnie soli w Wieliczce. Bylem 
w niej i jest lepsza niZ te wszystkie muzea we Francji. Niech 
Zyje polskie podziemie!
S: No i na zakoriczenie wraieri z Europy, garsc pikantnych 
historyjek specjalnie dla czytelnikow zine'a Sarkafarka...
W: Obudzilem si? z gotebiem w IbZku. Spotkalem Robocopa. 
Zakochalem si? w grupie rosyjskich akrobatek.
D: Robilem dyplomatycznie iapsusy j?zykowe we Wloszech i 
Slowenii. Akwalung postawil mi piwa w barze w Amsterdamie. 
Przez 6 tygodni nie jedlibmy Zadnych tacos. Wygralem 50 Euro 
w kasynie.
PJ: W Berlinie 300 niemieckich dzieciakbw odspiewato mi „sto 
lat”, a nast?pnie stracilem przytomnosb przy budee z hot 
dogami. W Chorwacji widzialem, jak jeden z moich najlepszych 
przyjacibl wklada sobie w tytek lyZk?.
S: Skqd taka niech?c do pracodawcow? JakieS niemite 
przezycia?
W: A kiedy po raz ostatni miales dobr? prac?? (Mam to 
szcz^scie, ze caly czas mam bardzo dobrq - S). Nazwij mnie 
sukinsynem, ale kurwa, nie cierpi? pr&$y! Szczegblnie, gdy 
czuje si? na karku oddech jakiegob bogatetjo dupka. Nie robiq 
mi zadnej lachy. I o tym jest utwbr „Bossman".
S: A moze podpisujecie si? pod piosenk^ M.O.T.O. 
(„Nienawidz? mojej pieprzonej pracy...”)
W: Tak, zdecydowanie tak.
S: Skoro juz poruszylem nieprzyjemny temat pracy. Z 
muzyki nie udaje warn si? raczej utrzymac (pewnie bardzo

31

Wydawalo si?, Ze ludzie juz wiedzq, kim jestesmy i majq nasze 
ptyty. Byte kilka swietnych koncertbw w Niemczech, kiedy 
dzieciaki byly zachwycone, mogac wysluchab punkowego 
zespolu z Ameryki. Tak, jak powiedzial Will, w wielu aspektach 
bylo to podobne do tras po Stanach, niektbre koncerty byly 
niesamowite, a niektbre Zalosne i do dupy.
S: A moze jakies wrazenia pozamuzyczne? Co w Europie 
podobato warn si? najbardziej, a co najmniej?
W: Najlepsz^ rzecz^ byla niewyobrazalna gobcinnobb. W 
Stanach niezaleZny zespbl na trasie postrzegany jest, jako 
grupa bezuZytecznych porqbahcbw. W Europie bylismy 
traktowani, jak ktos wartosciowy. Na poczqtku to bylo dla nas 
szokiem.
PJ: Po pierwszym koncercie, jaki tam zagralismy, pokazano 
nam nasz pokbj, z rozkladanymi IbZkami, czystym, dzialajqcym 
prysznicem i toalet^. W ciqgu godziny przygotowali nam 
ogromny 4-daniowy positek i dostalismy za darmo tyle piwa, ile 
tylko zdolalismy wypib. Taka gobcinnobb nie przytrafia si? w 
Stanach zespolom naszego pokroju.
W: Bardzo duZe wraZenie wywarl teZ na mnie fakt, Ze dzieciaki 
sa bardzo zaangazowane i postepuj^ zgodnie ze swoimi 
poglqdami. Nie ma defetystycznego myslenia, ktbre przewaZa 
tutaj. Uznaj^, a takZe maja respekt dla historii walki, ktbra leZy u 
podstaw wspblnoty punk rockowej (na przyklad squaty, centra 
mlodzieZowe). Mysl?, Ze jest to inspiracja do dalszej walki i nie 
przyjmowania tego catego gbwna.
S: Pewnie byliscie zaskoczeni, Ze amerykariskie piwo w 
porbwnaniu z europejskim smakuje, jak szczyny... A na 
pewno nie piliscie nigdy najlepszego piwa na swiecie, czyli 
polskiego! (lokalny patriotyzm rzqdzi)
W: Bye moze amerykahskie piwo jest jak szczyny, ale to sq 
jedyne szczyny, jakie mamy i ktbre kochamy. Bylem w Polsce (w 
Warszawie), i piwo bylo naprawd? boskie.
PJ: Nigdy nie przeszkadzal mi smak amerykanskiego piwa. Ale 
Zadnq miarq nie jestem piwnym snobem. Zazwyczaj kupuje po 
prostu najtahsze. Jako zespbl, mamy sklonnosci do spoZywania 
duzej ilosci piwa, szczegblnie gdy jest ono za darmo, gdy gramy





graja, trasy z zespotami. Sami gramy w zespotach, wi?c wiemy, 
co jest waZne. A granie tras pomaga w sprzedaZy ptyt, chociaz 
jebli chodzi o prace biurowe, to nie jest to zbyt dobre.
PJ: Dla mnie to najlepszy aspekt tej pracy. Nie sadz?, Ze jest 
jeszcze jakab inna robota, ktbra zach?cataby pracownikbw, 2eby 
jechali na tras? koncertowa. Wspaniale jest wiedzieb, Ze bez 
wzgl?du na to, jak dtugo, albo jak cz?sto b?dziemy jeZdzib na 
koncerty, zawsze mamy gdzie pracowab, jak wrbcimy.
S: No Idea staje si? coraz bardziej znana wytwornia na 
amerykariskiej (i nie tylko, miejmy nadziej?) scenie punk. 
Jaki wplyw miat na to sukces HOT WATER MUSIC i ich 
kontrakt z Epitaph?
D: Sukces HOT WATER MUSIC na pewno pombgt No Idea. To, 
Ze graja Swietna muzyk? i ich zaangaZowanie od 10 lat w granie 
koncertbw, pomogto im na pewno bardziej, niZ fakt, jaka 
wytwbrnia wydaje ich ptyty.
PJ: Im bardziej popularne jest HWM, tym wi?ksze 
zainteresowanie towarzyszy No Idea. Podobnie jest z innymi 
zespotami, jak LESS THAN JAKE czy AGAINT MEI, ktbre 
odniosty sukces i wydawaty ptyty dla No Idea, chociaz teraz sa 
w innych wytwbrniach.

S: Ich sladem poszty SMALL BROWN BIKE (Lookout!) i 
AGAINST ME! (Fat Wreck). Czy naprawd? te wytwbrnie daja 
duzo lepsze warunki niZ No Idea?
PJ: No Idea nie podpisuje Zadnych kontraktbw.
S: Czy marzy warn si? pbjscie ich sladem?
D: HOT WATER MUSIC, SMALL BROWN BIKE czy AGAINST 
ME! sprzedaja bardzo duZo ptyt, ale nigdy ich nie ma w domu. 
Kocham Gainesville i nie mam zamiaru grab tras przez dziewi?b 
miesi?cy w roku. MoZe, jefeli Sarkafarka przekona Polakbw, 
Zeby kupili milion egzemplarzy naszej ptyty, b?dziemy popularni 
bez potrzeby grania tras.
PJ: GRABASS odniosto znacznie wi?kszy sukces, niz mbgtbym 
to sobie wymarzyb 4 tata temu, gdy zespbt powstat. 
Zaczynalibmy ta cata zabaw? bez Zadnych planbw odniesienia 
sukcesu. Po prostu chcielibmy zatozyb zespbt i pograb troch? 
koncertbw. Wi?c fakt, Ze zostalismy doStrzeZeni i podrbZujemy 
po swiecie, wydaje mi si? niematym sukcesem
S: Will, jested dobb zapracowanym perkusista- Grasz 
jeszcze w BELTONES i BILLY REESE PETERS. Ponoc 
GRABASS CHALESTONS to maszyna koncertowa. Jak 
znajdujesz jeszcze czas na te kapele?
W: To proste. Odszedtem od BELTONES dawno temu. BILLY
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byscie chcieli). Co robicie by miec nieco wi?cej grosza? 
Willi, podobno lubisz ryby?
W: Przede wszystkim gotuj? dla bogatych ludzi. Przez pomytk? 
wplqtalem si? w pseudo-artystyczna karier? kulinarna Tak, 
kocham ryby. Mojaulubionajest srednio wysmazony tuhczyk.
PJ: Siedz? w komputerach. Uczytem si? tego w szkole, potem 
przez pewien czas miatem prawdziwa prac?. Szybko zdatem 
sobie spraw?, Ze nie cierpi? tego i zacz^tem pracowab w 
restauracji (chwilowo razem z Willem). Potem, na szcz?scie, 
wrbcitem do pracy z komputerem, tym razem moge jeZdzib na 
trasy, kiedy chc? I lubi? to, co robi? I ludzi, z ktorymi pracuj?.
S: Dave, PJ. Ponoc pracujecie dla No Idea Records? Jak si? 
zatapaliscie na takq (moim zdaniem) swietna fuch?? Mozna 
z pracy dla Var’a wyzyc? A moze to on jest tym szefem z 
piosenki „Bossman”?
D: Pracowatem w restauracji, ktbr? zamknieto w 1997 roku. W 
tym samym czasie ukazat si? 12 numer zine'a No Idea. 
Pracowatem przy pakowaniu w foil? gazet i CDs. Bylem bardzo 
szybki. Jakkolwiek tylko ukazalo si? cos nowego, ja to 
pakowalem. Przez nast?pnych kilka lat pracowatem rbwnieZ w 
siedzibie telemarketu, dostarczatem chihskie Zarcie, 
opiekowatem si? myszami i w?Zami,i 
roznositem kwiaty. Jak wi?kszobb 
biednych studentdw, caty wolny 
czas, jebli tylko moglem, spedzatem 
na zarabianiu pieni?dzy. No Idea 
miato dla mnie wi?cej pracy, wi?cl 
moglem darowab sobie inne zaj?cia.
Od 1999 roku pracuj? dla nich na 
caty etat. Swietnie si? pracuje z 
Varem. Na pewno me jest szefem z 
piosenki „:Bossman", gramy nawet 
razem w zespole.
PJ: Zajmowatem si? zambwieniami 
pocztowymi dla No Idea. Nudzitem 
si? w pracy, wi?c pewnego dniaj 
napisatem program, ktbry obliczah 
koszty wysytki dla dystrybucji. A 
kiedy sktadates zambwienie, to byt to 
catkiem skomplikowany proces, 
dodawanie uncji, przeliczanie ich na 
funty, doliczanie kosztbw wysytki w 
zaleZnosci od kraju etc., a oprbczl 
tego, jak juz powiedziatem, bytemj 
znudzony. Kilka miesi?cy pbZniej 
zacz^lem grac, w krbtkotrwatymi 
projekcie muzycznym, razem z 
kolesiem - Jasonem, ktbry zajmowat 
si? wszystkimi komputerowymi 
sprawami dla No Idea Pokazateml 
mu ten program, a on pokazat go gobciom z No Idea I po kilku 
zmianach zacz?li go uZywac, na stronie swojej dystrybucji. Za 
napisanie tego, dostatem kilka ptyt za darmo. Od tamtej pory, 
jesli mieli jakies pytanie czy problem, mogli przyjsc do mnie. 
Zajmowatem si? tym w domu i co jakiS czas wpadatem do nich i 
dostawatem jakies darmowe ptyty. Ale pewnego dnia Jason 
wyprowadzit si? i nagle mieli dla mnie bardzo du2o roboty. Wi?c 
koniec koricem zaczqtem przychodzib do No Idea, Zeby 
pracowab. A kiedy juz uwidocznita si? moja fizyczna obecnosb, 
zacz^lem prosic o kas?, zamiast darmowych ptyt. Przez dtugi 
okres czasu, dniami pracowatem w No Idea, a noca miatem 
gbwniana robot?, roznoszac wtoskie Zarcie dla jakiejb 
restauracji. Podczas naszej miesi?cznej trasy w lipcu 2003 roku, 
wtabciciele restauracji sprzedalija a nowi powiedzieli, Ze musz? 
na nowo ztoZyb podanie o prac?. Zdecydowatem, ze sprbbuj? 
pracowab tylko dla No Idea i zobacz?, co si? b?dzie dziato. 
Wszystko uktada si? w porzadku, wi?c od tamtej pory tylko tarn 
pracuj?. Naprawd? lubi? moja robot?.
S: No to chyba nie mieli§cie specjalnych problembw ze 
znalezieniem wytwbrni? W zwi^zku z wydawaniem waszych 
ptyt, czy poprawita si? wasza sytuacja jako pracownikbw?
D: Dla No Idea to dobra sytuacja, Ze maja pracownikbw, ktbrzy



S: Jakie jeszcze rozrywki oprbcz alkoholu was ruszaj?? 
Hazard?
D: Lubi? kubek dobrej kawy z tortem czekoladowym. Lubi? mbj 
rower. Znajduj? upodobanie w kilku odmianach hazardu. Poker, 
Black Jack, gra w kobci, Jai-Alai. Chodz? na imprezy hazardowe 
znacznie cz?bciej niZ na popijawy. Koles, z ktorym mieszkam i 
drugi, z ktbrym kiedyb mieszkatem, wlasnie kupili stbl do pokera 
I profesjonalne kobci. Jebli b?dziesz kiedyb na Florydzie, daj 
znab, to pogramy w karty. Lubi? teZ splywy rzekami w brodkowej 
Florydzie.
PJ: Lubi? lato na Florydzie, granie muzyki i jeZdZenie na trasy z 
tymi kolesiami, weekendowe imprezki z moimi przyjaciblmi z 
Gainesville, uprawianie seksu, grillowanie. Gustuj? w 
hazardzie, ale tylko - -"t^dla zabawy. Nie sadz?, 

k 'r %zebym siedzial w tym tak 
bardzo, jak pozostala 

Ldwbjka, chociaZ, jak 
I chodz? do Jai-Alai to 
a dobrze si? bawi?.

S: Czekam na szczerq 
jo d powiedZ. 
I Najwi?ksza wygrana i 
,najwi?ksza 
kprzegrana w black 
1 jacka?
“ D: W marcu 2002 

1 roku w czasie trasy 
iG R A B A S S 
» CHARLESTONS i 

BILLY REESE 
iP E T E R S 
Iwygratem 300 
n dolcbw w 
|fc B i n i o n ' s 

Horseshoe na 
Freemont Street w Las 

Vegas. To jest jedno z nielicznych 
kasyn, ktbre pozwala graczowi dotykab kart 

przy przekladaniu ich. We wszystkich pozostalych 
gracz wskazuje tylko miejsce, w ktorym rozdajacy karty ma je 
przetoZyb. To byto moje ulubione kasyno. Jebli masz chwilk? to 
sprawdz sobie jego histori?. Tam narodzily si? swiatowe 
mistrzostwa w pokera. Zamkn?li je wkrbtce po tym, jak 
GRABASS grata w Vegas z BILLY REESE PETERS, THE TIM 
VERSION i TILTWHEEL w lipcu 2003 roku. Niezadfugo Harrah's 
je kupito. Nienawidz? Harrah's.
PJ: Facet, nie wiedzialem o tym. Straszne rozczarowanie, 
lubilem to miejsce.
D: W grudniu 2002 przegralem 150 dolarbw na plywajqcym 
kasynie w Atlantic City. Zambwilem whisky i nim kelnerka 
wrbcila, nie mialem juZ Zadnej kasy. To byto w czasie naszej 
trasy z ARMY OF PONCH i AGAINST ME! (zazwyczaj 
rozplanowujemy nasze trasy po miastach znanych z hazardu). 
Moja najwi?ksza przegrana byla w marcu 2003. Stracilem 700 
dolarbw na wyprawie do Meksyku. Zaj?lo mi to cztery dni, ale 
wszystko bylo przy jednym stole. Wracalibmy z Meksyku tego 
dnia, gdy George W. Bush sprzeciwil si? ONZ-owi i rozpoczal 
bombardowanie Iraku. Znajdowalem si? akurat na wodach 
eksterytorialnych Zatoki Meksykahskiej, siedz?c w barze 
widzialem, jak oglasza to w telewizji. Czulem obrzydzenie do 
Ameryki i nie chciatem mieb nic wspblnego z naszymi dolarami. 
Bylem przygn?biony i dotad siedzialem przy stole do black 
jacka, aZ przegralem wszystkie pieni?dze.
S: OK, to teraz prosz? si? przyznab, ktory z was jest 
skoligacony z Tomem Petty i jakie z tego korzybci plyn? dla 
calego zespolu?
PJ: To mbj kuzyn. Dal mi moje dwie pierwsze gitary elektryczne, 
gdy bylem jeszcze dzieckiem. Przez niego moje 
zainteresowanie nauk? gry na gitarze. Korzybci? dla zespolu s? 
wycieczki na plaz?. Wiesz, on ma dom na plaZy w St. Augustine 
(poftorej godziny jazdy od Gainseville), gdzie si? zatrzymuj?. 
Wi?c raz do roku zbieramy si? grup? przyjacibl i jedziemy tarn
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REESE PETERS. C6Z, jestebmy bardziej stowarzyszeniem 
pijakbw, ni2 czyms innym. Jestebmy hobbystami i pobwi?camy 
sobie bardzo malo czasu. Wi?c mam bardzo duZo wolnego 
czasu, Zeby podrbZowab z tymi jegomobciami z GRABASS. 
Zastanawiajqce, ale rzadko ze sob? rozmawiamy. Dosb 
specyficzne.
PJ: Gram razem z Willem w BILLY REESE, calkiem prosto to 
pogodzib. BRP wla&ciwie koncertuje tylko lokalnie i to od czasu 
do czasu. Nie przypominam sobie, zeby BRP grata kiedykolwiek 
poza Floryd?, a jesli juZ to byto to razem z GRABASS. KaZda 
trasa, jaka, zagralismy, byla wspblnie z GRABASS. Granie 
kaZdego wieczora na dwa etaty jest czasami wyczerpuj?ce, ale 
bardzo zabawne. Z nadziej? w przyszlobb, zamierzamy nagrab 
ptyt? przed kohcem roku, takie s? przynajmniej plany.
S: A wracajqc jeszcze do BELTONES. Istniejq juZ troche lat, 
ale ich dorobek zbyt wielki nie jest. Lenistwo?
W: Jak juZ wspomniatem, nie gram w BELTONES od jakis 
dwu lat, wiec nic nie wiem na ten temat.
S: Styszalem, ze dosb hucznie 
obchodzicie Dzieh 
Niepodleglobci,^ 
szczegolnie pod 
gorqcym niebem 
Teksasu...
D: Tak, lubi?
Swi?towab Dzieh  
Niepodlegtosci. Nie 
jestem zadowolony z 
naszego obecnego 
rzadu, ale ciesz? si?, Ze  
nie jestebmy juz cz?6ci?  
Imperium Brytyjskiego. W 
2003 roku GRABASS grata 
tras? wspblnie z TIM  
VERSION Biwakowalibmy,  
pilibmy i skohczytem w 
wi?zieniu. Cale wydarzenie  
dokladnie jest opisane w 17  
numerze pisma Razorcake  
(www razorcake.com) oraz w  
nowym utworze TIM VERSION.
W: Rzeczywibcie, dosb hucznie. Na meszcz?scie,
przez ostatnie 3 lata z rz?dusp?dzalem 4 lipca w Teksasie. 
Nie cierpi? Teksasu! Ale bez wzgl?du na to, gdzie jestem, 
slohce nie zachodzi przed pblnoc?, a kokaina si? nigdy nie 
kohczy.
D: W 2004 roku Dzieh Niepodlegtosci sp?dzilismy w Anglii. 
Siedzielibmy w pokoju i ceremonialnie puscilibmy w obieg 
puszk? piwa Busch, ktbr? ciulalibmy od Florydy. Wyzwatem na 
pojedynek bokserski krbla Anglii. Nigdy si? nie pojawil.
S: Za kolnierz podobno nie wylewacie. Kto z was jest 
najwi?kszym rekordzistq w ilosci jednorazowo spozytego 
alkoholu? Ulubione trunki?
W: Jestem znany z tego, 2e lubi? wypib. Nie wydaje mi si?, 
Zebym wiedzial, jak nie piC. W gruncie rzeczy jest to catkiem 
przygn?biaj?ce. A jehli chodzi o rekordzistbw, to nic nam o tym 
nie wiadomo. Kiedyb, gdy mialem 20 lat, razem z kumplem 
wypilibmy 2 litry Jima Beama. Pogryzl mnie pies, bilem si? z 
kimb i zlamalem palec w kraksie rowerowej. Gdyby nie to, 
prawdopodobnie bylbym najlepszym gitarzysta na bwiecie.
PJ: Wydaje mi si?, Ze Will przeci?tnie w ci?gu dnia, moZe pib 
wi?cej i dluZej, niZ Dave i ja. A jebli chodzi o mbj ulubiony 
trunek, to butelka zmroZonego piwa sprawi, Ze b?d? szcz?bliwy. 
Lubi? teZ wbdk? z tonikiem i z cytryn?.
S: PJ, moglbys wyttumaczyc, jak si? zachowuj? cz?sci 
twojego ciata po 18-tu godzinach spozywania napojow 
wyskokowych?
PJ: Cbz, moja pami?b jest wtedy zawodna, mbwi? dziwne 
rzeczy. Zazwyczaj nie jestem typem gaduly, ale z jakib dziwnych 
powodbw, po 18 godzinach picia non stop, mbwi? duZo i gtobno. 
Pewnego razu z Los Angeles spadiem z betonowych schodbw i 
nie moglem sobie ubwiadomib, dlaczego jestem taki potluczony, 
az dwa dni pozniej, ktob przypomnial mi o tym upadku.

razorcake.com


plyty, ktos okreslil waszq muzyk? mianem ..working class... 
punk rock”. Mi to miano bardziej kojarzy si? z kapelami oi- 
street, a GRABASS CHARLESTONS to raczej nieco inna 
bajka?
W: Osobiscie uwa2am, 2e oi/street punk jest jednym z 
najbardziej komicznych gatunkdw muzycznych. Mam na mysli 
to, po co celebrowad fakt, Ze jest si? klasq pracujqcq? Ka2dy, 
kogo znam, naleZy do klasy pracujqcej i jest z tego powodu 
nieszcz?sliwy.' Kogo to obchodzi? A tak patrzqc wstecz na te 
wszystkie lata, mysl?, Ze wolalbym byd bogatym dzieciakiem, 
chodzid do drogich szkdl muzycznych i grad nowoczesny jazz 
lub jakies innegdwno. Kurwa!
S: Jak cz?sto zdarzalo warn si? sprzqtad sal? po wlasnym 
wyst?pie?
W: Niektorzy z nas znani sqz tego, Ze zmywajq naczynia.
D: Na niezale2nej amerykadskiej scenie, jest zwyklq 
uprzejmosciq, 2eby pomdc w sprzqtaniu, gdy grata si? w czyims 
domu. A w klubach zawsze oczyszczamy szafki z alkoholami.
S: Podobno macie juz gotowy material na nowq plyt?? 
Kiedy i kto jq wyda? Jakies zmiany w porownaniu z 
poprzednimi wydawnictwami?
PJ: Mamy juz nagrany material na nowq plyt?. Wszystko jest 
gotowe. Czekamy tylko na szat? graficznq, zeby wszystko 
pozbierac do kupy Wydaje si?, 2e wczesniej mielismy juZ z tym 
do czynienia. Tak czy owak, No Idea powinno to wydad pod 
koniec tego roku, lub na poczqtku przyszlego. Jakies zmiany? 
To wciqz plyta GRABASS, wloZylismy w niq duZo wi?cej wysilku. 
Nagralismy demo ze wszystkimi utworami, wi?c naprawd? 
bylismy przygotowani, gdy wchodzilismy do studia. Wydaje nam 
si?, Ze brzmi lepiej ni2 ostania plyta. Jestedmy na serio 
zadowolenie z tego, jak to wyszto.
S: Czego chcielibyscie by warn Zyczyc na przyszlosc?
W: Moze podrdzy do Japonii? Rocznej emigracji do ParyZa? Ale 
na pewno szybkie i bezbolesnej femierci.
D: Nowego roweru, krdlewskich apartamentdw, wi?cej dobrych 
filmow walki.
PJ: Zeby nowa plyta ukazata si? w zaplanowanym czasie. W 
listopadzie jedziemy na tras? z naszymi przyjacidlmi z TIM 
VERSION, wi?c mo2esz nam 2yczyd, Zeby byto dobrze 
Mmmmmm.. wydaje mi si?, Ze powinienem zjedd kanapk?.
S: W zwiqzku z tym spelnienia marzeri. Dzi?ki za wywiad.
PJ: Nie ma sprawy, dzi?ki.
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na weekend. Jest to zawsze jeden z najzabawniejszych 
weekenddw w roku i wszyscy nie mozemy si? go doczekac.
S: Co jest takiego specjalnego na Florydzie, ze ostatnio jest 
tarn taki wysyp zajebistych kapel?
D: W latach 8O-tych punk w okolicach Waszyngtonu byl Swietny, 
znajdowali si? w centrum zepsutej polityki. Ich sprzeciw byt 
zrozumiaty. Floryda jest przyktadem nieudanego eksperymentu 
spotecznego, swiat Disneya. Gainesville jest wystarczajqco 
daleko, zebysmy dostrzegli, jakie to jest odra2ajqce i mogli to 
komentowad, ale wystarczajqco blisko, zebydmy czuli ten 
smrdd Ten wypaczony pomysl na Zycie na zawsze utkwil w 
psychice Florydy
PJ: Naprawd? latwo jest tu zespotom egzystowad, zwtaszcza w 
Gainsesville Sq dosd tanie miejsca na prdby, jest gdzie grad 
koncerty, wiele osdb podnieca chodzenie na koncerty i 
oglqdame dobrych zespoldw. Mamy Roba McGregora, u ktdrego 
mo2na si? znakomicie nagrad, po cenach, na jakie stad 
wi?kszodd zespoldw. Sq dobre miejsca, gdzie moZna zrobid 
koszulki, jest tu No Idea, ktdra jest wielce pomocna wielu 
kapelom Wszystko to powoduje, 2e jest to raj dla zespoldw. 
Kazdy, w naszej malej spotecznosci, robi na swoj wtasny sposdb 
cod, co idealnie wpasowuje si? w naszq malq seen? muzycznq 
Na przyklad w czasie Festiwalu (http://wwwthefestfl.com), 
inspirujacym jest byd swiadkiem, jak ka2dy przychodzi i 
pomaga, dla dobra wspdlnoty, na swdj wlasny, wyjqtkowy 
sposdb,Zeby wszystko wyszlo zajebidcie.
S: Moze moglibyscie czytelnikom Sarkafarki polecid jakies 
kapele z waszej okolicy?
D: REACTIONARY 3 (Gainesville), THE TIM VERSION (Tampa, 
Floryda), RADON (Gainesville), STRESSFACE (Gainesville), 
GRAIN (Gainesville), RAILSPLITTER (Orlando, Floryda).
PJ: SAVAGE BREWTALITY (Gainesville, Floryda), VAGINA 
SORE JR (Tampa, Floryda), NINJA GUN (Valdosta, Georgia), 
WHISKEY & CO. (Gainesville, Floryda)
S: Nie ukrywam, ze Floryda kojarzy mi si? ze sloiicem, 
luksusowymi letnimi rezydencjami bogaczy, no ale i... 
aligatorami.
PJ: Ostatnio Floryda jest bardziej znana z glupich, pieprzonych 
huragandw. W przeciqgu ostatnich dwdch miesi?cy mielidmy 
cztery. W niektorych cz?sciach naprawd? silne. Mam nadziej?, 
Ze to si? skonczylo.
S: Jestem uzalezniony od hokeja, wi?c musz? zadac to 
pytanie. Florida Panthers czy 
Tampa Bay Lightning?
W: Oczywidcie, 2e Lightning. 
Wszyscy wiemy, 2e Tampa Bay, ze 
swoim niemal2e tropikalnym 
klimatem, jest najwi?kszym 
hokejowym miastem na dwiecie. 
Dziwne, ale a2 do ostatniego roku, 
wi?kszodd ludzi w okolicach Tampa 
Bay nigdy nie slyszala o tym 
sporcie. I tak, zdarzy si?, 2e b?d? 
nast?pnym trenerem Tampa Bay 
Buccaneers.
S: Czy ten napis na plecach 
waszej koszulki “Stand fast” to 
wasze hasla przewodnie?
Intergalaktyczna homoerotyka?
PJ: Dawno temu, w czasie, gdy Will 
i ja pracowalidmy w „Gorqcym 
Kurczaku”, pomyslelidmy, 2e 
dmiesznie by byto zrobid reklam? 
GRABASS Wymyslalidmy te 
wszystkie wesole scenariusze. 
Hasta na plecach koszulki sq 
niektdrymi stowami, jakie 
chcielidmy wykorzystad w tej 
reklamie. MoZe nie miato to 
2adnego sensu, ale byto dla nas 
zabawne.
S: W jednej z recenzji waszej
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wzruszania ramionami i zycia w ci^glym szaleristwie. 
Inn^ frustruj^c? sytuacj^ s^ rozpaezliwe usciski dtoni, 
na lewo i prawo, podezas, gdy czynnie nie nie 
zmieniamy. Oficjalnie na lamach tego pisma mog? 
powiedziec, ze kocham swobody obywatelskie, jakie tu 
mamy: przywilejem jest, ze mog? napisac t? kolumn?, 
bez strachu przed jakimikolwiek represjami. Ale 
karygodnym naduzyciem wspomnianej niezaleznosci, 
jest niewykorzystywanie wolnego czasu i ogromnych 
srodkow, jakimi dysponujemy, do poprawy swiata.
A co robilem od czasu wyborow? Przygotowywatem 
positki dla znajomych, naprawialem rowery, pisalem listy 
i duzo ezytalem. Czy w takim razie mozemy odciqc si? 
od innych? Przetrwanie jest czyms waznym, ale jednak 
kilku z moich rowiesnikow, podobnie, jak Irakijczycy i 
Afgariczycy, ma si?, czego obawiac. Nie bylo zadnych 
demonstraeji ulicznych i przypuszczam, ze to z powodu 
szoku. Kiedy juz wrocimy po rozum do glowy, zadania 
do wykonania stan^ si? jasne jak stance. Zwracajcie 
uwag? na innych i walczcie, tak, jak by od tego zalezala 
wolnosc catego swiata.

Muzyka na przetrwanie: SEEIN' RED (wszystko); FELA 
KUTI „no agreement” 12"; ABDUCTEE S.D. „shit 
disturbers” 7"; JOHN COLTRANE „a love supreme:; Q & 
NOT U „power” Ip; FIYA ..amongst others” 7".
- travis magoo.
po box 13077. gainesville, fl 32604-1077. usa.
obscurist@hotmail.com

Zaczqt si? kolejny dzien roboczy
W nast?pstwie wyborow prezydenckich w Ameryce, 
wstajemy tu, skacowani i oglupiali. Nikt, kogo znam, nie 
przypuszczal, ze Bush mogl wygrac. Ale z drugiej 
strony, nigdy nie przypuszczatem, ze jako kraj mozemy 
bye takimi bezlitosnymi, bez krzty pokory, 
podzegaj^cymi do wojny kapitalistami. Jak dlugo to 
jeszcze b?dzie trwac? Opor moze bye bardzo zarliwy, 
zarowno w kraju, jak i zagranic^, ale w jakis 
niewyttumaczalny sposob, dajemy
najniebezpieczniejszemu z zyjqcych ludzi, wraz z 
najpot?zniejszym arsenalem na swiecie, woln^ r?k? na 
kolejne cztery lata.
Z drugiej strony. W dniu wyborow, w sklepie plytowym, 
prowadzonym przez nasz kolektyw, odbywal si? 
punkowy koncert. Trzy kapele, wszystkie 
zaangazowane i zabawne na swoj wlasny, 
klaustrofobiczny sposob. Ale nie moglem si? 
skoncentrowac na muzyce - wst?pne wyniki wyborow 
byly zbyt przygn?biajqce. Zamiast tego wrocilem 
rowerem do domu. Ulice wypetniali pijani Republikanie 
celebrujqcy kolejne zwyci?stwo. Tej nocy mialem defekt, 
przebilem d?tk? na potluczonym szkle. Normalnie jad^c 
rowerem, czuj? si? niezwyci?zony - jak w najlepszych 
momentach koncertow, gdy muzyka jest niezwykla. Ale 
to takie defekty swiata zewn?trznego, sprowadzaj^ mnie 
z powrotem na Ziemi?.
Jest kilka rzeczy bardzo typowych dla naszego 
amerykariskiego charakteru, takich jak sklonnosc do
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POP PUNK 

WAMERYCE

Przemyslenia na temat kondycji amerykariskiej muzyki pop
punk.

Wojtek poprosil mnie, abym napisal o aktualnym stanie muzyki 
pop-punk w Stanach Zjednoczonych. I chociaz w tej chwili to 
Europa jest prawdziwym epicentrum mi?dzynarodowej sceny 
pop-punk, w Stanach wci?Z wydaje si? wiele znakomitych ptyt z 
ta muzyk? (lub przynajmniej wystarczaj?co, by wypelnid cata 
kolumne). Wi?c do rzeczy...
W ostatnich latach popularnodd muzyki pop-punk w Stanach 
zmniejszyla si?. Swdj szczytowy okres osi?gn?la w po- 
Lookouti'owskich latach 1995-97 i trzymala si? mocno, gdzies 
a2 do roku 2000, dzi?ki legendarnej wytwdrni z Oregon - Mutant 
Pop, ktdra pomogla wtloczyc na winyl muzyk? niezliczonej ilofeci 
czczgcych RAMONES, wielbi?cych SCREECHING WEASEL, 
adoruj?cych GREEN DAY, zespolow. To byty najwi?ksze dni 
takich kapel, jak CONNIE DUNGS, AUTOMATICS, 
LILLINGTONS, WANNA-BES, TEEN IDOLS, BEATNIK 
TERMITES - oraz calej masy mniej znanych, a rdwnie 
wspanialych (ktojeszcze pami?ta SPODIE? THE INVALIDS?). 
Ale ostatnio, dla uszu przeci?tnego sluchacza, ilodd grup pop
punk w Ameryce znacznie si? skurczyla. Wiele z nich si? 
rozpadto, zacz?lo grad emo, lub w nadprzyrodzony sposdb 
przeobraziio si? w tanie podrdbki TURBONEGRO.
Mutant Pop (z tego, co wiem) nie wydaje juz nowej muzyki, a 
holenderska Stardumb Records niepodzielnie panuje wsrbd 
dwiatowych wytwdrni pop-punk. Mimo to pop-punk w Ameryce 
jest daleki od smierci, a wiele znakomitych kapel wci?Z dzierZy 
sztandar trzy-akordowego, brz?czacego pi?kna. MoZe grade 
takiej muzyki nie jest juz modne, ale sa kapitalne grupy, ktdre 
poszly dladami wytyczonymi przez RAMONES, 
DESCENDENTS czy QUEERS (2eby wymienid tylko kilka) I 
wiele spodrdd nich spotkato si? ze znakomitym przyj?ciem 
krytykdw i Zarliwymi komplementami fandw. To ma znaczenie. 
Tak, jak zawsze na dwiecie b?dzie miejsce dla skorzanych 
kurtek, trampkdw Conversed i chwytliwych, trzy-akordowych 
piosenek o dziewczynach.
Rzeczy, ktdra mowi duZo o amerykariskiej muzyce pop-punk, 
jest niegasnqcy blask weteranow. GREEN: DAY, wydajac swdj 
najlepszy od lat album ..American Idiot', wciqZ ma si? swietnie. 
Najlepszy od wiekdw kraZek nagrali rdwnieZ THE MUFFS, a 
wiecznie mlodzt DESCENDENTS s? nadal najwspanialsz? 
grup? pop-punk na tej planecie. Opoka wytwdrni Mutant Pop 
korica lat 90-tych, DIRT BIKE ANNIE, nadal jest w znakomitej 
formie; ich najnowszy album zostal wydany przez, bardzo 
popularn? ostatnio w niezaleznym dwiatku, wytwdrni? Dirtnap. 
Ale w tej chwili rdwnie ekscytujqcym jest, Ze wylania si? nowe 
pokolenie wdrdd amerykariskich zaldg pop-punk, dowodzone 
przez dwie wyjqtkowe grupy ze stajni Whoa Oh Records. Jedli 
musialbym wymienid najlepsz? ze wschodzacych gwiazd pop
punk w Stanach, to s? nia THE ERGS! Powinnidcie pokochad 
to trio z New Jersey! Kolesie po wydaniu kilku znakomitych 
epek, wypudcili nieprawdopodobny, pelnowymiarowy krazek 
„dorkrockcorkrod", ktdry ukazal si? latem w Whoa Oh.

THE ERGS! kontynuuj? niezrdwnane dzieto DESCENDENTS i 
ALL, wystrzeliwuj?c thrashowo-popowo-punkowe numery, 
inteligentne w warstwie tekstowej i chwytliwe muzycznie. I 
chociaz w wi?kszodci s?to piosenki o dziewczynach, nie s? one 
glupkowate. THE ERGS! graja z jajem, atakuj?c sluchacza z 
hardcore'ow? intensywnodci? z poczatku lat 80-tych. Ten zespdl 
uosabia w sobie wszystko, co jest dobre w muzyce. Nie potrafi? 
tego w Zaden lepszy sposdb wyrazic. THE ERGS! RZZ\DZZ\! 
Musicie to po prostu sami ustyszed.
Whoa Oh wydaje takZe THE UNLOVABLES, nowych mistrzdw 
..dowodzonego przez dziewczyn? pop-punka'' W ubieglym roku 
zaistnieli na sceme fantastyczn? epk? „Punk Rock Club”, ktdra 
jednak jest niczym w pordwnaniu z tegorocznym albumem 
„Crush*Boyfriend*Heartbreak”. I jedli chodzi o pierwszeristwo w 
kategorii ..Najlepszy Album Roku”, jest to niezla konkurencja dla 
ptyty THE ERGS! THE UNLOVABLES s? dowodzeni przez 
Hallie Bullit, prawdziw? gwiazd? w spiewaniu anielskim 
glosikiem rdwnie dobrych tekstdw. Pisze nieprawdopodobnie 
chwytliwe piosenki o sprawach sercowych, przepelnione 
slodkimi, delikatnymi harmoniami. Od poczqtku do korica, 
„Crush*Boyfriend*Heartbreak” jest wesol? melodyjn? jazdq, 
wypelnion? piosenkami, ktdre Zyczylibyscie sobie slyszec w 
radio. Jedli lubicie pop-punk z fajnymi, zeriskimi wokalami, ten 
zespdl jest dla Was!
I jakZe mdglbym zapomniec o RUTH'S HAT? Ten 
amerykarisko/kanadyjski band dziala od polowy lat 90-tych, 
koncertujqc wciaZ w szalericzym tempie, dajac dzieciakom 
moZliwosc potariczenia przy ich wysoko-energetycznej muzyce. 
W ubieglym roku ukazal si? ich drugi du2y krazek „The 
Hitchhiker's Guide To Rock'n'Roll”. I gdybydcie mnie zapytali, to 
powiem, Ze to ich najlepsza ptyta! Ten zespdl przetwarza 
melodyjne brzmienie i dobrego ducha amerykariskiego
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trzy-akordowej, punkowej piosenki. To jest rodzaj muzyki, ktbry 
nigdy nie przestanie bye stylowy i zawsze z przyjemnobci^ 
slucham nowych zespolbw, ktbr^ pompuj? nowe zycie w star^ 
formut? PrawdaL jest, Ze nigdy nie pojawi si? zespbl, ktbry 
mbgtby udoskonalib to, co zrobili RAMONES za swoich 
najlepszych lat. Ale w ciagu tych lat, wiele kapel zblizyto si? do 
doskonalobci... i tak dlugo, jak b?da one graly zabawnq, 
chwytliw^, sympatyczn? muzyk?, kto by si? przejmowal tym, czy 
sa ..oryginalne”? Jak pokazala nam swietnie prosperuj^ca scena 
europejska, duZo energii, zabawne przeslame i naprawd? 
chwytliwe piosenki, sq tym wszystkim, co sprawia, Ze pop-punk 
jest nadal rzeski i ekscytujqcy
Tyle. A teraz przyjaciele poszukajcie THE ERGS! Zrbbcie to!

rock'n'rolla kofica lat 50-tych, i?cz?c to z 
chrz?szczs[cym, wysokopr?Znym, 
wspblczesnym pop-punkiem. JeSli nie 
znacie tego zespolu, to nie wiecie, co 
tracicie. Gdy chodzi o najbardziej 
niedoceniane amerykartski grupy, to 
RUTH'S HAT jest na samym poczatku tej 
listy. Nie mog? si? doczekab, by ustyszeb 
cob wi?cej w wykonaniu tych kolesi!
Innymi wyrbZniaj^cymi si? nowymi 
kapelami na amerykafiskiej scenie sa: 
THE STEINWAYS (z Nowego Jorku, byb 
moze kolejna nduZa rzecz”?), THE 
PROZACS (Springfield, Massachusetts), 
THE RUSHMORES (Chicago), JOE 
JITSU (Teksas), SATURDAY NIGHT 
KIDS (Delaware), TEEN SENSATION 
GLASSES (Pittsburgh), THE DARYLS 
(Eugene, Oregon... tak mi si? wydaje) i 
THE COPYRIGHTS (nie jestem pewien 
skqd sq, ale nie^le daj^ czadu). 
DARLINGTON nadal dziaiaj?, a ich 
ostatni album jest catkiem niezty.
Prawdopodobnie nie wymiemtem 
wszystkich, ale chodzito mi o pokazanie, 
Ze nadal jest tu pokaZna ilobb prawdziwych pasjonatbw 
graj^cych pierwszorz?dny pop-punk. Pragnieniem tych 
zespolbw nie jest sprzedaz plyt w milionowych nakladach, czy 
teZ stanie si? bwiatowej slawy gwiazdami rocka. Bawi^ si? w to, 
poniewaZ kochaj^ ten rodzaj muzyki Wiedzq to, co nieliczni 
sobie ubwiadomili: POP-PUNK TO FAJNA MUZYKAI I szczerze 
mbwi^c, ..uszczuplenie" sceny pop-punk nie jest wcale zla 
rzecz^. Wyeliminowani zostali wszelkiej mabci podrabiacze, 
pozerzy i beztalencia. W obecnej chwili, bardzo rzadko zdarza 
mi si? ustyszeb kiepsk^ kapel? pop-punk. Zespoly sat szczere 
ponadczasowemu, muzycznemu przeslaniu i robiqto z klas^. 
A gdy jest to zrobione dobrze, nic nie jest w stanie pobib prostej,
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Mala miescina Denton w Teksasie. Na przelomie wiekow 
tworzyla tarn nie owijajoca w baweln? formacja THE REDS (nie 
mylib z polskim tworem autorstwa, bodajze, synka jakiegob 
znanego aktora, kt6ry chyba tez czasami paral si? aktorkq, i 
wypowiedzial w jakimb polskim filmiku genialny tekst, o ile 
paml?b mnie nie myli, jakby co, to sorry za przekr?cenie: .pate 
mnie pall I leb napierdala", albo cus taklego). Ale to taka mala 
dygresja. Wi?c, jak ju2 wspomnialem, 6w zespdl z twierdzy 
zwolennikdw DabljuBusha, napieprzat ostry garazowy punk, 
z przesterowanymi wokalaml I krdtkimi, jednominutowymi kawalkami. Panowle nagrali dwle ptyty dla potentatdw z Rip Off Records i 
ich basiscie zachciato si? do Kraju Kwitnqcej Wibni. Pozostala trbjka nie proznowala i po dokoptowaniu nowego bassmana 
zmontowali MARKED MEN. Zmianie ulegla tez nieco muzyka, pozostalo nadal piorunujqce tempo i sciana gitar, ale krzykliwe 
wokale zastqpione zostaty ocierajXcymi si? o power-pop wokalami. MARKED MEN wydali dwie ptyty (pierwszq. ponownie dla Rip 
Off, a druga dla nowych tuzdw garazowego punk - Dirtnap Records) i ich npwy basista... wyjechat do Japonii! Teraz majq. mat? 
przerw?, ale miejmy nadziej?, ze powrbcqz jeszcze lepszym rezultatem MARKED MEN to: Jeff: gitara / wokal, Mark: gitara / 
wokal, Mike: perkusja, Joe: bas.
Wywiad przeprowadzil Steven Strange, a w oryglnale ukazal si? on w najlepszym Intemetowym zinie na swlecie - Terminal 
Boredom (www.terminal-boredom.com). GOR/\CO POLECAM!

S: Co spowodowalo, ie zainteresowalibcie si? muzykq?
Joe: Obejrzalem MTV.
Hideo (SWEET J.A.P.-gitara): A ja zobaczytem MARKED MEN. 
Mike: Dostatem moj? pierwsz? perkusj?, gdy miatem 14 lat I 
gram od tamtej pory.
Jeff: Taaa... tez dobb wczebnie mialem perkusj?, ale pewnego 
razu na letnim obozie zobaczylem kolesia grajacego na gitarze i 
zdecydowalem, Ze chc? grab na gitarze.
Joe: Ze mna byte podobnie. Gdy miatem 3 lata, mbj dziadek dal 
mi gitar?. Potem obejrzatem MTV i stalo si?.
Mark: Dziadek dal ci gitar?, gdy miales 3 lata?
Joe: Tak, nigdy nie uczylem si? grab. Dziadek mial raka. Zanim 
umarl pojechal do Meksyku i kupil mi gitar?. Nie zacza.lem si? 
uczyb gry na niej, aZ do 14 roku Zycia.
S: Wi?c nie zainteresowalibcie si? graniem muzyki z 
powodu punk rocka? —
Mike: Zgadza si?. Zainteresowalem si? punk 
rockiem, gdy miatem jakieb 15 czy 16 lat 
Ustyszalem DESCENDENTS. Tak 
faktycznie pierwsz? rzecz?, jak? 
ustyszatem byte THE CLASH. 
Pojechalem na rowerze do 
lokalnego marketu i kupitem 
pierwszy kr?Zek CLASH, potem 
..London Calling". Ale 
zainteresowalem si? nimi dzi?ki 
..Combat Rock”. Ustyszatem t? 
plyt? na letnim obozie 
skautowskim, mialem chyba... 11 
lat lub jakos tak... wi?c wydaje mi 
si?. Ze to zaznajomilo mnie z punk 
rockiem. Ale jesli chodzi o 
niezaleZny punk rock, to bylo to 
DESCENDENTS.
Joe: Jebli o mnie chodzi, to ustyszalem 
u kogos w domu MISFITS. To i GREEN 
DAY spowodowalo, Ze ktob pierwszy raz 
powiedzial: „to jest punk rock”. Nie 
wiedzialem, co powiedzieb moim rodzicom.
Jeff: Gdy miatem 14, albo 15 lat zacz?lem chodzib na 
koncerty grindcore. A w koricu te kapele grindcore zacz?ly grab 
razem z kapelami punkowymi.
Mike: On dorastal w Connecticut. To dziwne miejsce. 
Jeff” Tam wszystko jest bardziej hardcore'owe.
S: W jakich zespotach graliscie przed zateZeniem THE 
REDS?
Mike: Mark i ja gralibmy razem w zespole THE ODD FELLOWS 
To jest jedyna nazwa, przed THE REDS warta wymienienia. 
Mark: Jeff gral w VOM IT PUNKS.
S: W czym?
Mark: THE VOMIT PUNKS.
Mike: Punk rockz Connecticut.
Joe: Legenda.
Mike: Naprawd?. MoZesz kupib ich single na aukcjach za jakieb

szalone kwoty. Bez jaj.
Joe: Za 20 dolcbw.
Jeff: Gdybym mial jeszcze jakieb, to mbglbym je sprzedab.
S: 20 dolc6w za singiel to calkiem sporo. Ostatnio 
zaptacitem 5 baksbwza pierwszy singiel THE REDS...
Mark: Przykro nam. Przepraszam ci? za to.
Mike: (Smiech) Bez w?tpienia. OrZn?li ci?!
Joe: Powinni ci za to zwrbcib.
S: Cover THE PAGANS jest catkiem dobry...
Jeff: Tak, ja nawet lubi? ten singiel, chociaZ na nim nie gralem.
S: Kto by! w zespole, gdy zaczynaliscie z THE REDS?
Mike: Pierwotnie byli to Chris i Mark. Jeff i ja zostalibmy 
wynaj?ci juZ po fakcie.
Hideo: Wynaj?ci?

Mike: (chichoczqc) Tak, zrobilibmy to tylko dla kasy. 
Pierwsze nagrania THE REDS byly z innym 

gitarzysta, ktbry teraz gra w RIVERBOAT 
GAMBLERS i z innym perkusist?, ktbry 

pierwotnie tez gral w RIVERBOAT 
GAMBLERS Jeff i ja zagralismy ju2 na 

singlu ..Under Control/Pop Action" dla 
Rip Off To jest prawdziwy pocz?tek 
zespofu. Do tego momentu nie 
gralibmy Zadnych koncertbw i nie 
wydalismy niczego z prawdziwego 
zdarzenia.
S: Jeff, czy od razu zacz?teb 
pisac piosenki THE REDS?

Jeff: Napisafam kilka z pierwszej 
ptyty, ale t?, w ktbrej spiewam, w 

rzeczywistobci napisal Chris.
S: Czy decyzja o zmianie nazwy i 
brzmienia zespofu, wraz z 

wyjazdem Chrisa do Japonii, byla 
swiadoma?

Wszyscy: O tak.
Mike: To byl koniec THE REDS.

Mark: Wiedzialem, Ze Chris wyjezdza, wi?c 
od jakiegob czasu planowalibmy juZ cos innego. 

Zacz?tem juZ nawet pisab piosenki z bardziej 
popowym zaci?ciem
Jeff: Oprbcz tego, Chris i Mark zaloZyli THE REDS, wi?c nie 
chcielibmy uZywab tej nazwy bez Chrisa w skladzie.
Mark: Z THE REDS zawsze chcielibmy grab bardziej chwytliw? 
muzyk?... najnowsza ptyta MARKED MEN jest, tak czy owak, 
prawie, jak czwarty kr?Zek THE REDS. W tym kierunku 
zd?zalibmy.
S: S?dz?, ie calkiem nieZle ilustruje to kawatek „Dead End 
Town” na drugiej ptycie THE REDS...
Mike: Moglaby to bye wczesna piosenka MARKED MEN. To jest 
jedyny utwbr THE REDS, ktbry z powodzeniem mbglby 
pochodzib z repertuaru MARKED MEN. Swiadom? decyzj? bylo 
rozdzielenie obu zespotew.
S: Czy bylibcie zaskoezeni niesamowicie pozytywnym
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Jeff: To dlatego dziewczyny nie przychodzily na koncerty THE 
REDS. PowaZnie... balysi? Marka.
S: W obydwu przypadkach, gdy widzialem THE REDS, Mark 
byl wzgl?dnie spokojny.
Mark: ChociaZ te dwa razy.
Mike: Niektbre koncerty byly znaeznie bardziej agresywne niz 
inne. Wszystko zaleZalo od poziomu energii w publice. 
Czasami, gdy koncerty byly do dupy, celowo bylibmy bardziej 
agresywni.
S: Wydaje mi si?, Ze teraz znaeznie mniej ruszacie si? na 
scenie, a cz?sciej po prostu stoicie i tadujecie cal? swoj? 
energi? w instrumenty...
Joe: Ja tylko usiluj? fajnie wyglqdab.
Mike: Nie musisz wysilab si?, 2eby fajnie wygl?dab. To jest 
wrodzony dar.
S: Gdy usituje si? fajnie wygl?dac, to na ogbl to si? nie 
udaje.
Joe: Wystarczajaco dlugo przegl?dalem si? w lustrze, Zeby 
wiedzieb co robi? na scenie. Mam w pami?ci obraz Hideo i 
staram si? go na scenie gorliwie nahladowab.
S: Sp?dzilibcie duZo czasu studiujqc na video koncerty

SWEET J.A.P.? W kaZdym razie, w przeciwiertstwie do 
wspaniatej reakeji na pierwszy plyt? MARKED MEN, reakeja 
na wasz nowy kr?Zek byla troch? mieszana. Niektdrzy 
ludzie posun?li si? nawet do stwierdzenia, Ze miejseami 
brzmi emo...
Mike: Mbglbym si? spierab z tym stwierdzeniem. W ka2dej 
recenzji, jak? czytalem (za wyj?tkiem jednej) ludzie napisali, Ze 
nowy album jest lepszy.
Mark:t Za wyj?tkiem jakiegob bezmbzgowca na grupie 
dyskusyjnej garagepunk. Ale czego ten chloptab slucha?
S: Najsmieszniejsze s? narzekania, Ze gios Jeff a brzmi jak 
w GET UP KIDS. To, o co chcialbym zapytac tych 
wszystkich tak piszqcych, to sk?d czerpi? tak szczegbtow? 
wiedz? o GET UP KIDS?
Jeff: Nawet nie wiem, co pocz?b z takim porbwnaniem.
Mark: Nigdy nie slyszelibmy tego zespoiu. Zgaduj?, ze mo2e 
ktob z nas slyszal...
Mike: .Slyszalem o nich. Ale nigdy nie kupilem ich zadnej ptyty. 
Nigdy nie robili czegos dla mnie.
S: Pierwszy raz ustyszalem o tym zespole, gdy zobaczylem 
reklam? wiatrowek z ich logo...
Mike: To jest zupelnie inny bwiat.
Mark: Sprawa polega na tym, Ze dwie osoby, ktbre pisz? 
piosenki w naszym zespole, nigdy przenigdy nie slyszaly tego 
zespolu.
Mike: W rzeczywistobci, w dziewi?ciu na dziesi?c recenzji, jakie 

। przeczytalem, nowy album 
jest lepiej oceniany niz 
pierwszy.
S: Osobiscie musz?
stwierdzib, ie spodobat mi 
si? znaeznie szybeiej niZ 
pierwszy.
Mike: Lepsze nagranie. To 
jest fundamentalna rbznica.
Jeff: A emo jest
niezamierzone.
S: No dalej Jeff, przyznaj 
si?...
Mike: MoZe si? sprzedalibmy, 
bo to nie jest THE REDS i 
wolno nam pisab piosenki o 
dziewczynach. 
Przypuszczam, 2e si? 
sprzedalibmy i jeSli to w tym 
jest problem, to OK.
Joe: A ja po prostu myblalem, 
2e nasze piosenki s? o 
mlodych chlopcach.
S: Faktycznie, chciatem o to 

'zapytab. Teksty MARKED
MEN set mniej wybwiechtane niZ te, jakie pisalibcie w THE 
REDS. Tematyka jest znaeznie szersza.
Mark: Wydaje mi si?, 2e w MARKED MEN nie jestebmy tak 
skr?powani. W THE REDS wygl?dalo na to, ze s? tematy, ktbre 
moglibmy poruszab...
S: Taki byl na to przepis.
Mark: I naprawd? nic mnie to nie obchodzi. Mo2e jestem 
Zalosny, ale lubi? piosenki o dziewczynach. Lubi?, gdy w 
piosence jest troch? emoeji...
Joe: (przerywajqc) Emo.
Mark: Nie, nie emo. Dobrze jest mieb jak?b rbZnorodnosc. To nic 
wielkiego Nie musisz byb ograniczony przez jak?kolwiek 
formulke. Wtej chwili jestebmy bardziej sob?.
S: UwaZam, Ze kaZda muzyka powinna wywolywac jakieb 
uczucia. Czy to jest szcz?bcie, czy wzruszenie, czy 
cokolwiek...
Mike: Rzeczywibcie, ale jebli muzyka wywoluje w tobie uczucie 
wkurwienia, to daleko z tym nie zajdziesz. To jest takie 
mlodziehcze. Bunt sam w sobie, jest zasadniczo zakorzeniony 
w tym, przeciwko czemu si? buntujesz i koniec kortcem cala ta 
struktura zawali si?. Nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens, ale...
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przyj?ciem pierwszej ptyty MARKED MEN? Spodobata si? 
nawet ludziom, ktdrzy nie przepadali za specjalnie za THE 
REDS...
Jeff: Bylismy naprawd? szcz?bliwi. Mysl?, Ze, gdy skortczylibmy 
nagrywab p+yt^, bylibmy rzeczywibcie zadowoleni, du2o bardziej 
niz w przeszlobci. Podobal nam si? sposbb nagrania... w 
wykonaniu nie bylo zbyt wielu rzeczy, ktbre chcielibybmy 
zmienib. Byto naprawd? super, Ze ludziom to si? spodobato.
Mike: Zaletq bylo, Ze nie brzmialo to teZ tak powaznie, jak THE 
REDS. Trudno bylo byb przez caty czas tak bardzo wkurzonym. 
Nie jestebmy tego typu ludZmi.
Mark: Mysl?, Ze pracowalibmy nad tym od bardzo dawna. Jeff, 
zanirn jeszcze byl w zespole, nagral nasz pierwszy singiel, jako 
THE 'REDS. Wi?c byl to naprawd? dlugi proces. Gdy 
pracowalibmy nad drug? duZa plyt? THE REDS, pami?tam 
rozmow? z Jeffem, kiedy powiedzialem „to jest w porzqdku, ale 
tak naprawd? to chc? nagrab cob, co mogloby, przynajmniej dla 
mnie, bye idealn? pop punk rock and rollowa. ptytq". 
Rozmawialibmy wtedy o tym, wi?c ci?gnie si? to od tamtej pory.
Jeff: Jeszcze tego nie zrobilibmy...
Mark: Wci?2 jeszcze nie zrealizowalibmy tego, co chcemy.
Hideo: Gdy graliscie jako THE REDS, Mark na scenie byl 
przeraZajqcy.
Mike: Tak, to jest jedna rzecz, jaka ulegla zmianie. Mark nie 
rzuca si? na publik?, jak wbciekly gitarzysta i nie wali w nich 
swym instrumentem.



Hideo: MARKED MEN... TYRADES... to jest to, co mam na 
mydli.
Joe: Prawie, jak kanapka.
Hideo: To jest to, co chcesz dzis wieczorem zjedd?
Joe: Moim ulubionym miejseem do zagrania koncertu, sq majtki 
Hideo. (Smiech)
Hideo: Ciii... Joe, to jest nieprzyzwoite!
S: Jak wasze koncerty w Japonii i Europie?
Mark: Byly naprawdq dobre.
Mike: W Japonii gralidmy z SUPERSNAZZ, FIRESTARTER, 
INTIMATE FAGS, DAS BOOT. Warte wymienienia sq DAS 
BOOT, HOWLING GUITAR... koled, oni byli dwietni. Oczywidcie 
FIRESTARTER. SUPERSNAZZ bylo calkiem zabawne.
S: Gralidcie tei z YOUNG ONES, zgadza siq?
Mike: Tak, byli wspaniali, jak zwykle. Plyta, ktdrq od nich 
dostalidmyjest naprawdq dobra.
Mark: W Europie bylo zabawnie. Spedzilidmy tarn tylko 10 dni, 
ale zagralidmy w Holandii, Niemczech i Belgii. Bylo to calkiem 
zabawne, bo niewiele osdb nas znalo. Ale wypadlidmy calkiem 
nieZle. Latem mielidmy tarn wrdcid, ale nie moglidmy sobie na to 
pozwolid.
Jeff: W zamian zagralidmy trasq po Stanach.
Mike: Dobry wybdr. Bylo zajebidcie.
S: I na zakohezenie, jeszcze jedno pytanie... Jest cod, co 
bardziej lubicie od rock and rolla?
Mark: Nie wiem, czy jest cod takiego. Lubiq siedzied w domku z 
moja 2onq i uprawiad duZo sel^pu. To jest dla mnie naprawdq 
waZne.
Mike: Najwazniejsza jest muzyka, a rock and roll jest jednym z 
gatunkdw. Slucham wiele innej muzyki, niZ rock and roll. Ale 
zajmuje mnie teZ praca, magisterka. Mam dziewczynq, ktdrq 
kocham...
Mark: (przerywajqc) Mogq ci powiedzied, co dla Jeffa jest 
waZniejsze od muzyki.
Mike: (kontynuujqc) W sierpniu zamierzamy siq pobrad. To jest 
najlepsza decyzja, jakq kiedykolwiek moglem podjqd.
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S: Zdecydowanie ma to sens. UwaZam, Ze niemoZliwym 
byloby utrzymanie brzmienia THE REDS przez cztery ptyty. 
Prawie nikomu nie udalo siq wydad czterech ptyt pod rzqd, 
petnych mlodziericzej werwy, bez uwsteczniania siq.
Mike: Muzyka nie brzmiala mlodziezowo...
S: Nie... wiesz, co mam na mysli, muzyka nie brzmiata 
mfodzieZowo, ale teksty tak... Jednq z rzeczy, o jakie 
chcialem zapytad, jest unikalnodd poczucia rytmu w THE 
REDS w stosunku do wiqkszodci zespoldw punk 
rockowych...
Mike: Taaa, to jest wladnie to, co odrdZniato THE REDS od 
wiqkszodci kapel punk.
S: Wyjadnijcie, dlaczego robicie sobie rok przerwy?
Jeff: WyjeZdZam na dwa semestry do szkoty, do Japonii, wiqc 
nie mogq grad w tym czasie. Mam nadziejq, Ze nadal beda 
chcieli to rabid, gdy wrdcq.
Joe: Zawsze chcq to robid.
Jeff: Joe, mdwimy o zespole.
Hideo: Joe, mtodzi chlopcy?
Mike: Zdecydowanie bqdziemy to kontynuowad, gdy Jeff wrdci. 
Pracowalidmy bardzo ciq2ko, Zeby to wszystko osiqgnqd i 
wszystko uktada nam siq calkiem dobrze... Trasa byla naprawdq 
dwietna, calkiem nieZle dalismy sobie radq. Jest wiele powodow, 
aby nadal to kontynuowad.
S: Co za powiqzania wasze kapele majq z Japoniq? 
Najpierw Chris wyjechat do Japonii, teraz Jeff wyjeZdZa...
Jeff: Wszystko przez Chrisa. Gdyby nie on, to prawdopodobnie 
nigdy bym tarn nie wyjezdzal.
Mark: W zasadzie to wszystko przez TEENGENERATE i 
FIRESTARTER. Na powaZnie jestedmy wielkimi fanami...
Hideo: SWEET J.A.R
Mark:... i SWEET J.A.R
S: To jest najlepszy japohski zespdl w Stanach.
Mark: To prawda, absolutna prawda. Ale postep, jaki zrobili (od 
TEENGENERATE do FIRESTARTER) i rodzaj muzyki, jaki graja 
silq rzeczy nas zainspirowal...
S: Zdaje siq, ie jest to takze bezsprzeczny wzorzec na to, co 
wy chcecie grad.
Mike: Moim zdaniem najlepszym okredleniem jest tu slowo 
..analogiczny" Niektdre rzeczy zrobilismy celowo, a niektdre 
przez przypadek
Mark: To po prostu wywarlo na nas wplyw. Zawsze tak bylo 
Nawet w THE REDS ciqgle inspiracjq byla dla mnie muzyka 
pop. Na tym dorastalem, THE BEATLES i THE ROLLING 
STONES Tego typu muzyke zawsze kochalidmy.
S: Wydaje mi siq, ie r62nica miqdzy THE REDS i MARKED 
MEN wydaje siq bardziej naturalna, niZ miqdzy 
TEENGENERATE i FIRESTARTER. Tamte dwa zespoly sq 
zupelnie inne.
Jeff: Dokladnie tak.
Mike: Swiadomie nie staramy siq kopiowad zespoldw, jakich 
slue ha my.
Jeff: Poza tym miqdzy TEENGENERATE a FIRESTARTER bylo 
kilka lat przerwy.
Mike: MajqtakZe znaeznie wiqkszq kolekcjq wyjebistych ptyt Sa 
od nas znaeznie starsi, dzialajq du2o dfuZej i sq z tym zwiazani 
od lat...
S: SqteZ bardziej cyniczni od was...
Mike: Tego nie wiem. Ale z pobytu w Japonii wiem, Ze jest tarn 
dostqpnych i popularnych wiele szalonych rzeczy, ktdrymi ja siq 
zainteresowalem dopiero kilku lat temu.
S: A stuchacie wiqcej staroci, czy wspdlczesnej muzyki?
Mark: Jedli o mnie chodzi, to slucham gldwnie starych ptyt.
Mike: A ja po trochu z obydwu. Nie mdglbym nawet dokladnie 
okredlid tego, czego slucham. Jeff?
Jeff: Sam nie wiem. Zdaje siq, Ze dopiero kilka lat temu 
zaczqlem sluchad starszej muzyki.
Joe: Slucham kilku wybranych nowych zespoldw. takich jak 
TYRADES, SWEET J.A.R i THE SOVIETTES...
Mike: To sq w tej chwili najlepsze kapele w Stanach. SWEET I 
J.A.P. jest najlepszych zespolem koncertowym w Ameryce. Sa 
najlepiej grajqcym zespolem.
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Mark: Jeff lubi Japonki.
S: Ja teZ. Mark, pami?tasz co mi powiedziate$ o 
Japonkach, gdy THE GAMBLERS grali tarn 
wiosn^? NagabywateS mnie, Ze faceci, ktdrzy 
bardziej lubi^ Azjatki od Amerykanek sq ukrytymi 
pedofilami, poniewaZ Azjatki mat^ mate piersi i 
wqskie biodra i wyglqdajri, jak chtopcy...
Mark: (Smiech) Moze i tak powiedziatem! Chodzito o 
tego kolesia z Austin, (do Jeffa) A jak jest z tobq?
Jeff: Nie mam poj?cia. Nigdy tego wczebniej nie 
sfyszalem.
S: Ani ja...
Jeff: Interesujqca teoria, ale jest wiele teorii...
Mike: Czy to oznacza, Ze faceci, ktdrzy lubi^ 

"wychudzone modelki sa ukrytymi pedofilami, bo 
wyglqdajcj one bardziej jak 13-letni chlopcy, niz 
kobiety? Kate Moss wygl?da, jak pierwowzbr 13- 
letniego chlopca.
S: Catkiem niezly poglqd.
Jeff: Mog? si? z tym zgodzib.
Mark: Ale wrbbmy do pytania.
Jeff: Nie wiem... kurcze... nie mam poj?cia. Lubi? rock 
and roll i zabaw?. Czy mbglbyb odpowiedzieb na to w 
jakib inny sposbb?
Mark: Nie, pozwol?, Zebys si? dalej motal.
Jeff: Nie mog? sobie przypomnieb Zadnej rzeczy...
Mike; Nie mozesz sobie przypomnieb Zadnej rzeczy, 
ktbra jest lepsza niz rock and roll? Wow, Zyjesz tym! 
Jeff: To wszystko razem wzi?te... rock and roll i cata 
reszta, to moje Zycie.
Mike: Muzyka jest najwazniejsz^ rzeczy w moim 
zyciu.
Jeff: To utrzymuje nas przy zdrowych zmystach. 
MoZliwobb grania w zespole powoduje, Ze wracajqc 
wieczorem z pracy nie popadamy w depresj?, mamy 
gdzie si? wyladowab. To jest bardzo waZne.



To, ze jestem bogaty, wiadomo nie od dzid. Sukcesy zawodowe uczyhiiy mnie 
"dbrzydliwie bogatym". chociaz 1 ted kolokwializm jest tutaj hie na miejscu, bo to 
tak jak’by powiedzied o Sorosu, Buffecie czy innym Kulczyku, ze majq ha lody. 
Zresztq dajmy spokoj tym lingwlstycznym zawiiodciom, wystarczy powiedzied. ze nudzq 
mnie juz przybijania piqtek roznym Niemczyckim, Gudzowatym, ktorzy mydlq, ze majq 
kas?. - biedne goiodupce__ W kohcu jestem szanowaaym pracownikiem naukowym jeszcze 
bardziej szaaowanej uczelni, a rile jakimd zaiosnym blznesmehem-ziodziejem.

Ale nie o tym chciaiem. Chciaiem o czymd, co wazniejsze jest o niebo od wszelkich 
spraw przyziemnych. Rzecz 'b?dzie o mojej konstrukcji duchowej. ddyby doszukiwad si? 
jakiegod prostego. ale oddajqcego w peini istot? mojego wn?trza - owej duchowej 
konstrukcji - to najblizsze b?dzie jej przyrownanie do jakiegod sejmowego gniota - 
peinego niejasnodci, sprzecznodci, nonsensu i paradoksu. Tak jak zapewne. wielu z 
Was chciaidby zapytad posiow, czym kierowali si? giosujqc za takim czy owakim 
rozwiqzahiem, tak jak tez chciaibym zapytad Najwyzszego, czemuz to hie przyiozyi 
si? nalezycie i ulepii to, co ulepii. Nie zebym si? skarzyi ha Wszechmogqcego, ale 
czemud Boze takq fuszerk? odwalii??? Ja tez chciaibym 'byd przysiowiowym Kowalskim, 
ktory ma wszystko w duple - znaczy si? procz piwa, pilota i meczu ligi angielskiej, 
rzecz jasna. Ale nie!!! Bozia pomalowala mojq glink? takimi farbkami, ktore na 
prozno szukad w palecie barw. Miast zachwycad si? ’boskq Britney czy Enrique'em 
mnie ciqgnie do opery, teatru czy inszych baletow. W wolnych chwilach (mi?dzy 
kolejnymi meczami oczywidcie), tworz? 1 wykonuj?. bezkompromisowq muzyk?. punkowq. 
Zresztq juz od najmiodszych lat pragnqiem wyrozaiad si?, z szarej masy, i tak 
prosz? Pahstwa - siodmq klasq przykiadowo, trzy razy powtarzaiem nim zdaiem do 
specjalnej. Potem juz miaiem same dwiadectwa z czerwonym paskiem. No, ale. hie. 
zagi?biajmy si?, w ciemne zauiki mego charakteru, bo filepych uliczek ci tarn 
dostatek, wrodmy lepiej ha ofiwietlony deptak.

Pewhego razu duchowa konstrukcja zacz?ia pionqd z^dz^ posiadania czegofi 
wyjqtkowego, niepowtarzalnego, czegofi, co byidby tylko moje. Owszem - ktofi powie, ze 
mam Agatk?, znaczy zon?, ktora wystarczajqco wyroznia mnie w skali dwiatowej, ale 
chodzilo mi o cod, co ma bardziej wymiar transcendentalny.

No i u'bzduralem sdbie, ze sprawl? sdbie nowy samochod Oczywidcie nie b?dzie to 
kolejny samochod w moim garazu - ho ilez mozna zmiedcid tarn najnowszych Mercdw, 
Beemwic, Porszakow i inhych cudehiek. Tym razem postanowiiem sprawl<5 sdbie 
samochod cacko, z wiasnq. historic jakimfi szczegolnym rysem - siowem jakid 
motoryzacyjny 6smy cud dwiata, takq piramid?. Cheopsa ha kdikach.

"Czas, a by ludzkodd wkroczyia do Ukiadu Sionecznego"- mawia pr ezydent Bush. 
Rozpoczqlem wi?c ihtehsywhe poszukiwania. Jak przystaio na bogatego bubka od razu 
zadzwoniiem do siynnego londyhskiego domu aukcyjnego "dhristii", ktory juz 

wczedniej zaopatrzyi mnie w par? Degasdw i Jfiodighlianich. Niektore z nich wiszq 
ha przedpokoju, a inne sq uzywane do innych celow, ale o tym nieco pdiniej.
- Alez oczywidcie sir, zaden kiopot mamy w katalogu par?, cacek, ktore z pewnodciq 
Pana zadowolq. Szcz?dliwie si? skiada, ze akurat jutro mamy licytacj? i juz jutro 
moze pah zostad szcz?dliwym na'bywcq jakiegod wiekowego cacka - rzeki do mnie 
Director tego geszeftu. Tak si?, wczui w swojq rol?, jak aktorki porno w 
prowadzenie dialogow.

Nazajutrz odpalam mojq Cessn?. i lotem koszqco nonszalanckim mijam po kolei 
plaskowyze Normandii , kanai La Manche, by zedliznqd si?, na Heathrow. Sama 
licytacja - hie powiem - niczego sdbie. Par?, razy przystqpiiem do gry, ale jakod 
tak bez werwy, bez nerwbwego ticku wqtrdby, bo wszystkie okazy niby cacka, hiby 
rarytasy, ale takiego motoryzacyjnego Mauritiusa nie byio. Owszem byla wspaniala 
ALFA 24 HP z 1910 - pierwszy model samochodu pdiniej znanego pod nazwq Alfa 
Romeo, czy Bugatti 41 Royale, Coupe de Ville z 1931, o diugodci 6m i rozstawie
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4310mm, a co aajwazaiejsze do dzi& zachowaio si?. tylko 6 royali. Pisz?. "tylko", 
chociaz dla male to 1 tak o 5 za duzo. Odstqpiiem go Gatesowi - aiech cieszy si? 
masdwkqll! Ja szukaiem czegofi jedyaego, aiepowtarzalaego. Kupiwszy aa odchodae zoaie 
par? Degasow, powrociiem do domu. Director 'byi wielce aieukoateatowaay, ze aic aie 
zadowoliio mojej gustu, ale zeby aie pozostawid ziego wrazenia daruje mojej Agatce 
jeszcze jakiegoS Van Gogha, aa dokiadk?, bo wie ze zrdbi z aich wspaaiale dbrusy. 
LudzieH! - jak to wspaaiale wyglqda - przywoz? kilka piociea, ktore oaa 
natychmiast wyciaa z ram, iqczy w zgrabae kolaze. i daje aa stoi. Coz to za 
przyjemaofid zje&5 jajeczaic?. aa Degasie, czy kaszaak? aa boczku aa gaac 
orygiaalaym Rubeasie!!!

No, ale wrodmy do wqtku podstawbwego. Jeszcze kilka razy 'byiem tu i tarn, ale aic 
- wszystko bryadza, sztaaca, tafima produkcyjaa, serie. I gdy juz traciiem aadziej? 
aagle budzi male telef oa w ftrodku aocyx
- BOMBA!!! Jest sir, jest cofi, co wreszcie paaa usatysfakcjoauje - jedea 
niepowtarzalay.„

Directorowi tamat si?, gios. Wiedziaiem, ze tym razem ma aaprawd? asa w r?kawie 
i ale blefuje 'byle szmelcem. Pojawil si? 6w dlugo oczekiwaay tick w^troby, a to 
zaak, ze trzewia klaszczq z rado&ci. Zoaa korzystajqc z mojego podaieceaia i 

chwilowej aleuwagi, wykorzystuje male seksualaie._
Z samego raaa wsiadam w mojego Jumbo Jeta i lotem bezpo6redaim lec?. wprost do 

Nowego Jorku, aie zahaczywszy aawet o Siagapur, gdzie zwykiem rbbid sdbie pauz?. (w 
tamtejszym "Ritzu" parzq aajlepszq kaw? z mlekiem aa ftwiecie). W New Yorku czeka 

juz aa male podstawioaa limuzyaa z gatuaku tych, ktorymi Alexis woziia swojq 
dup?. W Srodku czeka rozpromieaioay Director i aie mogqc ukryd wzruszeaia 
cz?stuje. male, szampaaem roczaikiem "marszaiek Petaia" i m6wi»

- Wiesz, zaaray si?, aie od dziS. WiaSciwie jested mi jak ’brat bogaty aieziemsko. a 
przy tym gust masz godziea eksperta Cprzez przyzwoitofcd jedyaie aie wspomaiai o 
Aga tee). Wiesz, ze zadaego kloca bym Ci aie weisaqi, ale tyle co szukaliSmy dla 
Ciebie tego cacka to mi si?, jeszcze aie zdarzyio w mej karierze. ZjeidziliSmy pot 
grwiata, wszystkie koatyaeaty, wszystkich wazaych kolekcjoaerow, az w koncu 
zaale£Li6my cod godaego Ciebie^. Tutaj Directorowi ze. wzruszeaia ulaia si? iza, 
ktorq. wstydliwie otari.
- Przejdziesz do historii, jako JEDYNY co ma taki woz Tu Directorowi caikowicie 
puficiiy aerwy i rozpiakai si? aiczym bobr. Zresztq sam byiem roztrz?sioay i przez 
caiq drog? wierciiem si? jak bym atak owsikow odpierawszy. Nie mogiem wprost 
doezekad si?, widoku mojego samochodu. Co ja gadam - samochodu!!!! - historii aa 
czterech koikach, jezdz^cej biblii, blaszaaego Aleksaadra MacedohskiegolU

Kiedy przybyliSmy pod siedzib? firmy, wszystko byio juz gotowe caiy 
dziedziaiec w kwiatach, dookoia zastawioae stoiy peiae jadia, duzo twarzy zaaaych 
z pierwszych stroa Newsweeka, czy Timesa, dyskretai ochroaiarze i peiao gapiow 
czyhajqcych aa okruszek z pahskiego stoiu. A aa Srodku tego placu stai "ON" 
zagadkowy, tajemaiczy. okryty ci?zkim piotaem samochodowy posqg. Byio to jak 
odsioai?cie pomaika. Tea spektakl byi wyiqczaie dla maie.

Czerwoay dywaa prowadzii maie wprost w dbj?cia mojego wymarzoaego cacka. Na 
samq myfil o zagadkowej - skrz?taie skrywaaej - zawartoSci, dozaawaiem emoeji jak 
miodziaa aa widok damskiego ioaa i tylko moja siowianska odporao6<5 powstrzymaia 
maie od iez. Gdy staaqiem tuz przy "NIM" r?ce mi si? telepaiy i z trudem 
chwyciiem za ztocistq szarf?. Jedaak po chwili, delikataie, z wyczuciem godaym 
wytrawaego kochaaka, pociqgaqiem za szaurek. dbaazajqc ceatymetr po ceatymetrze 
poa?taych ksztaitow. Byio w tym cofi ze striptizu, gry erotyczaej, mi£osaych 
uaiesien. Kiedy juz zrzuciiem ostatai piat ci?zkiego piotaa - oezom rftoim ukazaia 
si? moja miiofid w peiaej krasie. Wstrzqsaqi maq pot?zay miiosay dreszcz. Oto 
'bowiem przede maq wspaaiaia, jedyaa, cudowaa, aiepowtarzalaa^ Skoda Fabia.

P.S. Zaowu musz? odpalid samolot, bo odbioraik w samochodzie, aie "iapie" radia 
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10 najlepszych punk rockowych i garazowych plyt z 
Ameryki Potnocnej wydanych po roku 2000.
Wydaje si?, Ze wraz z nastaniem ery plyt CD z ich 72-minutow^ 
zawartobci^, Zeby nie wspomnieb o szalehstwie ze Sciqganiem 
plikbw muzycznych, nikt juZ nie zawraca sobie glowy 
wspanialymi ptytanii. Plytami, ktbre nie sav jedynie zbiorem wielu 
utworbw, ale sa tworem samym w sobie, wraz z gorszymi i 
lepszymi momentami, co stanowi o ich jeszcze wspanialszej 
catobci. Wymienione poni2ej zespoly rozumiejc[ i wykorzystuj^ 
ten fakt.
Przytoczonych poniZej dziesi?ciu albumbw, nadal b?d? sluchal 
za 10 lat i potraktujcie je, jak przewodnik dla polskich 
nowicjuszy. Nie trabcie pieni?dzy i czasu na przeci?tne lub 
zbliZone do przeci?tnobci plyty, zacznijcie najpierw od tych!
Bez specjalnej kolejnosci...
A-FRAMES „S/T” (znany takZe, jako “A-FRAMES 1") - Ten 
zespol z Seattle, poslugujac si? monotonnym, zrobotyzowanym 
brzmieniem, tworzy artystyczny groove-punk i pisze 
zadziwiajac^ parad? bwietnych utworbw, ktbre d2wi?cz^ ci w 
glowie w czasie zmywania naczyri, porannej pobudki czy 
odbniezania. Kolejna ich plyta („A-FRAMES 2”) jest niezta, ale 
na tej jest znacznie lepszy zestaw piosenek. Cztonkowie A- 
FRAMES graja rbwnieZ w wielu innych zespolach, takich jak 
THE INTELLIGENCE i DIPERS.
HUNCHES „Hobo Sunrise” - Najlepszy koncertowy zesp6l na 
bwiecie prezentuje kolejny, po zadziwiajqcym debiucie, „Yes. 
No. Shut It.”, krazek z jeszcze lepszym ogromem halasu. THE 
HUNCHES s^ jednym z nielicznych zespolbw, maj^cych swbj 
wlasny styl, wi?c nielatwo jest opisab to, co robi^. Brzmi to 
troch? tak, jakby CAPTAIN 
BEEFHEART narodzil si? w 1980 
roku, wal?sal po wysypiskach 
bmieci w Portland z 
nieograniczonym zasobem 
amfetaminy. Szorstkie
(SZORSTKIEI), ale wystarczajqco 
przestronne, zeby kryb w sobie 
wiele chwil pi?kna Nie jest to 
lekkie, latwe i przyjemne i wymaga 
kilku przesluchari, 2eby zalapab. 
Ale kiedy juZ ci? chwyci, to raz na 
zawsze.
PIRANHAS „S/T” - W praktyce ten 
CD kompiluje siedmiocalbwk? 
..Garbage Can" i mini-longplej 
..Piranhas Attack”, czyli wi?kszobb 
utworbw, jakie nagral ten zespbl z 
Detroit przed rozpadem i ponown^ 
reaktywacjq, jako mniej 
interesujqcy art-jazz-punk band. 
Utwory na tym wydawnictwie Iqcz^ 
wczesne podejscie art-punk z 
Cleveland (klawisze i szokuj^ce

struktury) z BLACK FLAG i s^ najznakomitszymi i najbardziej 
unikalnymi piosenkami punk w historii tego gatunku. Brzmi to jak 
hiperbola? Wyrwijcie ten CD i dajcie znab, co wy o tym sc[dzicie! 
LOST SOUNDS „Black Wave” - LOST SOUNDS wydalo mas? 
plyt (a jego muzycy graj^w calej kupie innych kapel, takich jak 
THE REATARDS, NERVOUS PATTERNS, THE CLEARS, 
DESTRUCTION UNIT i MOUSEROCKET, Zeby tylko kilka 
wymienib), ale to jest PODSTAWOWA DEKLARACJA Jaya i 
Alicji. ..Memphis Is Dead” poloZylo podwaliny, a pbZniejsze plyty 
stworzono z wykorzystaniem tej formuly. Ale to ..Black Wave" 
jest krqzkiem przelomowym, kt6ry Iqczy w sobie garaz, black 
metal, punk rock i wiele, wiele innych rzeczy, okraszonych 
kanciastym, nowofalowym brzmieniem. Wszystko to tworzy 
LOST SOUNDS. Wbciekte, intensywne i osobliwie chwytliwe.
CATHOLIC BOYS „Psychic Voodoo Mind Control” - Nie 
mog? tu umiebcib plyty, ktbr^ sam wydalem? A czemu nie? 
Slyszalem tego typu granie ju2 setki razy, ale nie umniejsza to 
brutalnego ataku punk rockowej tali uderzeniowej. Trzech 
spobrbd muzykbw stawialo swe pierwsze kroki w licealnym 
projekcie, THE TEENAGE REJECTS, ktbry wzmbgl tylko w 
znacznym stopniu apetyt. Brzmienie Rip Off Records 
przefiltrowane przez DEVO i im podobnych gigantbw art-punka, 
a wszystko b?dqce nieustann^orgi^zniszczenia. Ich najnowsze 
single (wyprodukowane przez Jaya z LOST SOUNDS) s^ 
najlepszy rzeczy, jak^ dotychczas nagrali. A wiosn^ 2005 roku 
ukaZe si? nowy album, dla tych wszystkich, ktbrzy nie maj^ 
dobb tych malkontentbw z Wisconsin.
EXPLODING HEARTS „Guitar Romantic” - XXI wiek to wielkie 
przebudzenie punk/power popu (FIRST ALERT, FIRESTARTER, 
MARKED MEN, M.O.T.O. I wiele innych), ale ta grupa mlodzie2y 
z Portland rzuca nam na stbl najlepszy album spobrbd 
wszystkich. Ze smutkiem muz? stwierdzib, Ze trzech spobrbd 
czterech muzykbw zgin?lo w wypadku samochodowym, 
wracaj^c do domu z koncertu w San Francisco. King Louie 
(PERSUADERS, ROYAL PENDLETONS) jest wspblautorem 
wielu spobrbd tych piosenek i mbwi si?, Ze planuje on 
dokoficzyb kilka utworbw, nad ktbrymi EXPLODING HEARTS 
pracowali przed bmierci$. Wszystko, co si? ukazalo, to na 
nieszcz?bcie, tylko ten album i dwa single.
REIGNING SOUND „Time Bomb High School” - Greg 
Cartwright z Memphis (OBLIVIANS, COMPULSIVE 
GAMBLERS, DEADLY SNAKES) jest najlepszy m 
rock'n'rollowym twbrca;. KROPKA. Najnowszy kr^Zek REIGNING 
SOUND „Too Much Guitar” jest duZo bardziej chropowaty od 
tego (na ktbrym prawie potowa to ballady), ale na „Time Bomb 
High School" s^ najlepsze piosenki. Greg napisal to wszystko 
sam, stylistycznie ocierajqc si? o doo-wop, soul, garaZ i punk, 
dodajejc do tego bwietne teksty i wykarlczaj^cl
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zupelnie innym kierunku), nie tchn^l nowego 2ycia w garaZowy 
punk 1966 (znany chociaZby ze skladanek "Back From The 
Grave”), w sposdb, w jaki zrobjli to LES SEXAREENOS. Gdy 
zamkniesz naprawd? mocno oczy, moZesz cofn^d si? do 
mtodzieZowych potaricdwek z polowy lat 60-tych, z tym tylko 
wyjqtkiem, Ze ci kolesie/koleZanka napisali (w wi?kszodci) 
wfasne kompozycje, tak dobre, jak rhythm and bluesowe covery, 
jakie graly grupy z lat 60-tych. Ich drugi, i ostatni, kr^Zek, „14 
Frenzied Shakers” jest takZe zajebisty, a singiel „Out To Sea" 
jest niegorszy od omawianej plyty. Muzycy LES SEXAREENOS 
grali/graj^ w THE SPACESHITS, BBQ, THE ROYAL ROUTES i 
kilku innych dwietnych montrealskich formacjach.

caly proces najbardziej szczerymi wokalami na 
dwiecie. Przyszlodd zespolu wydaje si? byd w 
niebezpieczeristwie, ale wyglada na to, Ze 
REIGNING SOUND wcia.2 graje[ koncerty (ostatnio 
z THE HIVES) I to jest dwietne.
CLONE DEFECTS „Blood On Jupiter” - Ci 
kolesie z Detroit grali wystarczajajco dlugo, Zeby 
wyplud z siebie 4 wzorcowe single oraz drugi 
album ..Shapes On Venus". Ale ta plyta jest 
zdecydowanie ich najlepszym momentem. 
Niepodrabialny wokal Timmy Vulgara walcz^cy z 
wybuchowym punk rockowym rytmem, ktdry jest 
na tyle obszemy, by pomiedcid w sobie elementy 
bluesa, klasycznego rocka czy eksperymentdw 
dZwi?kowych. Wiele zespoldw (SICK FITS i 
FUNCTIONAL BLACKOUTS przychodz^ mi teraz 
na mydl) prdbowalo wykorzystad ten rejon 
artystycznego rock-punka, ale nikomu si? to nie 
udalo tak dobrze, jak CLONE DEFECTS. Timmy 
byl wczedniej w dwietnych EPILEPTIX, a teraz 
hatasuje w HUMAN EYE.
MARKED MEN „S/T” - Ci kolesie grali wczedniej 
w znakomitej kapeli z Denton w Teksasie, THE 
REDS, ktdrzy rozpadli si?, gdy ich basista, Chris, 
wyjechal do Japonii. Postanowili grad w skladzie 
3-osobowym, zmieniajqc nazw? na MARKED MEN i pdjdd 
bardziej w kierunku pop, niz ostro lupi^cy punk rockowy REDS. 
Ten krqZek, zachowuj^c cals[ moc i dzikodd, z ktdrej styn?lo THE 
REDS, odstania zestaw najlepszych piosenek autorstwa Jeffa i 
Marka. Ka2dy z utwordw jest dwietny i chwytliwy, a caly album 
stanowi szczytowy moment w ich karierze. Kolejna plyta „On 
The Outside” jest niezla, ale zdecydowanie bardziej 
zorientowana na pop i nie ma na niej tak wielu znakomitych 
utwordw. Muzycy MARKED MEN grali teZ w innych kapelach, 
takich jak RIVERBOAT GAMBLERS czy CHOP SAKIS.
LES SAXAREENOS „Live! In The Bed” - Nikt w XXI wieku, no 
mo2e z wyjqtkiem THE BLACK LIPS (ktdrzy jednak poszli w



Kolejny przyklad na to, 2e scena punk w 
Chicago ma si$ Swietnie Miode zalogi, 
z najbardziej polskiego spoSrOd 
amerykahskich miast, nie oglqdajsic 
si$ na nikogo, wa/q ostro wprost przed 
siebie. THE KRUNCHIES geniuszami 
instrumentdw nie sq. ale poziom 
adrenaliny, jaki wylewa si$ z ich 
prostych, wykrzyczanych utwor6w jest 1 
pordwnywa/ny z tym, jaki Andrew 
Golota (skoro juZ o Chicago mowa) 
mial przed walkq z Tysonem (hah, to 
zart rzecz jasna). No i do tego basistka 
Amanda... Ehhh, gdyby tak wrzasn^la mi i 
do ucha w przepelnionym autobusie, to 
natychmiast ust^pilbym jej miejsca.

S: Witam. Czy to zespot The Krunchies 
z Chicago, Illinois?
Kevin: Zaklad o twbj stodki tylek, Ze to my! 
Amanda: Faktycznie to my 
Matt: Tutaj Krunchies Numer 1 
S: No, skoro dobrze trafilem, to czy 
moglibybcie si? przedstawib?
K: Mam na imi? Kevin, „gram" na gitarze i 
wrzeszcz?
A: Gram na basie, globno bpiewam i solidnie 
imprezuj?. Luuu!
M: Gram na perkusji niczym naszprycowana 
malpa.
S: Wasza nazwa troch? kojarzy mi si? z 
Crunchips. Kto wpadt na ten pomyst? Czy 
okreblacie swojq muzyk? crunch-punk? A 
moie chips punk?
K: Czy Crunchips to chipsy ziemniaczane? 
Amanda wymyslila t? nazw? Nie wiem, jak 
okreblib to, co gramy, ale jebli musialbym wybierab 
jednq z tych, zdecydowanie wybralbym chips-punk. 
A: Zdaje si?, Ze to ja podsun?lam, ale Kevin chcial 
to wykorzystab, jako nazw? zespolu; a poniewaz 
nasz Iqczny iloraz inteligencji wynosi okolo 126, 
stwierdzilibmy, Ze to bwietny pomyst. Wolalabym 
chips-punk, poniewaz Eric Estrada jest nami?tny.
M: A ja sadz?, Ze rozkrok-rock, jak bwiczenie 
gimnastyczne.
S: Na stronie Criminal IQ styl waszej muzyki 
okreblany jest jako anarcho-punk w klimacie 
wczesnych lat 80-tych. Czy czujecie si? . 
anarchistami?
K: Nieszczegblnie Anarchia jest idealistycznym
poglqdem, poniewaz ludzkobb zasadniczo jest chciwa. 
To po prostu nie chce dziatab.
A: To nie jest moje okreblenie Jebli musialabym nas 
jakob opisab, powiedzialabym sraczkowaty rock z 
kosmosu Gbwniany, ale jednoczebnie ignorujqcy 
przyciqganie ziemskie
S: Pozostarimy moie przy faktach historycznych. Od 
jak dawna razem gracie? Gralibcie wczebniej w jakib 
zespolach?
K: Bylem w jakis zespolach, ktbre byly zdecydowanie gorsze ; 
w porbwnaniu z geniuszemThe Krunchies
A: Gramy razem od okolo 4 lat. Mielibmy inny sklad z 
wokalistkq, ktbra faktycznie potrafila bpiewab i wytqcznie 
bpiewala Zawsze choelibmy byb do dupy, tego zawsze 
wszyscy pragnelibmy, wi?c poprosilibmy jq, zeby odeszla i od ■ 
3 lat gramy w trzyosobowym skladzie Nie mialam wczebniej

Zadnych dobwiadczert w zespolach, 
ale razem z Kevinem mamy na boku 
elektroniczny projekt zwqcy si? 
Ferguson, ktbry pojawia si? wtedy, 
gdy Matt wyjeZdZa z miasta Nasze 
motto to: „Gdy wyjeZdza Matt, 
Ferguson b?dzie grab”.

S: Debiutanckq ptyt? „Crotch rock” wydalibcie sami.
1 Nikt nie byt tym materialem zainteresowany?

K: Nikogo nie prosilibmy, ani nikt nas nie prosit.
A: Sama bytam mate zainteresowana wydaniem tego
M: Bylibmy tacy naiwni
S: Ta ptyta jest wyprzedana. Jaki byt jej naktad?

, K: Wydalibmy 100 egzemplarzy. Ale jedynym 
powodem, Ze ptyta jest wyprzedana jest to, 2e 
wi?kszobb rozdalibmy za darmo.
A: Wydanie tylko 100 egzemplarzy bylo najwi?kszq 

1 przyslugq, jakqzrobilibmy dla bwiata.
1 M: W tamtym czasie wydawalo si?, Ze sto to duZo.

S: Jaki wptyw na sprzedaZ miata cena ($5)? Za 
i duZo raczej na tym nie zarobilibcie? (a moZe 

lepiej powiedzeie, ile do tej ptyty dotoZylibcie?) 
K: Mybl?, 2e cena pomogla.

i A: Wydanie tego nie byto jakob strasznie 
kosztowne. Praca Kevina, jako wysoko-oplacanej 
dziewczynki na telefon przydala si? do ekstra 

i wydatkbw. Te rz?sy sq zabbjeze, kaZde ich 
I mrugm?cie jest zniewalajqce

M: Str?czylibmy Kevina i dat kas?
S: Z ch?ciq sam bym t? ptyt? ustyszat. Nie 
myblelibcie o dodrukowaniu nast?pnego 
nakladu?

; K: Nie.
‘ A: Sqdz?, Ze nie doslyszaleb naszych 

wywodbw, Ze „Crotch Rock” to okropna ptyta 
s Czy mam ci je przefaksowab?
I M: Sam tego nawet nie mam
* S: Chyba moglibybcie startowab w 

konkursie na najdluZszy tytut piosenki 
(,,Apparently You Don't Know What A 
Platonic Relationship Between Two 
Members Of The Opposite Sex Is All 
About”)?
K: MoZe. Lubi? dlugie tytuty piosenek. 
Szczegblnie, jebli te piosenki sq naprawd? 
krbtkie.
A: Sqdz?, Ze zabawnie jest wyolbrzymiab 

i mektbre rzeczy, a tytuty naszych piosenek 
przewyzszajq same piosenki, co jest 
jeszcze bardziej komiezne, jebli 
przeczytasz nasze gtupie i prostackie 

‘ teksty. Zdecydowanie preferuj? 
jednowyrazowe tytuty lub jeszcze 
bardziej wyjqtkowo dlugie i szkaradne.
S: „Kaznodzieje gwateqey dzieci, 
waszym zdaniem homoseksualibci 
nie zastugujq by oglqdab swiatlo 
dnia...”. Kto i czym was tak bardzo 
wkurwit?
K: Ksi?Za, homofoby, katolicy... Nie 

, sqdz?, Zebym musial wyjabniab 
L dlaczego.
1 A: Wszyscy mnie wkurzajq, ale 

najbardziej ci, ktbrzy sq zbyt 
i owladni?ci przez retoryk? religijnq 

nienawibc i hipokryzj?, by- byb 
porzqdnymi Iud2mi I dlatego 

i piszemy o nich piosenki. Po 
’ prostu zawzi?cie t?pi?, tych 
i ktbrzy mnie wkurwiajq
» M: A ja zawzi?cie t?pi? moicl^ 

przyjacibl
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IQ. Ich wydawnictwa majq Swietne recenzje (M.O.T.O, 
Functional Blackouts). Czy wspdtpraca z nimi ma wptyw na 
wi?ksze zainteresowanie The Krunchies?
K: Taaa. Criminal IQ to bwietna wytwdrnia Wspieratbym je[ 
nawet, gdybybmy nie byli jej cz?6ci^. Chociaz mybl?, Ze duZy 
wplyw na zainteresowanie zespotem, ma to, Ze jestebmy tacy 
slodcy
A: Kevin ma racj?, jestebmy stodcy. A tak na powaznie, bycie w 
Criminal IQ u boku tak niesamowitych zespotdw jest najlepszq 
rzeczy, jaka kiedykolwiek przydarzyla si? temu zespotowi.
M: Bycie w szeregach Criminal IQ umoZliwifo nam wydanie 
singla w sposdb, w jaki tego chcielibmy. No i jestesmy w 
towarzystwie jebutnych kapel.
S: Kim byt Chris Saathoff? Dedykujecie mu ten singiel. Co 
si? stalo?
A: Trudno jest w kilku slowach powiedzieb, kirn byl Chris. Dia 
mnie byl jedn^ z najbardziej Zyczliwych osdb, jakie spotkalam. 
Kazdy kto znal Chrisa, nawet przelotnie, zapami?ta go na 
zawsze. Tacy ludzie, jak Chris, s? naprawd? rzadkobci^. Mial 
wielu przyjacibl, gral tez na perkusji w Miss Alex White and Chris 
Playboy i na basie w Chin Up Chin Up. W ostatnie Walentynki, 
gdy wracal ze swoj^ dziewczynet z koncertu, zostal Smiertelnie 
potrgcony przez pijanego kierowc?, ratuj^c jej Zycie. Jebli 
chcecie dowiedzieb si? czegob wi?cej o Chrisie, a byl osobet, o 
kt 6 re j warto si? wi?cej dowiedzieb, odwiedZcie stron? 
www. christophersaathoff. com.
S: Z tego co zauwatylem to koncertujecie na razie gldwnie w 
okolicach Chicago. S<[ jut jakieS propozycje koncertbw w 
nieco odleglejszych zakqtkach Stanbw?
K: Taa, musimy cz?bciej si? stqd wyrywab. Jedynym stanem, 
poza Illinois, w jakim gralibmy jest Indiana. Chociaz wkrbtce 
sprbbujemy zagrab jak$S tras? Rob Chester (z kapeli Chester, 
ktdrej kawalek gramy na singlu) zapytal nas, czy bybmy zagrali w 
Anglii, co z mil^ ch?ci^ bym zrobil.
A: Chcemy grab poza Chicago Gralibmy raz w Indianie i raz w 
Libertyville. Oprbcz tego to Chicago ma wyl^cznobb do The 
Krunchies, dziecino. Che? zawlec ten glupi zespbl wsz?dzie, 
gdzie to tylko moZliwe. Jest jednak strasznie duZo drobiazgbw, 
ktbre trzeba uporz^dkowab, aby to stalo si? moZliwe.
M: Che? jechab na tras? do Japonii
S: Co / kto to jest Botox?
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S: Chyba nie przepadacie za bardzo za amerykariskim 
spoleczeristwem? Wykreowany przez media wizerunek 
pi?knych, zgrabnych ludzi chyba nijak si? ma do 
rzeczywistoSci?
K: Jest calkowicie nieprawdziwy Wi?kszobb Amerykanbw jest 
tlusta i leniwa, ale uwielbiaj? slawne osobistobci, ktbre wygl^daja 
jak szkielety.
A: Ameryka to kraj ludzi, ktbrzy zachowuj^ si?, jak dobrze 
zbudowane roboty, ktdre s^ zbyt leniwe, lub nie wiedz^ jak, 
samodzielnie mybleb.
M: KaZde spoleczeristwo ma swoje dobre i zle strony. Tu w 
Ameryce, wiele rzeczy jest przesadzonych, a ludzie mybl^, Ze 
tak wygl?da rzeczywistobb. Lubie prawdziw? Ameryk? i 
prawdziwych Amerykanbw. Amerykanie nie leniwi, oni ss[ 
tylko przyttoczeni.
S: Dlaczego wasi rodacy tak bardzo popierajX (popierali?) 
polityk? Busha? Czy bomba i wysadzenie wszystkiego to 
lekarstwo na obecnq sytuacj? na swiecie? Czy nie 
przejmujecie troch? toku rozumowania terrorystdw?
K: Nie mam zielonego poj?cia, dlaczego ktokolwiek zdrowy na 
umyble mdglby popierab Busha. Wysadzenie wszystkiego w 
powietrze, to po cz?Sci sarkazm, a po cz?Sci rozwi^zanie. W 
obecnych czasach wszystko jest tak popieprzone, Ze ma sens 
obrdcenie wszystkiego w proch i rozpocz?cie od nowa. Nie 
s?dz?, Ze to robi ze mnie terroryst?.
A: Definicja terroryzmu, wyszczegdlniona w Ustawie o 
Bezpieczeristwie Narodowym, jest tak nieprawdopodobnie 
mglista, Ze nawet pierdni?cie moZna nazwad aktem terroryzmu. 
Poprawka do ustawy dotycz^ca terroryzmu stala si? Zartem i w 
tej chwili nic nie znaczy. A gdyby znaczyla, najwi?kszym 
terroryst^ w tym kraju bylby George Bush. A dlaczego ludzie 
popieraj^/popierali Busha... spdjrz na moj^ odpowiedZ do 
poprzedniego pytania. Na szcz?Scie, nie s^dz? aby zostat 
ponownie wybrany (niestety, stalo sig' - SJ. Wszystkim chce si? 
rzygab od patrzenia na jego malpi ryj. I nie 2ebym obraZala 
matpy, bo niektdre z nich s^ naprawd? milutkie.
M: Rzeczywistobb jest taka, Ze nasi rodacy, gdy rozmawia si? z 
nimi na ulicy, nie popieraj^ Busha. To media przedstawiaj^ 
Amerykandw blepo popierajacych Busha. A to nie jest prawda. 
Nie kupujcie tego.
S: Wasz najnowszy singiel „lnterrobang” wydalo Criminal



...and so the saga continues

Well, we did it again for the "I can’t count that 
high’th” time-all new website that it super-easy to 
use and we promise no more changes...well, except 

for the as-always super-low prices

We’ve actually took a look at a lot of our back stock 
(of stuff we are sick of looking at) and dropped 

prices—CD’s and records as low as a measly buck

Also and as usual there is a ton of new stuff flowing 
into Know Crap! all the time...Punk, Hardcore, 

Garage and so on-

Bam! • f 3 Zine ♦ CD- $7.50 (Bam!)
Wjw! Zine b all In ; taitaruitlll cocl ’cause It’s ail In colour and has tens of 
great phoro’s...and like they said ”ltb never too late to learn Italian" - CD 
b a Beat Men presents with exrliehe tracks from the Leg Hbunds, Briefs. 

Atomsmashers and Bomb Pops...

The Short Eyes - "Bloodstains" Tour CD-R" $5.00 
vtow! Their tour CD-R...S tracks of truly fucked shit that wells a file Une 
between cl asst Punk arxj psychotic Hardcore...! ast chance to own thb 
'caife the band spilt up...ilmlted to 100 bloodstained copies w/ cover 

covered in real chicken blood splatter!

Lot’s of other new stuff and re-stocks too-like the 
Minds LP on Allen Snatch!, will there be one left for 
you? And coming in very soon will be the impossible 
to get No Hope for the Kids 7” "Das Reich" and you 

better hurry If you want to get that onel

So get yourself techologic-ized and get in front of 
that computer and spend mommies money like 

there’s no tomorrow: www.knowerap.com

for those who refuse techno! igiffcat bn write 
KnowGapi Mal Order 

P.O. Box25O37 
Rd rt land, OR 97298-0037 

or • ma! to; knower apt* knowcrap.com

PT 10 Tour 7" 
Manikins/Ulcers 

Attar The Manikins nave 

released their milestone 
Epileptic LP on P.Trash. 

here comes the split 7" with 
The Ulcers, call them the 

eriglish Rip Offs. 

Col. wax only on tour or 
from P.Trash Rec.

Digital Trash 01 - Fatals ■ Compilation CD 
with the long out of print 1st 7* from Nasty Produkt Rec. 
+ bonus track from their 1st session. 2nd T on PTrash 
& 3rd T on Yakisakana Rec. Comes in spec, silks
creen sleeve Get also the 2nd edit, of PT 07 ■
Fatals - Stereo No PhoniCT with other sllkscreen 
sleeve & col. wax from this highly distorted blues punk 
killers with lots of noisy guitars.

\PT06-Annas 
The Psychomen 7" 
Sounds like Tejengenerate. 
with pretty'screammg girt vocals. 
3 originals & a great cover of 
'Dressed In Black" 
3 dif col.versions and 
ver/ limd edit comes 
with photo comic 
book’1’

Fu/f Trash 02 
The Heartattacks 

■ Here Comes LP 
Young Swedish band from 

Stockholm with members from 
Tokyo Knifes, Blacks, 

Kamen Riders and Dontcares.
3 dif. cd.versions from P.Trash Records.

Know Crap! Mail Order

http://www.knowerap.com
knowcrap.com


M: Jestebmy otoczeni Polakami. Fakt faktem, Ze mojy ulubiony 
przekyskyjest polska kielbasa.
S: USA jest bardzo zrbZnicowanym krajem pod wzgl?dem 
muzyki. Jednak czasami jakib rodzaj wydaje si? byb bardziej 
na topie (nawet na scenie punk). Na poczqtku lat 90-tych 
dominowaty kapele pop, potem na szczyty wszedl garaZowy 
punk (Rip Off Records, Estrus...). Teraz wydaje si?, Ze swoje 
dni przeZywa muzyka post art-punk / no wave. Skyd waszym 
zdaniem takie zmiany zamiiowari?

K: Nie mam poj?cia. Osobiscie, jebli usiysz? cob, co mnie 
calkowicie rozpierdziela, cala reszta wydaje si? taka miema.
A: UwaZam, Ze wraz z pojawianiem si? nast?pnych pokoleb 
sluchaczy punk rocka, popularne staje si? cob innego. I w 
momencie, gdy te mtode dzieciaki osiygny pewien wiek, albo 
calkowicie przestajy si? interesowab punkiem, albo zaczynajy 
sluchab innych podgatunkbw, styd wynikajy zmiany 
popularnobci. Tak naprawd? nie wiem, jest zapewne wiele 
czynnikbw, ktbre na to wplywajy a ja jestem tylko jednym 
kawalkiem tej ukladanki.
M: Mybl?, Ze rbzne style ewaluujyz rbznych seen muzycznych.
S: Nagralibcie, zdaje si?, nowy material, lie utworbw, kto I 
kiedy to wyda?
K: Na nowej plycie b?dzie 12 utworbw, nagralibmy to z 
Sanfordem Parkerem i Jimmym Hollywood (TYRADES / 
BASEBALL FURIES) w Volume Studios w Chicago. Plyta b?dzie 
miala tytul „ln De Winkel”, co po holendersku oznacza „W 
sklepie”. JuZ wkrbtce, miejmy nadziej?, Criminal IQ powinno to 
wydab na winylu
S: OK. Co zespbi THE KRUNCHIES ma w planach na 
przyszlobb? Czego warn Zyczyb?
K: Nagrywamy duZy kryZek dla Criminal IQ, a potem, kto wie. 
Zycz nam Wesolych Swiyt. •
A: Zamierzamy zrobib jakib material i to b?dzie do dupy! 
Chcialabym, Zebyb nam zyczyl szcz?$cia w podawaniu si? za 
prawdziwy, utalentowany zespbi. \
M: Chc? jechab do Japonii i zagrab na paradzie.
S: No to spelnienia marzeri. Dziyki za wywiad.
K: Przeprowadzileb z nami wywiad. Moje marzenia si? spelnily!
A: Nie ma sprawy, facet.
M: Dziekuje. #1.
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K: Cokolwiek czym chcesz, Zeby bylo, dziecino.
A: Botox jest superbohaterem, ktbry zamiast walczyb z 
przest?pcami walczy ze zmarszczkami. Powstal, jako 
zmutowana forma botulizmu (jadu kietbasianego), styd nazwa 
Botox.
S: OK. Teraz kilka pytari do Amandy (sorry chlopcy). 
Amando, jak czujesz si? u bo ku dwbch pi?knych, mlodych 
chlopakbw?
A: Swietnie, ale to pewnie dlatego, Ze bwietnie czuj? si? przez 
caly czas. Jebli te sukinkoty sprbbowalyby 
kr?powab mbj sposbb bycia, w ciygu 
nanosekundy bytby koniec z tym zespolem.
Nie, wymaz to. Byiby koniec szybciej niz w 
ciygu nanosekundy A tak oprbcz tego, 
Matt jest moim bratem, a Kevin 
dtugoletnim przyjacielem, wi?c wiedzy na 
co mnie stab, jebli mi zalezy za skbr?
S: Dziewczyny dobb cz?sto grajq na 
basie w zespotach mieszanych (Lewd, 
Drags, Teen Idols...). Wytlumacz mi 
dlaczego? MoZe dlatego, ze wolq 
dluZsze i grubsze?
A: Jebli o to by chodzito, to gralabym na 
olbrzymim didjeridu (didjeridu instrument 
d$ty w ksztalcie rury, oryginalnie z pni 
bambusa wydr^zonego przez termity o 
dlugoSci do pdttora metra- S). Zgadza 
si?, pieprzone DIDJERIDUI A basjest po 
prostu fajny i dlatego na nim gram. Nie 
ma to nic wspblnego z mojy plciy. A 
skoro juz przy tym jestebmy, to 
chcialatym powiedzieb, Ze wielu 
facetbw gra na gitarze, basie czy 
perkusji. Nie wiem dlaczego tak jest. 
MoZe dlatego, Ze sy nad?tymi dupami, 
ktbre na wszystkim klady swoje lapy? 
Ale to tylko mbj poglyd.
S: A skoro o czlonkach mowa. Jak 
zabawy twoim... penisem?
A: Doskonale, jak zwykle
S: No to jeszcze chwilk? o myskich czlonkach. Sum 41 i 
Iggy Pop... Czy nadal uwaZasz Iggy'ego za fajnego faceta? 
Nie stracit nic wtwoich oczach?
A: Iggy Pop zawsze b?dzie dla mnie fajnym facetem, tak, jak 
zabawa moim penisem jest zawsze doskonala.
S: Dziyki Amando. KaZde z was w nieco inny sposbb lubi 
spydzab weekendy. Czy jebli spydzacie je razem, to cz?sto 
zdarza warn si? tartczyb kan-kana na pottuczonym szkle do 
muzyki ulubionych zespolbw Amandy?
K: Ah, Wojtek. Wykonaleb swojy robot?. Teraz, kiedy znasz 
nasze tajemnice, nie mamy wyboru i musimy ci? zabib!
A: Czasami po prostu chc? sciygnyb moje robocze ciuchy, 
zaloZyb cob przyjemniejszego i wyluzowab si?, jebli wiesz co 
mam na mybli. Dobrze jest przyjemnie sp?dzib weekend, 
mozesz potem zaatakowab swbj tydziefi pracy solidnym 
kopniakiem w ryj.
M: Jestem tahczacym kan-kana wariatem i kocham Annie 
Lennox. Te jej krbtkie, marchewkowe wtosy sy seksowne.
S: Jestebcie z Chicago. Jak wszystkim czytelnikom 
wiadomo, w Chicago jest najwi?ksza polonia. Znacie jakib 
Polakbw (lub ludzi z polskimi korzeniami)? Czy wiecie kto to 
jest Andrzej Golota? Swego czasu w Polsce niektbrzy 
muzycy pisali nawet o nim piosenki.
K: Oczywibcie. Znam wielu Polakbw. W gruncie rzeczy, w moim 
sysiedztwie przewaZajy Polacy. Nie wiem kto to jest Andrzej 
Gotota.
A: TeZ nie wiem, kto to jest Andrzej Golota, ale chodzilam do 
szkoly bredniej z dziewczyny ktbra nazywala si? Jenny Golota. 
Znam wielu Polakbw i to jest wspaniale. Chcialabym rozumieb 
polski j?zyk, wi?c wiedzialabym, co jem, gdy chodz? do 
„Czerwonego Jabtuszka” Nie wiem, jak to si? wymawia, ale 
wiem, co to znaczy.



A FRAMES : 2 CD
Muzyka XXI wieku. Kompletnie odhumanizowane, monotonnie 
powtarzane przez gitar? basows^ frazy, matematyczna 
doktadnobb perkusji, nisko brzmiqca gitara graje[ca wymykaj^ce 
si? spod kontroli d2wi?ki. No i wokal, spokojny, wybpiewujacy (a 
moze lepiej powiedzieb intonuj^cy) teksty o atomach, jonach, 
elektrycznobci, samotnobci (przyktadowe tytuty utworbw: 
..Nuclear”. .Ionic", .Electricity”, .Abstract”). ChociaZ wyczuwa si? 
wyra2n^ inspiracj? brytyjskimi post-punkowymi kapelami z 
pocz^tku lat 80-tych, czy kohca 70-tych (GANG OF FOUR, 
WIRE, FALL), to jest w tym spory powiew wspbtczesnobci (tak, 
jak np. u EPOXIES). Ten zespbl moim zdaniem ma przed soba 
sporat karier?. Nowi bogowie art-punka.
PS. W marcu 2005 ukaze si? nowa ptyta A FRAMES, a wyda j^ 
nie kto inny, jak stynny Sub Pop. Mybl?, Ze dzi?ki temu i u nas 
wi?cej ludzi pozna ich muzyk?.
fS-S Records, 1114 21st Street, Sacramento, CA 95814, USA, 
www. s-srecords. com)

ALTAIRA : Weight Your Conscience CD
Pot?Zna Sciana dZwi?kbw, z czego od jakiegob czasu kapele z 
Florydy sa znane. Melodyjne, ale krzykliwe wokale. Jak u 
wi?kszobci tego typu zespolbw nie byloby problemem 
wskazanie inspiracji. Wiadomo, Ze kochaj^one JAWBREAKER, 
LEATHERFACE, czy TILTWHEEL. ALTAIRA nie jest wyj^tkiem. 
Wi?kszobb spobrbd 7 utworbw z tej ptytki zbyt dtugo nie 
pozostaje w pami?ci. Jedynym wyj^tkiem jest .Blackout Night” z 
fantastycznymi podwbjnymi wokalami. Mo2na by wybrab 
jeszcze jeden utwbr i wyszedlby z tego naprawd? dobry singiel. 
A tu jest ich za du2o;.
(Attention Deficit Disorder, PO Box 8240, Tampa, FL 33674, 
USA, www.addwreckedkids.com)

AMPS FOR CHRIST : The People At Large CD
AMPS FOR CHRIST jest solowym projektem, zatoZonym przez 
Chrisa Bamesa po odejbciu z MAN IS THE BASTARD. 
Zainspirowany muzykq etniczn^ z rejonu wysp Pacyfiku, 
postanowit sam zbudowab cate instrumentarium. Mamy na tej 
ptycie cat$ mas? dziwnie wygl^dajqcych, a brzmiacych 
orientalnie instrumentbw szarpanych, dmuchanych i 
uderzanych. Wi?ksz? czebb spobrbd 23 utworbw wypetniaja 
spokojne folkowe ballady, ate mozna te2 natrafib na trzeszczqce 
noisy (.Use Use Use", .Gold On Mars”, .Firecube”), ktbre 
jednoznacznie umiejscawiaj^ przesztobb muzycznc[ Chrisa.
(5 Rue Christine, PO Box 1190, Olympia, WA 98507, USA, 
www.5rc.com)

APERS, THE : The Wild & Savage Apers CD
W polowie lat 90-tych pop punk przeZywat swoje chwile chwaly. 
Jednak wszystko, co pi?kne, kiedyb si? kortczy. Wielkie gwiazdy, 
albo nie chc^c powielab starych patentbw, zacz?ty pod?zab w 
nieco innym, niestety na ogbt nieciekawym kierunku (MR T 
EXPERIENCE), albo nagrywaty ci^gle tak samo brzmiqce, 
nudne jak flaki z olejem ptyty (THE QUEERS), bad2 tez unikajejc 
kompromitacji, znikaty ze sceny (SCREECHING WEASEL). 
Mlodzi adepci ramonesowej szkoty wyZszej te2 nie mieli nic 
ciekawego do zaoferowania (moze z matymi wyjqtkami, jak 
chociaZby wi?kszobb produkcji Mutant Pop Records). Swiezy 
powiem nadci^gnsjt ze Starego Kontynentu. To tu, w wielu 
wi?kszych i mniejszych miastach Wloch, Hiszpanii, Anglii czy 
Holandii zacz?ty wyrastab, jak grzyby po deszczu, Swietne, 
bwieZe, mtode hordy mitobnikbw braci Ramone. THE APERS 
oraz wydajcjca ich ptyty Stardumb Records s^ zdecydowanym 
przodownikiem tej nowej tali melodyjnego grania. Ptyta .The 
Wild & Savage Apers” to trzecie juZ petnowymiarowe 
wydawnictwo tego kwartetu z Rotterdamu. Tym razem jest to 
zbibr nagrab singlowych i rbZnego rodzaju odrzutbw z lat 1997- 
2002. Muzyka nie jest niczym odkrywczym. Prosty, 
niesamowicie melodyjny, trzy-akordowy punk, okraszony 
chwytliwymi chbrkami, mog? postawib na rbwni z najlepszymi 
dokonaniami SCREECHING WEASEL i THE QUEERS. 
Dotaczona do ptyty 12-stronicowa ksiejZeczka zawiera histori? 
zespotu, wypowiedzi muzykbw na temat kaZdego z utworbw 
zawartych na dysku oraz mas? zdj?b. Zawodowa robota.
(Stardumb Records, PO Box 21145, 3001 AC Rotterdam, The 
Netherlands, www.stardumbrecords.com)

ATOMSMASHERS : Drop The Bomb CD
Czwbrka makaroniarzy trzeszczy w typowy dla Rip Off Records, 
ate jak2e przyjemny dla przepitych narz^dbw, sposbb. Szybki, 
nieskomplikowany, garazowo nagrany punkowy rock'n'roll. 
Pisatem pewnie w recenzjach to okreblenie juZ kilka razy. Ale po 
co mam ktamab, skoro tak graja i na pewno bardzo si? tym 
ekscytuja.. Ja stuchaj^c ich tez. Mi to wystarczy.l 
Nieskomplikowana ptyta, wi?c i nieskomplikowana recenzja, 
(Rip Off Records. 581 Maple Ave, San Bruno, CA 94066, L/SA.I 
www ripoffrecords. org)

BACKYARD BABIES : Stockholm Syndrome CD
Co do tego zespotu, to od dobb dawna mam troch? mieszane 
odczucia. Muzyka jest bardzo dobra, soczybcie brzmi^ca,
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69 CHARGER : Trash Deluxe! CD
Ptyta raczej dobb nietypowa dla Stardumb Records. 69 
CHARGER z Eindhoven wycinaj^ w zawodowy sposbb 
punk'n'roll. Widab choroba, ktbra kilka lat temu opanowata 
Skandynawi?, przeniosta si? teraz na potudnie. Otwieraj^cy 
ptyt? rewelacyjny .Stranded” to peretka, ktbrej nie powstydzityby 
si? NEW BOMB TURKS czy GLUECIFER. Kolejne utwory 
utrzymane s^ w podobnym stylu, aczkolwiek w niektbrych 
momentach moZna uslyszeb bardziej rhythm & bluesowe 
elementy. Jedynym mankamentem, jak dla mnie, jest troszk? 
malo siarczyste brzmienie i po pewnym czasie ptyta zaczyna 
nuzyb.
(Stardumb Records. PO Box 21145, 3001 AC Rotterdam, The 
Netherlands, www. stardumbrecords.com)

http://www.addwreckedkids.com
http://www.5rc.com
http://www.stardumbrecords.com
stardumbrecords.com


BAD TIMES: S/TCD
Zdecydowanie jednorazowy projekt. Trzech maestro 
garazowego punka: Jay Reatard (REATARDS, LOST SOUNDS 
+ cate masa innych zespoldw), Eric Oblivian (ex-OBLIVIANS) i 
King Louie (ex-PERSUADERS), zrobilo jedna prdb?, 
zakoriczon^ sesja nagraniow^, zagrato jeden koncert, a efektem 
tych zabiegdw jest recenzowany, jedyny w swoim rodzaju 
krqZek. Prymitywnie nagrany, garazowy a2 do bdlu punk, 
b?dqcy kwintesencj^ dokonah muzycznych twdrcdw tego 
projektu. Prostota wczesnopunkowych skladanek ..Killed By 
Death” przefiltrowana przez rz?zqce brzmienie OBLIVIANS. No i 
piosenka ..Momma Told Me So”, ktdra w moim rankingu na state 
wejdzie do kanonu najlepszych Smierdzqcych rock'n'rollowych 
peretek. To wystarczy za cate[ rekomendacj?.
(Sympathy For The Record Industry, 
www. sympathyrecords, com)

BAR FEEDERS, THE : 50 Ways To Leave YourLiverCD
Nazwa zespolu, tytul pb/ty, niektdre teksty wskazujs[ 
jednoznacznie, co ci panowie kochaj? bardziej od punk rocka... 
Domydlcie si? sami co? A punk rocka kochaj^ zwariowanego, w 
tempie na ztamanie karku. Utwory s^ skomponowane w 
szalehczy sposdb. Raz piekielnie szybko, by po chwili przejdd 
do wolniejszych melodii, potem znowu szybko, a wszystko takie 
zmiany w jednym utworze. W otwierajqcym wokalista ma gios, 
jak ten fagas z OFFSPRING, w drodku ..Chinese Chicken” 
wstawiony jest melodyjny fragment (hmmm, prawie pdl 
piosenki), ktdry do zludzenia przypomina mi taki stary 
lookoutowski band, WYNONA RIDERS (nie chce mi si? teraz 
sprawdzad, ate jestem na 99,9% przekonany, Ze to taki sam 
patent). Niektdre utwory maja po kilkadziesi^t sekund i w nich 
nie ma zmiluj, ate sq i takie trwajace blisko 6 minut i to juz za 
wiele na moje sity. Trzy pierwsze piosenki przebrnqlem bez 
zgrzytania z?bami, ale kolejne byly juZ dla mnie m?czarniq. 
(Attention Deficit Disorder. PO Box 8240, Tampa. FL 33674, 
USA, www.addwreckedkids com)

BATORS, STIV : Disconnected CD
Specjalna edycja, wydana w 25 rocznic? ukazania si? oryginalu, 
solowej, kladejcej na lopatki plyty Stiva Batorsa, lidera DEAD 
BOYS. Rzecz zupelnie inna, ni2 dokonania tej pionierskiej, na 
rynku amerykahskim, kapeli punk. Stiv, z pomocnym udzialem 
kilku znajomych muzykdw, powrdcil tym krqzkiem do swoich 
wczesnych inspiracji muzycznych. Nie ma tu wi?c ostrych, 
rz?Zqcych gitar, krzykliwych wokali, a wszystko zastajxone 
zostalo zmystem Batorsa do pisania power-popowych, 
garazowo brzmi^cych melodii. To wydanie uzupelnione zostalo 
pi?cioma wczedniej nie publikowanymi utworami, zaopatrzone 
jest w grub^ ksi^Zeczk?, z wieloma interesujqcymi 
opowiedciami. Jedli wczedniej nie posiadalidcie tego waZnego 
dla histopi rock and rolla krazka, to goraco polecam t? nows^ 
edycj?.
PS. Wydanie plyty zbieglo si? z bardzo smutnym faktem. W 
paZdzierniku 2004 zmarl Greg Shaw, zatozyciel wytwdrni Bomp 
Records, postad legendarna na amerykafiskiej (i chyba nie 
tylko) scenie punk. Spoczywaj W Pokoju, Greg...
(Bomp Records, PO Box 7112, Burbank, CA 91510, USA, 
www.bomp.com)

BERZERK : This Silence Kills CD
Plyt? rozpoczyna ci?Zkie zwolnienie, przerwane po minucie 
przez szybki rytm perkusji, thrashow^ gitar? i wrzeszcz^cy gios 
wokalistki. Kurde mol... hardcore, jakim fascynowala si? cate 
Polska w latach 90-tych. Chyba wiecie, o czym mdwi?. 
DOUGHNUTS (to z powodu podobiehstw krzykaczek), Y.O.T., 
czy z rodzimego podwdrka CYNAMON X (ups... CYMEON), a 
nawet w bardziej crustowych momentach HOMOMILTIA. Rzecz 
nie dla mnie, chociaz plytka jest krdtka (tylko 15 minut), wi?c 
udalo mi si? przez calodd przebrnqd.
(Recess Records, PO Box 1666, San Pedro, CA 90733, USA, 
www. recessrecords, com)

BITCH IN': The Night Life, The Tight Style CD
Dowodzone przez dwie kobialki punkowe trio z Gainesville. 
Graja melodyjnie, w taki celowo niedopracowany sposdb. 
Wystarczy posluchad czteroakordowego wst?pu do „Some Of 
My Favorite Badasses”, by nie mied zludzeri. Lekko 
przesterowany wokal i ostre, szybkie gitary. Lookout'owskie 
brzmienie z czasdw, gdy ta wytwdrnia nie bawila si? w gdwniany 
artyzm, a wydawala szczere, mlode zalogi. Slychad, jak u 
wi?kszodci kapel z Gainesville, Ze lubi^ HOT WATER MUSIC (a 
kto nie lubi?!), ale, Ze nie obce im s^ rdwniez wczesne plyty 
SAMIAM. Jest sympatycznie.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

BLACK LIPS! : We Did Not Know The Forest Spirit Made 
The Flowers Grow CD
Ci kolesie sa. szaleni! Widzialem fragment ich wyst?pu na 
ubiegtorocznym festiwalu Chicago Blackout i do dzid dzieri 
jestem oszolomiony. Erupcja energetyczna pordwnywalna tylko 
ze slynnym koncertem radioaktywnym w Czarnobylu, bdjki 
mi?dzy gitarzystami, hektolitry alkoholu (byd moZe kilogramy 
innych uZywek?), muzycy nie zwracaj^cy specjalnie uwagi na 
perfekcj? wykonania kompozycji. I na zakoriczenie gitarzysta 
przez kilka minut wydalajqcy pocz?tkowa cz?dcia przewodu 
pokarmowego nadmiar cial obcych nagromadzonych w jego 
organizmie. Krdtko mdwi^c zabawa na catego! Taka tez jest ta 
plyta. Niedopracowany brzmieniowo rock and roll, jaki moZemy 
uslyszed na skladankach 2 wczesnym punkiem z lat 60-tych 
(„Back From The Grave" czy ..Teenage Shutdown”). W latach 
90-tych te brzmienia perfekcyjnie niedopracowali THE 
MUMMIES, a BLACK LIPS SEtgodnymi i3h nast?pcami.
(Bomp Records, PO Box 7112, Burbank, CA 91510, USA, 
www.bomp.com)

BLACKTOP : I Got A Baaad Feelin' About This CD
Pytanie zasadnicze: czy wiecie kto to jest Mick Collins? 
Zapewne nie wiecie... W tym momencie powinienem kazad warn
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melodyjne zachrypni?te wokale, sporo smaczkdw gitarowych. 
Troszk? bardziej wygladzona w stosunku do rewelacyjnej „Total 
13”, sporo glam rocka (mdj znajomy, mo2e troszk? nie fair ocenil 
ich jako punkowy GUNS'N'ROSES). Slychad, 2e panowie 
kochajei SOCIAL DISTORTION, NY DOLLS, ale i HANOI 
ROCKS. To si? chwali. W piosence ..Friends” wokalnie udziela 
si? plejada gwiazd, Ze przytocz? tylko nazwiska Joey Ramone 
czy Mike Monroe (HANOI ROCKS). Ale napisatem cod o 
mieszanych odczuciach. Mierzi mnie Zdziebko nieco 
gwiazdorskie zachowanie pandw z BB, szczegdlnie gitarzysty 
Dregena, ktdry niekiedy zachowuje si? jak dupek. Powinni brad 
przyklad z HELLACOPTERS, rdwnie popularnych w 
Skandynawii, ale przy tym bardzo skromnych. Cholera, pieprz?! 
W sumie liczy si? muzyka!
(jakii moloch, szukajcie a znajdziecie)

http://www.addwreckedkids
http://www.bomp.com
http://www.bomp.com


BRIEFS, THE : Sex Objects CD
Kilka dni temu zadzwonil do mnie znajomy z pytaniem: „Znasz 
ten nowy bwietny zespbl BRIEFS?”. Hmmm... wlabnie tak 
wygl?da wbrbd polskich milobnikbw niepokomych dZwi?kbw 
znajomobb muzyki zza Wielkiej Wody (a nalezy dodab, Ze bw 
znajomy bledzi nowinki muzyczne dobb dokladnie). Wi?c 
odpowiedzialem, Ze znam bardzo dobrze i to od kilku ladnych 
lat. THE BRIEFS to jedna z najlepszych kapel l?cz?cych 
melodyjny punk 77 z mikrymi elementami nowej fali. Kolesie 
wyglqdaj?, jak Zywcem wyci?ci z londyrtskiej widokbwki, 
przedstawiaj?cej mtodych gniewnych (pasiaste koszule, 
skbrkowe krawaty, poszarpane marynarki z cal? mas? badzikbw 
i obowi?zkowo nowofalowe okulary przeciwsloneczne). A 
muzyka... Melodyjny, niezbyt szybki, przebojowy punk, czasami 
lagodny, a momentami bardzo zadziorny (cala czwbrka udziela 
si? wokalnie, dlatego te2 s? piosenki zabpiewane w glupkowato 
wesolkowatym stylu, znanym chociaZby z dokonab The Dickies 
czy Toy Dolls, ale i ostro brzmiace punk rocki, jak ..Antisocial" 
czy „No More Presidents”). Mitobnikami amerykariskiego 
spoleczehstwa i osbb rzadzacych krajem zespbl raczej nie jest. 
Za najlepszy przyklad mbglbym przytoczyb utwbr z poprzedniej 
ptyty „we Americans are stupid...”, ale i na tym wydawnictwie 
jest sporo docinek do wlasnych rodakbw (..Destroy The USA”,

„So Stupid” czy wspomniany juz „No More Presidents”). 
Ciekawym i dobb, zaskakuj?cym, jest fakt wydania tej plyty 
(trzeciej ju2 w dyskografii zespolu) przez BYO Records. Po 
nagraniu dla lokalnej Dirtnap debitu .Hit After Hit” zespbl 
podpisal kontrakt z jednym z moZnych biznesu muzycznego, 
Interscope Na cate szcz?bcie (Ze wspomnialbym tylko losy, po 
podpisaniu kontraktbw z duZymi wytwbrniami, JAWBREAKER 
czy JAWBOX) nic z tego mariazu nie wyszlo. Goryeo polecam! 
(BYO Records, PO Box 67609, Los Angeles, CA 90067, USA, 
wwvV. byorecords, com)

CATHOLIC BOYS : Psychic Voodoo Mind Control CD
Utwbr tytulowy spokojnie znajduje si? na libcie najwi?kszych 
hitbw ubiegtego roku. Wybuch halabliwej energii, uzupelniony 
chropowatymi punkowymi wrzaskami i konwulsyjnymi 
zagrywkami gitary. To wlabnie sposbb, w jaki atakuj? nas gitary, 
wyrbznia ten zespbl spobrbd innych garaZowych punkbw. 
Zamiast poslugiwab si? prostymi akordami, panowie znaeznie 
cz?bciej graj? chore, przesterowane, rock'n'rollowe melodie, 
wylewajace si? niczym lawa z globnikbw. Intensywny, globny, 
przesterowany rock punk. RbZowo-Zblta okladka tego produktu 
jeszcze bardziej zach?ca do kupna staromodnego skbrkowego 
krawatu, wloZenia poszarpanej, pospinanej agrafkami marynarki 
i wsluchania si? w d2wi?ki CATHOLIC BOYS.
(Trick Knee Productions, PO Box 12714, Green Bay, Wl 54307- 
2714, USA)

CAVE 4, THE : Sheena Was Right CD
O mbj BoZe! Niemiecki surf! Fuck man... zastanawiam si?, czy ci 
kolesie surfuj? w Baltyku? A moZe chwytaj? swoje dechy i wal? 
na austriackie lodowce, gdzie bmigaj? w dbl, miast na nartach 
to, na tychze dechach. No niewazne. Lubi? czasami dobrego, 
garazowego surfu posluchab (PHANTOM SURFERS, 
VOLCANOS), ate to co Niemczaki prezentuj? jest zbyt dobrze 
poukladane. NiewaZne, Ze te wszystkie melodyjki juz gdzieb 
slyszalem, ale brak w tym jest odrobiny szalebstwa i 
zadziornobci. Nie nie ... nie dla mnie. A tak na marginesie. 
Wiem, Ze Sheena jest (czy moze byla) punkbw?, ale surfbw?? 
Desk? do surfowania pewnie jedynie moglaby spoZytkowab, 
jako dech? do prasowania.
(Swindlebra Records, Goethestr. 22, 89312 Guenzburg, 
Germany, www.swindlebra.de)

CHARLIE BROWN GETS A VALENTINE : Dismissed CD
Ci panowie dobb sprawnie poruszaj? si? w rejonach 
emocjonalnego indie punk rocka. Nie jest to nic odkrywczego, । 
ani powalaj?cego, ate bardzo przyjemnie si? tego kr?Zka slucha. 
Polamane rytmy z mocno zaznaczonym basem, zagrane raczej 
w brednim tempie, gitara cz?sto graj?ca w wysokich rejestrach. 
Widab, Ze praca domowa zostala odrobiona i plyty i 
JAWBREAKER czy J CHURCH s? w jednym paluszku. Do tego 
dodab naleZy sporo inspiraeji bardziej wspblczesnymi kapelami 
jak ALKALINE TRIO I obraz CHARLIE BROWN GETS A 
VALENTINE jest kompletny. Zdecydowanie ciekawsze, ni2
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odloZyb ten szmatlawiec i zaj?c si? mniej zdegenerowanymi i 
bardziej poZytecznymi, z punktu widzenia wspblczesnej 
mtodziezy, rzeczami, jak np. bci?ganiem nowego loga lub poli- 
FUCK-onicznego dzwonka do waszych hypersuperduper- 
nowoczesnych telefonbw kombrkowych. Ale przecieZ wiecie, Ze 
mam dobre serce i chc? przybliZyb warn muzyke, o ktbrej 
pewnie nigdzie indziej nie moglibybcie poczytab. OtbZ wi?c, 
Mick Collins jest postaci? kultow? w bwiatku bmierdz?cego, 
prymitywnego, przesterowanego, garazowego blues punka. 
Grup?, ktbra przyniosla mu niepodwazaln? pozycj? ksi?cia w 
undergroundowym bwiatku bylo GORIES. Dwie gitary, zero 
basu, prosta, wybijaj?ca rytm perkusja, i przepity, zachrypni?ty 
gios Micka. Pierwsi, jedyni w swoim rodzaju I wielka inspiracja 
dla .setek ich nastepcdw. Po przedwczesnym rozpadzie 
GORIES, Mick zaangaZowal si? w wiele kolejnych projektbw. 
BLACKTOP jest jednym z nich. ZaloZony wspblnie z Darinem 
Lin Woodem (ex-68 COMEBACK, ex-FIREWORKS) przetrwal 
niecate dwa lata (94-95), pozostawiaj?c po sobie genialny 
album I kilka singli. Recenzowany dysk jest reedycj? tegoz 
kr?zka + dodatkowo dorzucone sa wszystkie nagrania singlowe, 
co sktada si? na kompletn? dyskografi? BLACKTOP. A 
muzycznie, nadal mamy do czynienia z prymitywnym 
garaZowym blues punkiem pelnym piskbw i sprz?Zert, jednak 
dodanie gitary basowej zdecydowanie bardziej scalilo te 
nagrania i dodalo im wi?cej mrocznego uroku. Ponad godzina 
muzyki, ktbrej (jebli kogob rajcuje takie granie) nie wolno nie 
mieb!
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

http://www.swindlebra.de
http://www.intheredrecords.com


DEADLY SNAKES, THE : Ode to Joy CD
DEADLY SNAKES bez w?tpienia graj? tradyeyjn? muzyk? 
gara2ow? zdecydowanie lepiej, niz wi?kszosd obecnych 
zespoldw. Trzeci duZy kr?zek Kanadyjczykdw nie przynosi 
specjalnych zmian stylistycznych. Nadal mamy znakomity mix 
rockn'rolla, soul'u rhythm & bluesa, a nawet najezystszej wody, 
bluesa. Muzyka grana przez bialych, ale stuprocentowo wyrosla 
z czarnych korzeni amerykariskiego poludnia. Bogate

instrumentarium (saksofon, pianino, harmonika ustna, organy) 
powoduje, Ze „Ode To Joy” jest plyt? bardzo zrd2nicowan?. 
Zdarzaj? si? szybkie, ostre, stones'owskie piosenki, ale 
wi?kszo6d z nich jest w wolniejszych, bardziej nastrojowych 
klimatach. Mimo to, kaZdy z utwordw jest w stanie rozruszad 
nawet najtwardszego leniucha i dupobarowicza. Blisko 40 minut 
niespokojnego, inspiruj?cego sluchania.
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

DEADLY WEAPONS : Get Right In There CD
To jest prawdziwy PUNK ROCK, dzieciaku! Nie telewizyjne 
gdwna typu BLINK 666 czy GODD SZARLOTKA... GloSny, 
halaSliwy, ostry jak Zyletki Polsilver i op?tany destrukeyjn? sil? 
walca drogowego. 13 piosenek w 18 minut, tryskaj?cych 
nienawiSci? do wszystkich i wszystkiego. Kierowani przez 
maj?c? w dupie wszelkiego rodzaju diety i rosn?c? na pot?g? 
Tin? Lucchesi (ex-TRASHWOMAN i obecnie BOBBYTEENS), 
wykrzykuj?c? obrazoburcze teksty do muzyki b?dacej 
pol?czeniem GG ALLINA i RAMONES z okazjonalnymi riffami 
BLACK FLAG. Chcialbym zobaczyd Tin?, jak bryka na scenie ze 
Swi?tej pami?ci Darby Crashem. To byloby dewastuj?ce 
wydarzenie.
(Jonny Cat Records, PO Box 82428, Portland. OR 97282, USA)

DEADSURE : From Your Head To Your Sacrum Cdep
Nowy zespdl wokalisty kanadyjskiego SPARKMARKER, Ryana 
Scotta.. I to slychad. SzeSd utwordw umieszczonych na tej epee 
nie odbiega specjalnie od jego poprzednich dokonari. Nadal 
mamy polamany, emocjonalny hardcore. Zawodzace w 
dischordowskim stylu gitary (klania si? FUGAZI), polamana 
sekeja rytmiezna, jak na wczesnym JESUS LIZARD, do tego 
zawodz?cy, zachrypni?ty wokal. Pierwszy utwdr startuje bardzo 
spokojnie, aby ju2 po chwili zmia2d2yd nas swoim ci?2arem. 
Plyta smutna, i nie latwa w odbiorze. Ale fani tego typu grania 
na pewno nie poczuj?si? zawiedzeni.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

DEEP EYNDE, THE : Shadowland CD
Duane Peters, mistrz deskorolki, czlowiek, ktdrego w?troba 
bardziej przypomina nasi?kniet? alkoholem gabk?, ni2 ludzki 
organ wewn?trzny, kocha poludniowo-kalifornijski punk. I wydaje 
kolejne, Swie2o brzmi?ce zalogi. DEEP EYNDE z Los Angeles 
grzeja mroeznie brzmiqcy punk rock, l?cz?c miloSd do TSOL, 
AGENT ORANGE czy SOCIAL DISTORTION, z inspiracj? 
mistrzami horror punka czy gotyk punka (nie b?d? wymienial 
nazw). Potrafi? zagrad wolniej, nastrojowo, 2e aZ chce si? lecied 
po kolejny paczk? Swiec i zaslonid okna, ale i przyjebad 
porz?dnie na szybkich obrotach. Darujcie sobie kolejne plyty 
AFI, a posluchajcie DEEP EYNDE.
(Disaster Records, PO Box 7112, Burbank, CA 91510, USA, 
www. disasterrecords com)

DEERHOOF : Milk Man CD
5 Rue Christine wydaje plyty tak rozlegle stylistyeznie, 2e trudno 
je w jakikolwiek sposdb zaszufladkowad. DEERHOOF jest tego 
doskonalym przykladem. Awangardowa rock-opera. Zespdl 
potrafi uderzyd ostrymi, noise'owymi numerami, z pelnymi 
improwizaeji psychodeliczno-jazzowymi partiami gitary, aby po 
chwili zaskoezyd nas spokojnymi, nastrojowymi numerami, w 
ktdrych dziecinnemu glosowi Satomi Matsuzaki akompaniuje 
jedynie spokojne pianino i szcz?tkowa perkusja Kwartet z San 
Francisco wykorzystuje bardzo rozlegle instrumentarium. Mamy 
tu wspomniane ju2 pianino, cymbalki, trqbki, a nawet koScielnie 
brzmi?ce organy. Plyta koncepcyjna «wnie2 w warstwie 
tekstowej, bedaca opowiescia o niezrozumianym przez 
spoleczeristwo, kalekim mleczarzu Willie Wonka, ktdrego ofiar? 
padaj? dzieci, kuszone wizja krainy ze sndw. Trudne w odbiorze, 
ale wci?ga.
(5 Rue Christine, PO Box 1190, Olympia. WA 98507. USA, 
www.5rc.com)

wi?kszodd mainstream'owego g6wna, jakie seen? emo ostatnio 
zalewa
(Whoa Oh Records, 21-36 43rd Street, Astoria, NY 11105, USA, 
www. whoaohrecords. com)

CLAIRMEL : A Letter To Friends CD
Wiem, Ze w dwiecie emocjonalnego, melodyjnego punk rocka 
zagrane zostato ju2 wszystko Kolejne zespoly penetruj^ce te 
rejony, mogs[ byd tylko kolejnymi kopiami JAWBREAKER, J 
CHURCH, czy z najnowszych czasdw, HOT WATER MUSIC. 
Ale jedni robi^ to by pokazad, jacy s^ alternatywni, buntowniczy 
I (musze byd trendy i u2yj? tego zwrotu) TRENDY. A wychodzi z 
tego zatosna, pozbawiona zaangaZowania klisza wspomnianych 
zespoldw. Inni, i do tej grupy naleZy chociazby CLAIRMEL, 
GUNMOLL czy GRABASS CHARLESTONS, maj^ gl?boko w 
dupie wszelkiego rodzaju mody i dlubi?c po garaZach, graja 
muzyk?, ktdra jest ich calym Zyciem I tym co naprawd? kochajq. 
Stychad to w kazdym szczerym, zagranym z furi^ d2wi?ku 
umieszczonym na „A Letter To Friends". Krzykliwe, melodyjne 
wokale, potamane rytmy, bas p?dzacy do przodu i odjechane 
gitary. Nic nowego. Ale ile radoSci ze sluchania. Kolejny 
niezb?dnik z No Idea.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

DARLINGTON : All The Wrong Moves CD
Ten zespdl zaczyna wydawad plyty z cz?stotliwodcic[ poraZek 
polskich klubdw pilkarskich w europejskich pucharach. 
Recenzowana „AII Wrong Moves” to druga (po kr?zku wydanym 
dla Stardumb) plyta z 2003 roku, a na koncie panowie z 
Teksasu maj^ juZ now? produkcj? dla Disaster Records. 
Wszystkie te plyty wypetnia identyezna muzyka. Melodyjny, 
przestodzony pop-punk, przyjemny do posluchania, ale 
strasznie wtdrny. Trzy akordy, ladnie nagrane i przyzwoicie 
zagrane, smarkate (jak to si? teraz m6wi) melodie, ale nic z tego 
nie wywoluje na plecach g?siej skdrki. Czy nie lepiej troszk? 
dlu2ej po my Sled, nagrad jedn? porz?dn? ptyt? na 2 lata, a nie 
faszerowad nas ci?gle tym samym?
PS. Sk?d u pana Christy Darlingtona taka obsesja na punkeie 
umieszczania na wkladkach do plyt kopii listdw odmownych z 
duZych wytwdrni??? CzyZby zrobili wszystko by byd w MTV? 
Maj?chyba zbyt male piersi i zbyt mate otworkdw...
(Whoa Oh Records, 21-36 43rd Street, Astoria, NY 11105, USA, 
www. whoaohrecords. com)

http://www.intheredrecords.com
http://www.5rc.com


DIPERS, THE : How To Plan Successful Parties CD
Mamy do czynienia z pobocznym projektem zmontowanym 
przez 2/3 skfadu A FRAMES. I tak , jak w przystowiu „niedaleko 
pada jablko od jabloni”, tak muzyka DIPERS niewiele rbZni si? 
od poczynari A FRAMES. WciqZ zainfekowany 
minimalistycznym brytyjskim post-punkiem, przesterowany, 
globny i obrzydliwie pi?kny art-punk. Mbglbym przytoczyb tu w 
calo&ci recenzj? ptyty A FRAMES, ale po co? Sami moZecie j^ 
przeczytab wczebniej. Nagrane jest to bardziej bmieciarsko, 
utwbr drugi („Shake”) zawiera dobb nietypowy 3-akordowy 
ramonesowaty riff, a plyt? zamyka blisko 4-minutowe 
sprz?2enie. Reasumuj^c zakohcz? podobnie... nowi bogowie 
art-punka!
(Omnibus Records, PO Box 16-2372, Sacramento, CA 95816, 
USA, www.omnibusrecords.com)

DIRTBOMBS, THE : Dangerous Magical Noise CD
Pytanie zasadnicze: czy wiecie kto to jest Mick Collins? 
Zapewne nie wiecie... W tym momencie powinienem kazab warn 
odtoZyb ten szmattawiec i zajqc si? mniej zdegenerowanymi i 
bardziej po2ytecznymi... Ej ej ej... Pewnie myblicie, Ze macie 
jakieb cholerne deja vu? Albo, Ze mi, od napisania tylu 
beznadziejnych recenzji, powalilo si? cob pod skorupa i 
zaczynam popelniab autoplagiaty? Nic z tego! Jestem pelen 
wtadz umyslowych i pragn? warn tylko wbib do glowy to 
nazwisko: MICK COLLINS!!! JuZ od wczesnych lat 90-tych Mick 
mbwil o grupie, ktbra skladalaby si? z dwdch perkusistbw, 
dwbch basistbw i piorunujacego gita rowego halasu. Przez wiele 
lat byl to jedynie pomyst z blizej niesprecyzowanej przyszlobci, 
lecz w kohcu udato si? go zrealizowab. W ten oto sposbb 
bwiatlo dzienne ujrzalo DIRTBOMBS. ..Dangerous Magical 
Noise” to trzecia pefnowymiarowa plyta tego ansamblu, 
przynoszaca 15 mocno sfuzzowanych, podbitych przez 
podwbjne brzmienie perkusji, garaZowych numerbw. Sa 
momenty bardzo melodyjne, jak chociaZby 3-akordowy, 
niemalze ramones'owy ..Don't Break My Heart”, czy nostalgiczny 
..Stop”, soul/rhythm and bluesowe piosenki inspirowane 
murzyrtskim graniem z Detroit („Sun Is Shining", a tak przy 
okazji to Mick jest czystej wody Afro-Amerykaninem) i typowe 
dla Micka, GORIES'owskie blues punki („Stupid”). Jak juz

zach?ceni moimi recenzjami zdob?dziecie t? plyt? (no | 
GORIES i BLACKTOP rzecz jasna), to zach?cam do si?gni?cia 
po inne wytwory pana Collinsa: SCREWS i KING SOUND 
QUARTET
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 9005Q 
USA, www.intheredrecords.com)

DISKORDS : Blame It On The Kids CD
Cos niesamowitego. Ci kolesie nie maj^ wi?cej, jak po 15 lat. 
Bo2e, Zeby u nas nastolatkowie, zamiast nosib workowate 
spodnie i fascynowab si? durnym hip hop polo i telefonaml 
kombrkowymi, zacz?li, moze nawet nie grab, ale chocia 
sluchab kapel pokroju DISKORDS. Czterech mlodzieficbw ? 
pblnocno-zachodnich cz?sci Stanbw, odzianych w skbrzane, 
nabwiekowane kurtki, juz w pierwszym utworze nie pozostawia 
zadnych zludzeh. Gitarzysta wycina niczym Johnny Thunders 
za czasbw HEARTBREAKERS, wokal i brzmienie utworu 
nasuwa na mybl debiutanck^ plyt? HUMPERS. Drugi numer... 
prdste dwa akordy, wokal wybpiewuj?cy „ I love her oh-oh-oh, my 
my cretin girl". Czuj? si? jakbym sluchal wczesnej plyty 
QUEERS. Melodia na maksa, czasami w klimatach bardziej pop 
punkowych, a czasami czystej wody rock'n'roll. Uhhh, dlaczego 
u nas nie ma takich dzieciakbw??? :-(
(Vinyl Warning Records, PO Box 2991, Portland, OR 97208 
2991, USA, www.vinylwarning.com)

DTS : Hard Fixed CD
JuZ pierwszy, przesterowany, pelen przestrzeni gitarowy riff, 
oraz nazwa wytwbrni, jaka stoi za tym wydawnictwem, nasuwa 
na mybl tylko jedno nazwisko - DAVE CRIDER!. Nowy projek 
muzyczny szefa Estrus Records, a w przeszlobci lidera tak 
znakomitych zespolbw, jak MONO MEN czy WATTS. Dla mnie 
to wystarcza w zupelnosci za rekomendacj?. Tym razem mamy 
lekka. odmiennobb stylistyczn^, od garaZowego rocka, jak 
prezentowaly wymienione zespoly, w kierunku zdecydowanie 
soulowym, ze sporay dawkay hard rocka. Muzyka jest rat 
lagodna, rzeklbym knajpiana i w ulamku sekundy staje si$ 
drapiezna i zadziorna. Ogromna w tym zasluga Diany Young 
Blanchard, ktbra dysponuje pot?Znym, wypalonym papierosami 
whisky, glosem. Dave wycina ostre rock and rollowe riffy z 
zaciektobciq, jak to robitw MONOMEN, a innym razem potrafi z 
melancholia^ zagrab spokojne bluesowe akordy. Na dokladk« 
mamy cover Tiny Turner. Idealne do zadymionej, ciemn? 
speluny, z paczk? Lucky Strike'bw na stole (ehhh... gdybyn 
tylko palil) i butelk^taniej whisky w dloni (ehhhh....)
(Estrus Records, PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)

ERGS!, THE : dorkrockcorkrod CD
Kolejny zespbl z Nowego Jorku, ktbry udowadnia, Ze pop-punk 
ograny i zasmiecony przez setki nudnych i malo inspiruj^cycl 
kapel, moZe nadal byb witalny i walib w krocze niczym Andrew 
Golota. Mimo, Ze piosenki na ..dorkrockcorkrod" przepelnione si 
popowa estetyk^ to juz po wysluchaniu kilku z nich z latwosci;
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DEXATEENS, THE : S/TCD
Estrus wypuszcza sporo zajebistych plyt, ale niestety zdarzajat 
si? rbwnieZ rzeczy nieciekawe i zupelnie (przynajmniej mnie) nie 
interesuj^ce. Gitarowy rock, w wi?kszo§ci wywolujacy u mnie 
odruchy wymiotne (chociaZby otwierajqcy ptyte ..Cardboard 
Hearts” z okropnym, countrowym wokalem). Tylko czasami, w 
ostrzejszych numerach da si? tego jeszcze posluchab (..Cherry" 
z riffem zywcem zaczerpni?tym z THE STOOGES), ale tego 
typu utworbw jest tu, jak na lekarstwo. Plyta nagarna pod 
realizatorskim okiem legendarnego Tim'a Kerfa. Szkoda twojej 
roboty, Tim. Kompletne gbwno!
(Estrus Records, PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)
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tchu. Ale nie tylko muzyka porywa... Inteligentne, bez zbytniego 
nad?cia teksty, o dwdch najwaZniejszych w punkowym dwiecie 
sprawach: polityce i milodci dopelniaj^ obrazu, ktdry musicie 
poznad i pokochad.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords com)

FUNCTIONAL BLACKOUTS : S/T CD
Zastanawiam si?, co ci kolesie* z mlodych kapel z Chicago 
fadujq w siebie, ale faktem jest, Ze pojawilo si? w tym rejonie 
sporo dwietnego, rozjebanego punka. JuZ pierwszy utwdr, o 
jakZe znamiennym tytule ..Destroy Hollywood” nie pozostawia 
zadnych zludzefi. Agresywny, wdciekly punk rock z 
przesterowanym, wrzeszcz^cym wokalem, zaserwowany z 
pr?dkodci^ bolidu Michaela Schumachera, ale nie pozbawiony 
pijackiego uroku. W psychotycznych, wolniejszych utworach 
FUNCTIONAL BLACKOUTS sklada hold Bogom z ELECTRIC 
EELS, szybsze utwory doskonale pasowalyby na skladaki 
..Killed By Death”. Brzmienie wiadome: surowe i haladliwe 
Podpisuj? si? obydwoma r?koma i nogami pod tytulem utworu 
..Stamp Out Techno" i od siebie dodatbym jeszcze ..Stamp Out 
Hip Hop"l Przerdbka utworu GERMS ..Land Of Treason” 
utwierdza mnie w przekonaniu, Ze Chicago powinno byd dumne 
ze swojej mlodzieZy.
(Criminal IQ, 3540 N. Southport, Chicago, IL 60657, USA, 
www. crim inaliq. com)

FUSE!, THE : The Fisherman's Wife CD
Latynoskie trio z Kalifornii wywala w nas caly magazynek swojej 
bezkompromisowej, mtodziehczej frustracji. Muzyka polamana, 
szybka, chaotyczna i bardzo trudna do zaszufladkowania. Mamy 
tu zardwno sporo zaczerpni?d z muzyki mods'dw, ale i haladliwe 
numery punkowe. Gdzie niegdzie pojawia si? meksykahsko 
brzmiqca tr?bka, ale w wi?kszodci plyta przesi^kni?ta jest art- 
noise'owym szaledstwem. Wewnqtrz wkladki jakad dziwaczna 
apokaliptyczno-futurystyczna opowiedd. Niestety cz?dciowo w 
j?zyku hiszpariskim, a Ze jestem niedouczony, to musicie to 
sobie sami sprawdzid.
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

GHETTO WAYS : S/T CD
Otwieraj^cy ptyt? basowy riff jednoznacznie sugeruje, z czym 
b?dziemy mied do czynienia. Smieciarski, garazowy rock'n'roll 
prosto z getta (czytaj ulic nowojorskiego Brooklynu). 13 krdtkich, 
zalanych piwskiem utwordw zainfekowanych brzmieniem z 
Detroit. MC5 bez zb?dnych ozdobniljdw i niepotrzebnych 
solowych popisdw. Wysuni?ty na pierwsz^ plan grzmocacy bas, 
swidrujaca gitara i prosty rytm perkusji, a wszystko okraszone 
rhythm & blues'owymi damsko/m?skimi wokalami. Wydawca 
zdecydowal si? nie umieszczad na okladce zdj?cia gitarzystki / 
gldwnej krzykaczki Jenny, aby twoja zazdrosna kobieta nie 
zakazala kupid tej plyty. Ale jak juz ja zdob?dziesz, to w drodku 
oczom ukaze si? fotka przedstawiaj^ca Jenn? (jak i dwdch
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mozna dostrzec zloZonodd tej muzyki. THE ERGS! z jednej 
strony daj? kopniaka w dup? z werw^ wczesnego 
DESCENDENTS, a z drugiej strony wypelniaj^ narzqdy sluchu 
chrz?szczs[cymi power-popowymi melodiami. Dodad do tego 
nale2y jazz'uj^ce wstawki a la MINUTEMEN (J Feel Better 
Tonight") I idcie hardcore'owe wypierdy („Maybe I'm The New 
Messiah”), a obraz tego kr^zka dodd daleko zacznie odbiegad 
od typowych pop-punkowych produkcji. Mikey Erg, zamiast 
dupkowato melancholijnie, dpiewa o utraconej milodci w sposdb, 
jakby kolejne nieszcz?dliwe przeZycie i kolejna rana na sercu, 
dodawaly mu jeszcze wdcieklej Zyciowej energii. Plyta 
nieprzewidywalna i, w tym ogranym do granic wytrzymalodci 
stylu, bardzo oryginalna.
(Whoa Oh Records, 21-36 43rd Street, Astoria, NY 11105, USA, 
www.whoaohrecords.com)

EXPLODING HEARTS, THE : Guitar Romantic CD
Ten kr?zek ukazal si? ponad dwa lata temu, ale czuj? si? w 
obowiqzku, by warn go blizej przyblizyd. Dlaczego? Ehh... 
Dlatego, Ze poza t? plyt^ (i jakimid singlami) nigdy wi?cej juz 
tego zespolu nie uslyszycie. Dlaczego? Ehh... Dlatego, Ze w 
ubieglym roku trzech muzykdw tego zespolu zgin?lo w wypadku 
samochodowym. Koniec kropka. Ale wcale nie dlatego musicie 
..Guitar Romantic" uslyszed. EXPLODING HEARTS bylo jednym 
z bardziej utalentowanych mlodych zespotdw. Grali rewelacyjny, 
chwytliwy punk/power-pop/hn'r, w ktdrym moZna bylo uslyszed 
wiele godnych nadladowania inspiracji (od ostrych gitarowych 
riffdw zapoZyczonych od DEAD BOYS, po melancholia 
UNDERTONES czy PLIMSOULS), z takim zaangaZowanie i 
kopem, Ze leb urywa! Posluchajcie tylko ..Sleeping Aides & 
Razorblades" czy ..Throwaway Style” i sami ocertcie, czy nie jest 
to lepsze od zespotdw, na ktdrych si? wzorowali. Dia mnie jest. 
(Dirtnap Records, PO Box 21249, Seattle, WA 98111, USA, 
www. dirtnaprecs. com)

FALL OUTS, THE : Summertime CD
Pami?tam, Ze na starych ptytach to trio wycinato krdtkie, 
podszyte punkowa zadziornodci? garazowe kawatki, mocno 
osadzone w tradycji lat 60-tych. Tymczasem na tym 
wydawnictwie nic takiego nie znajdziemy. W wi?kszodci utwory 
Sc[ dtugie, balladowe i tak sm?tne, Ze jedyne, co moZna robid w 
trakcie sluchania, to zdrowo si? zdrzemnqd. Jedyna piosenka, 
jaka przykula moj? uwag? to „AII In My Mind”, szybki pop punk, 
z chwytliw? melodic, zwolnieniem i fajnym chdrkiem. Niestety, 
poza tym utworem nic interesuj^cego na „Summertime" nie 
znalazlem.
(Estrus Records, PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)

FEDERATION X :X Patriot CD
Cholernie ci?Zkie, przesterowane i chaotyczne brzmienie. 
Sprawdzitem... Trio z Waszyngtonu uZywa perkusji i dwdch 
czterostrunowych gitar, przepuszczonych przez basowe piece. 
Stad ta dciana zbasowanych dZwi?kdw. Sporo skojarzeh z takim 
sabbath'owskim graniem (ST. VITUS, KYUSS, QOTSA, 
MELVINS), nawet momentami wokalista prdbuje dpiewad, jak 
Ozzy. Wciqga na swdj hipnotyczny sposdb, aczkolwiek nie 
powala.
(Estrus Records, PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)

FIFTH HOUR HERO : Scattered Sentences CD
Rewelacyjny debiut. Po wydaniu kilku singli i split CD z 
GUNMOLL ekipa francuskich Kanadyjczykdw dziesi?ciokrotnie 
napelnia nasze serca i dusze inspiruj^cymi emocjonalnymi 
dZwi?kami. Geneviere obdarzona jest najcudowniejszym 
gtosem na scenie punk, pordwnywalnym jedynie z Allison z 
(nieistniej^cego juz niestety) DISCOUNT. I to wladnie jej 
niebiadskie wokalizy oraz wtdrujaca Im dciana melodyjnych, 
gitarowych riffdw, czasami ostra (HOT WATER MUSIC), a 
chwilami liryczna (AGAINST MEI), chwytaj^za gardto i nie chc^ 
pudcid. I tak przez ponad pdt godziny trwania ptyty, az brakuje
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GRAB ASS CHARLESTONS : The Greatest Story Ever Hula'd 
CD
Te wszystkie tornada i huragany, jakie nawiedzaj^ Floryd? sq, 
zdaje si?, doskonatym motorem dla poczynart kolejnych 
zajebistych zaldg punk. GRABASS CHARLESTONS z (a 
jakzeby inaczej) Gainseville na Florydzie jest kwintesencj^ 
brzmieri wypuszczanych przez No Idea Records. Trzech 
sympatycznych pandw serwuje nam 13 zamarynowanych w 
whisky punk rockowych strzaldw. Brzmienie przywodz^ce na 
mySI BELTONES (tak na marginesie to perkusista i wokalista 
Will, b?bnil teZ w BELTONES), ale melodie zdecydowanie 
bliZsze dokonaniom LEATHERFACE czy HOT WATER MUSIC. 
HalaSliwe gitary, zagrane w chaotyczny, ale zarazem 
perfekcyjny sposdb. Rz?Zace wokale za^piewane, zdartym od 
przepicia tanim alkoholem, glosem czlowieka ci?Zko 
pracujacego. Powazne, przejmuj^ce teksty o trudach 2ycia i 
niezbyt mitych doSwiadczeniach w pracy Blisko czasami do 
melodyki AVAIL, a nawet CRIMPSHRINE. Brzmienie puzonu (w 
kt6ry go^cinnie zadql grajek z LESS THAN JAKE) w 
fenomenalnie zagranym coverze Toma Waitsa „Cold, Cold 
Ground" dodaje catej plycie jeszcze wi?cej Swiezego, 
szczeniackiego uroku. Ptyta szczera az do bdlu, zagrana z 
pasj^ przez ludzi, ktdrzy robi^to, co kochaja najbardziej.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

GUNMOLL : Board Of Rejection CD
C6Z mog? napisad. Kolejny zespdl z Florydy, kt6ry rzucil mnie 
na kolana. Melodyjne, punkowe granie, przepelnione emocjami i 
zlofecia. Pierwszy utwdr startuje niczym torpeda i napelnia pokdj 
niespokojn^ energies. HOW WATER MUSIC - tak! 
LEATHERFACE - tak! JAWBREAKER - jak najbardziej! 
Wszyscy, ktdrzy potrzebuj^ w zespole dwdeh gitarzystdw i 
naktadania w studio kolejnych Sladdw, powinni posluchad tej 
ptyty. Trzyosobowy sklad moze narobid tyle przyjemnego 
halasu, ze az glowa boli. Ale na ten bdl nie potrzeba Zadnych 
tabletek... Wystarczy wyjfed na ulic? i wszystko z siebie 
wykrzyczed.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

HARD FEELINGS, THE : Rebels Against The Future CD
W&ciekty rock and roll z gor^cego Teksasu. MoZe nie tak szybki 
i punkowy, jak niektdre zespoly penetrujeice ten styl, ale ma swdj 
urok. Typowe dla tego typu muzyki dodatkowe instrumentarium - 
pianino, organy, harmonijka ustna czy pedalowa gitara (kurwa, 
nie wiem czy to cod tak si? nazywa), nadajqce temu 
wydawnictwu klimat przepoconego, cuchn^cego potem i tanim 
alkoholem amerykafiskiego poludnia.. Jeden z utwordw,

instrumentalny „Beerland Breakdown", chtopcy napisali w 
holdzie swojemu ulubionemu lokalnemu pubowi.
(Dropkick Records, PO Box 1072, North Fitzroy Vic 3068, 
Australia, www.dropkick.com.au)

HELLA COPTERS, THE : Cream Of The Crap I Collected Non
Album Works Volume 2 CD
Tak prawd? powiedziawszy, to za cala recenzj? tej ptyty powinna 
wystarczyd tylko informaeja, Ze cod takiego si? ukazalo. Ale 
niestety, Zyjemy w kraju, w jakim Zyjemy, i nie zawsze to co 
dobre w muzyce trafia na nasze stoty. Dla mnie to ju2 
legendarny zespdl z kraju polozonego vis a vis po drugiej 
stronie Baltyku. I bardzo potrzebny krqzek, jak sam tytul mdwi, 
zbierajqcy nagrani singlowe, skladankowe i inne rarytasy. 
Muzyka HELLACOPTERS ewaluowala od ostrego,
przesterowanego punk rocka, w kierunku przepelnionego' 
g?stymi riffami i wsz?dobylskimi mini soldwkami rock and rolla. 
WyraZnie stychad to na tym dysku. Stare utwory, z singli „Now” 
czy ‘(Gotta Get Some Action) Nowl" wypelnione se[ pelzajqcym, 
charcz^cym stooges'owkim rytmem. Nowsze, to wyraZna 
inspiraeja brzmieniem z Detroit (MC5, SONIC'S RENDEZVOUS 
BAND - genialny i zupelnie zapomniany projekt dp. Freda 
Sonica z MC5), czy australijskim punk rockiem (RADIO 
BIRDMAN, VICTIMS, NEW CHRISTS). Bardzo duZo przerdbeki 
godcinnych wyst?pdw gwiazd podziemnego r'n'rolla. Mamy tu 
piosenki zadpiewane przez Scotta Morgana (gitarzyst? ze 
wspomnianego juZ SONIC'S RENDEZVOUS BAND), z 
rewelacyjnym .Slow Down (Take A Look)”, cover DEAD BOYS 
.Ain't Nothin' To Do” wykrzyczany przez Blag Dahli? z 
DWARVES, utwory MISFITS (.Bullet”), DICTATORS (.Master 
Race Rock”), RADIO BIRDMAN (.Time To Fall”) a nawet KISS 
(.All American Man”) i BLACK SABBATH (.Dirty Woman”). Z 
tego zestawu wyraZnie widad, Ze zespdl ma szerokie 
zainteresowania muzyezne. Brakuje mi jedynie trzech piosenek, 
ktdre znalazly si? jedynie na winylowych wydaniach trzech 
pierwszy kr^Zkdw 'COPTERS (.Its Too Late NY DOLLS, .City 
Slang" SRB i .Angel Dust” VENOM'u). Dla fandw grupy rzecz| 
konieezna, dla innych znakomita prezentaeja muzyki Szweddw. 
(Sweet Nothing)

HELL ON HEELS, LES : SAT CD
Chcialbym zaczqd do malej dygresji, na temat rock and rolla w 
zehskim wydaniu. Kilka dni temu bylem naoeznym (dzi?ki ci 
niemiecka telewizjo muzyezna) dwiadkiem koncertu THE 
DONNAS. Lubilem ten zespdl na ptytach wydanych dla Lookout! 
Records. Szczegdlnie ich pierwszy, eksplodujqcy milodciei do 
RAMONES, kraZek. Jednak to co ujrzalem w trakeie 
wspomnianego wyst?pu... Czarna rozpacz! Nieudolna podrdbka 
AcpiorunDC, wywotujqca miast dreszczyku emoeji, 
niekontrolowane odruchy wymiotne. Paskudztwo!!! (i to wcale 
nie dlatego, Ze panie z DONNAS s^ naprawd? paskudne, 
chociaz, s^dzqc po ich zachowaniu na scenie, maja si? za 
boginie seksu, ptfff...). A ha... ale wrddmy do LES HELL ON 
HEELS. Z okladki spogladaj^ na nas cztery prawdziwe diablice, 
ktdre krzesaj^ ze swych instrumentdw wypelniony pasjei, 
zadziorny rock and roll. Niech Zyje NY DOLLS. Takiej muzyki 
jestem w stanie sluchad.
(Bomp Records, PO Box 7112, Burbank, CA 91510, USA, 
www.bomp.com)

HENRY FIATS OPEN SORE : The Parallel Universe Of... CD
Istne szalebstwo! Czwdrka zamaskowanych, poowijanych w 
bandaZe (za przykladem MUMMIES, tylko w tym przypadku 
czarne), odzianych w garnitury Szweddw dewastuje nas' 
bezkompromisowym 1-2-PIEPRZ-SI? punk rockieml Krdtkie, 
glodne i piekielnie szybkie kompozycje zbliZone stylistyeznie do 
starego DWARVES, zagrane z perfkecyjnct niedoskonalodcig 
MUMMIES i okraszone zartobliwie-olewczymi tekstami.l 
Czasami nawet z nagrah wyjrzy do nas odrobina melodii, 
jednak wi?kszodd materialu przypomina garaZowe pieklo na 
Ziemi! Dodatkowo dorzucam punkeik za cover DAMNED 
.Problem Child”. Zabawa dla opdZnionych w rozwoju, a skoro I
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pandw tworz^cych GHETTO WAYS) od pasa w ddl, odzianych 
jedynie w bielizn? i sze^ciopak browaru.
(Alien Snatch! Records, Moerikeweg 1, 74199
Untergruppenbach, Germany, www.aliensnatch de)
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HOSPITALS, THE: S/TCD
Jakbybcie si? poczuli, gdyby ktob wsadzil warn w dup? petard? i 
odpalil? Nie wiecie??? Zach?cam do wystuchania ptyty 
HOSPITALS. Blues punkowy HALAS, jaki moZe byb jedynie 
wytworem chorych umyslbw. Panowie w dwuosobowym 
skladzie (gitara + perkusja) robi^ wi?cej halasu, niz niejedna 
orkiestra. Wrzaski, krzyki, piski, przesterowane gitara i wokal, 
minimalistyczna perkusja. Momentami mam wraZenie, Ze 
gfofeniki w moim sprz?cie graj^cym majc[ juz dobb. Ale ja 
domagam si?: JESZCZE! Bo jebli riff otwieraj^cy utwbr ..Friends" 
nie rozpieprzy twych czlonkbw po calym mieszkaniu, to znaczy, 
Ze masturbujesz si? do plakatu Justina Timber-tam-jakiegob... 
„Rock and Roll Is Killing My Life"!!!!
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

HUNCHES, THE : Yes. No. Shut It. CD
Jeszcze jeden szalericzy wytwbr zdegenerowanych pierdzieli z 
In The Red Records. Larry Hardy, poza tym, Ze dostarcza 
naszym narz^dom stuchu kolejne nieziemskie produkcje 
autorstwa Micka Collinsa, to zalewa nas fala. mlodych, 
grzej^cych w swe instrumenty bez zmilowania mlodych, 
nieznanych kapel. Trzeci z rz?du zespbl na literk? „H”, jaki 
recenzuj?. Ponownie nie ma zmiluj. Tym razem Zdziebko mniej 
bluesowo (aczkolwiek sporadycznie pojawiaj^ si? zawodzqce 
riffy), a zdecydowanie rockn'rollowo, w najbardziej halasliwy z 
moZliwych sposobbw. Gitara przesterowana do granic 
wytrzymalobci, chociaZ sa fragmenty, w ktbrych wygrywa 
balladowe niemalZe melodie („Lisa Told Me”). Perkusista oklada 
swbj instrument w sposbb, jakby od tego zaleZalo powodzenie 
amerykariskie misji „pokojowej” w Iraku. Wokal Harta w 
najbardziej ekstremalnych momentach (hah, prawie cala plyta) 
dorbwnuje Jonowi Spencerowi, gdyby ten mial spazmatyczny 
atak apopleksji. Ale facet potrafi teZ zabpiewab nieco spokojniej 
i wtedy mam wraZenie, Ze do HUNCHES dolaczyl Iggy Pop. Nie 
wierzycie, to posluchajcie sami. Jeden z lepszych zespolbw w In 
The Red.

PS. Zespbl ma juz na koncie nowy dysk „Hobo Sunrise", na 
ktbry czekam z rozedrganymi czlonkami...
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

INSOMNIACS, THE : Switched Ont CD
Trzon tego bandu stanowie[ bracia David i Robert 
Wojciechowscy. Nie jest chyba specjalnym odkryciem fakt, ze w 
ktbrymb tarn pokoleniu pochodza z naszego pi?knego kraju. 
JednakZe korzenie muzyczne INSOMNIACS to zdecydowanie 
Wielka Brytania. Power popowe, lekko przesterowane gitary, 
odrobina big bitowych ballad i calobb polana lepkim, ci^gn^cym 
si?, slodkim lukrem. Mito si? tego slucha, ale w nadmiarze (tak 
jak z dobrym, ale bardzo slodkim deserem) powoduje lekkie 
odruchy wymiotne.
(Estrus Records, PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)

INTELLIGENCE : Boredom And Terror CD
Jeszcze jeden, tym razem duZo bardziej obskurny projekt 
autorstwa jednego z muzykbw A FRAMES. Bardzo duZo 
elektroniki, a znacznie mniej typowego dla rock'n'rolla 
instrumentarium. S^ momenty, w ktbrych ..Boredom And Terror” 
rozrywa na strz?py niczym dokonania macierzystej grupy pana 
z INTELLIGENCE (..Telephone Wires" i „Virgos”), ale wi?kszobb 
spobrbd 13 piosenek niestety nie osiqga wymaganego poziomu, 
do ktbrego zostalibmy juZ przez A»FRAMES przyzwyczajeni.
(Omnibus Records, PO Box 16-2372, Sacramento, CA 95816, 
USA, www.omnibusrecords.com)

J CHURCH : Society Is A Carnivorous Flower CD
Moim zdaniem J CHURCH jest dla melodyjnego, 
emocjonalnego punk rocka zespolem na tyle legendarnym, Ze 
postawilbym ich na rbwni z JAWBREAKER. Po kilku ostatnich, 
brednio udanych i lekko przynudzajqcych plytach, powracaj^ w 
bwietnym stylu. Nowy, poszerzony sklad prezentuje siedem 
bardziej halabliwych, pop-punkowych hymnbw. Trzy-akordowe 
kompozycje wypelnione chwytliwymi harmoniami, zagrane 
znacznie ostrzej (w czym pewnie zasluga drugiego gitarzysty) 
tqcz^ uczuciowy romantyzm i polityk?. Jest w tym tyle witalnobci 
i bwieZobci, az nie chce si? uwierzyb, Ze J CHURCH istnieja^ 12 
lat. A jednak moZna! Na zakohczenie jeszcze o zamykajqcym, 
tytutowym utworze. Trwa on... blisko 15 minut i sklada si? z kilku 
pol^czonych w jedna calobb kompozycji, ktbre do zludzenia 
przypominajet niektbre stare kompozycje J CHURCH.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

JEFFIE GENETIC AND HIS CLONES : Need A Wave CD
Wystarczy spojrzeb na okladk? i wiadomo, czego si? mozemy 
spodziewab. Przeciwsloneczne okulary, pasiaste koszulki, 
poszarpana marynarka z dumnie przyczepionym znaczkiem 
„new wave”. Jeffie Genetic (lub Jeff McCloy, lub Jeffie Pop) to 
gitarzysta kanadyjskiego NEW TOWN ANIMALS. Zgodnie z
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ja jaram si? taka[ muzyka to... moral dopowiedzcie sobie sami. 
(Coldfront Records, PO Box 8345, Berkeley, CA 94707, USA, 
www. coldfrontrecords, com)

HORRORS, THE : Vent CD
Wi?kszobb grup wydawanych przez In The Records gl?boko 
kultywuje tradycj? muzyczn^ amerykahskiego poludnia. Kombo 
ze stanu Iowa penetruje obszary bmieciarskiego, halabliwego 
blues rocka w bardzo mity dla uszu sposbb. Mam wraZenie, Ze 
w stosunku do debiutanckiego kr^Zka (ktbry o lie mnie pami?b 
nie myli ukazal si? ze cztery lata temu) wi?cej tu mamy rdzennie 
bluesowych brzmieh, a nieco mnie halasu (pewnie dzi?ki nieco 
lepszej produkcji, w czym zasluga samego Grega Cartwrighta), 
aczkolwiek nadal pelno jest tu gitarowego brudu.
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

http://www.intheredrecords.com
http://www.intheredrecords.com
http://www.estrus.com
http://www.omnibusrecords.com
http://www.intheredrecords.com


KNOCKOUT PILLS, THE : 1+1=Ate CD
Po ubiegtorocznym debiucie dla Dead Beat Records, 
KNOCKOUT PILLS z Arizony uderza z jeszcze wi?kszy sily. Byli 
lub obecni muzycy z lokalnych smroddw WEIRD LOVEMAKERS 
czy LOS FEDERALES wwiercajy si? w leb na pelnych obrotach 
w 13 punk n' rollowych utworach. Idealne polyczenie 
wysokoenergetycznego australijskiego punka z lat 70-tych z 
brzmieniem amerykafiskiego garazu. DIDJITS, RAMONES, 
SAINTS, TEENGENERATE, te nazwy jako pierwsze przychodzy 
na mydl w trakcie sfuchania tego materialu. Plyta 
zarejestrowana we wlasnym, cztero-dladowym studio jest 
bardzo surowa, utwory zagrane sy ze studyjny perfekcjy ale 
czud koncertowa^ werw?. Glodno, szybko, garaZowo!
(Estrus Records, PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)

KRUNCHIES, THE : Interrobang 7”ep
Po wysluchaniu wi?kszodci plyt, jakie staly si? udzialem 
Criminal IQ, zaczynam postrzegad t? chicagowsky wytwdrnie w 
kryteriach zajebistodci starych, kalifornijskich stajni kortca lat 70- 
tych. Nie przytrafito im si? jeszcze wydad zlej pfyty, dryzy 
zblizone rejony muzyczne, a kaZdy z zespoldw posiada tatwo 
rozpoznawalny styl. Nie inaczej jest tez z KRUNCHIES. Waly 
ostro i szybko w klimatach wczesnego ANGRY SAMOANS, z 
brzmieniem produkcji Rip Off Records. Podwdjne, 
m?sko/damskie wokale, gdzie na szczegdlne wyrdZnienie 
zasluguje agonalny, przesterowany do granic wytrzymalodci gios 
Amandy. Muzyka rybie na odlep, nie dajyc nikomu w zasi?gu 
slyszalnodci szans na przeZycie. Ten singiel jest juz niestety 
wyprzedany, ale z tego co wiem, KRUNCHIES nagrali juZ 
material na duzy plyt?, wi?c nie wypada nic innego, jak czekad z 
ut?sknieniem, aZ si? ona ukaZe.
(Criminal IQ, 3540 N. Southport, Chicago, IL 60657, USA, 
www. crim inaliq. com)

LAST VEGAS, THE : Lick 'Em And Leave ’Em CD
Ku..a! Ale gdwnoll! Juz wystarczy jedno wejrzenie w dmiecia 
promocyjnego i moZna si? przerazid. Inspirowani przez zespoty 
takie, jak STOOGES (slucham, slucham i nigdzie tej inspiracji 
nie slysz?), GUNS N ROSES, MOTLEY CRUE czy 
AEROSMITH (oooo... te to slychad!). Obledni, dlugowlosi hard

rockerzy branzlujycy si? przy swoich gitarach... Ehhh... JuZ 
wiem, dlaczego TURBONEGRO si? reaktywowalo. Dlatego, 
zeby takie cioty mogly im obciygad! Z daleka ode mnie!
(Get Hip Recordings, Columbus & Preble Aves., Pittsburgh, PA 
15233, USA, www gethip com)

THE FUCKEN) LEFTOVERS : Hate You CD
Znakomity, historyczny material legendy zdegenerowanego 
australijskiego punka spod znaku .Killed By Death”. Obskurne, 
pryniitywne numery, tak charakterystyczne dla korica lat 70-tych. 
Dysk zawiera caty studyjny dorobek grupy (4 kawalki, w tym 
niedmiertelny hymn .Cigarettes & Alcohol”), oraz sympatyczni 
ludzie z Dropkick dorzucili koncert z 1979 roku. Nagrania 
koncertowe brzmiy niczym kangurze gPwno, ale jest na nich 
cala masa perelek (jak spory zestaw coverdw, m in. BEATLES, 
VELVET UNDERGROUND czy .Pills” znany z repertuaru NY 
DOLLS). Plyta zajebidcie wydane graficznie (24-stronicowa 
ksiyZeczka, z tekstami, dwietnymi fotkami, okladky rdznych 
wyddri singla i wycinkami prasowymi). Poznaj histori?! ..Ludzie 
wciyZ nas nienawidzy, wi?c powiedzielidmy - pieprzeni 
Leftovers nienawidzy was!”
(Dropkick Records, PO Box 1072, North Fitzroy Vic 3068, 
Australia, www.dropkick.com.au)

LEG HOUNDS, THE : S/T CD
LEG HOUNDS, THE : ...Date Your Daughters! CD
LEG HOUNDS, THE : Ready To Go! CO
Hah, to lubi?. Trzy recenzje za jednym zamachem. Ale jakZe 
mdglbym te plyty osobno recenzowad (albo zrecenzowad tylko 
jedny z nich), skoro jest to wymydlona w niezbyt zdrowym 
umydle Czcigodnego Norberta Rozka trylogia rodem z 
Wisconsin. KaZda z plyt zawiera po 11 utwordw, ktPre 
zaprezentowane zostaly zardwno w wersjach stereo, jak i mono, 
wszystkie nagrano w trakcie jednej, dlugiej sesji nagraniowej, a 
co najwazniejsze zawierajy jednakowy stylistycznie muzyk?. 
Muzyky ty jest wysokooktanowy punk rock'n'roll, ktdry w calodci 
zanurzony jest w alkoholu, ktdrego nazwa brzmi DEVIL DOGS!!! 
Mi?siste brzmienie, krdtkie, dolls'owskie soldwki, szalehcze 
tempo. Chlajcie do nieprzytomnodci. A jak juZ wytrzeZwiejecie, 
to skierujcie swoje kropki do Norba, ktdry ma dla was 
niepowtarzalny ofert? nabycia produktdw Bulge Records. A to 
wszystko ja dla nas, biednych Polaczkdw wyZebralem...
(Bulge Records, PO Box 1173, Green Bay, Wl 54305, USA, 
Ziemia)

LITTLE KILLERS, THE : S/T CD
Czy, jedli po pi?cioletniej przerwie Crypt Records decyduje si? 
wypudcid plyt? nowego zespolu, to ta plyta moZe byd zla? 
Odpowiem krdtko, NIE!! Ci wszyscy, ktdrzy znajy t? wytwdrni?,, 
wiedzy, Ze nie ma lipy. Tim Warren ma gust i wie, co to dobra 
muzyka. Przez ostatnie kilka lat specjalizowal si? w wydawaniu 
skladanek z prekursorami punka z lat 60-tych (goryco polecam 
wszystko z serii .Teenage Shutdown”), a teraz przyszla kolej no 
wspdlczesne odkrycie. LITTLE KILLERS, trio (w 2/3 Zeriskie) z 
Nowego Jorku, to rdzenny, prymitywny, dmieciarski punk. 
JOHNNY THUNDERS pogrywajycy w pijackim amoku 
kompozycje CHUCK'A BERRY'EGO. CdZ wi?cej dodad...
(Crypt Records, 3 Reading Avenue, Frenchtown, NJ 08825, 
USA, www.cryptrecords.com)

LOCOMOTIONS, THE : S/T CD
Plyt? rozpoczyna dZwi?k syntezatora Zywcem wyj?ty z wczesnej 
plyty DEVO. Ale natychmiast zostaje zagluszony przez 
pierdzycy bas i niezbyt mocno przesterowany gitar?. GaraZowy 
punk, nic dodad, nic ujyd. Widad, Ze kolesie posiadajy spory 
kolekcj? plyt ze starymi garaZowymi kapelami z ■ lat 
szedddziesiytych. No tak, ale czemu si? dziwid. Liderem tego 
szwedzkiego bandu jest Martin z fanzina Savage, a ten facet 
wie, co w muzyce dobre. Druga cz?dd plyty przynosi lekky 
zmian?, piosenki chwilami ocierajy si? nawet o power pop. Ale 
brzmienie calodci jest zdecydowanie garaZowe. Na kryzku 3 
przerdbki, z ktdrych znam jedynie .Under My Thumb”!
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trendami panujycymi we wspdlczesnym naukowym dwiecie, Jeff 
postanowil (bawiyc si? w genetyka), po uprzednich testach na 
owieczkach i dwinkach, sklonowad swy osob? i razem ze 
swoimi klonami nagrad plyt?. Wynikiem tych prac jest .Need A 
Wave”. Idealny klon z polyczenia power popu, nowej fali i 
melodyjnego punk rocka. Wszystko z czego stynie wytwdrnia 
Dirtnap. Ja nazwatbym to POWER WAVE PUNK! Idealne do 
tartca.
PS. UwaZajcie! Klony sy wsz?dzie!
(Dirtnap Records, PO Box 21249, Seattle, WA 98111, USA, 
www. dirtnaprecs. com)

http://www.estrus.com
http://www.dropkick.com.au
http://www.cryptrecords.com


M.O.T.O. (MASTERS OF THE OBVIOUS): Kill M.O.T.O. CD
Przyznaj? si? bez bicia, jest to mdj pierwszy kontakt z tym 
zespolem. A panowie z Chicago graja juZ kilkanadcie lat. Po 
wlozeniu dysku do odtwarzacza i wysluchaniu trzech pioseneki,

poczulem si? zawstydzony niczym, dajmy na to, dwunastoletnia 
dziewica, ktdrej ginekolog kaZe zdj^d doln^ cz?dd bielizny. JA 
PIER...Ejllll HIT, BOMBA, NUKLERARNY WYBUCH 
dewastuj^cy resztki mdzgu! Brak sldw na to, co si? czuje, kiedy 
ju2 w trakcie pierwszego sluchania czlowiek wyje wraz z 
wokalist?. MISTRZOW OCZYWISTEGO „The Chicks Can Tell” 
czy „l Wanna Dance Dance Dance Dance Dance To The Radio”. 
A to dopiero 3 utwory, a gardto juz rypie, jak po przepiciu tanim 
winem owocowym na dwudziestostopniowym mrozie. Prosty, 
garaZowo nagrany punk, z fenomenalnymi, popowymi partiami 
wokalu. Ten facet ma niesamowity gios. A wiecie, co odrdznia 
zajebisty zespdl, od przeci?tnego? Ano fakt, Ze przy pierwszym 
sluchaniu zajebistej plyty, juZ od drugiego refrenu wtdruje si? 
wokalidcie. A na tym krqZku przytrafilo mi si? to jakied dziesi?d 
razy (a piosenek jest 16). Zreszt$, jak nie kochad zespolu, ktdry 
nagrywa utwdr „l Hate My Fucking Job”, w ktdrym tytut utworu to 
50% calego jego tekstu, a chdrku nie powstydziliby si? 
mistrzowie z MISFITS. Bij^c si? w piersi, obiecuj?, Ze nie 
pomin? juz Zadnej nast?pnej plyty M.O.T.O.
(Criminal IQ, 3540 N. Southport, Chicago, IL 60657, USA, 
www. criminaliq. com)

MAE SHI, THE : Terrorbird CD
Namalowany, z rozmachem dzieci?cej r?ki, rysunek krdliczka na 
okladce nie zapowiada tego, co dobiegnie do uszu po wteiczeniu 
krqzka. DZwi?kowy terror! Tak, bez zb?dnego owijania, 
moznaby nazwad muzyk? MAE SHI. Utwory raz miaZdZ^ nas 
grindcore'owym tempem, aby po chwili zapulsowad tanecznymi 
rytmami. Sporo elektroniki, ale i gitarowe piosenki, ktdrych 
niepowstydziloby si? MINUTEMEN. Inspiracje zespolu s^ 
cholernie rozlegle (od THE EX po PERE UBU po JOHNA 
ZORNA po JAY-Z po DR. DRE az do wspomnianego 
MINUTEMEN), wi?c nie ma najmniejszej szansy, aby gdzied ich 
zaszufladkowad. Plyta niekonwencjonalna, jak wi?kszodd 
wydawnictw 5 Rue Christine.
(5 Rue Christine, PO Box 1190, Olympia, WA 98507, USA, 
www.5rc.com)

MARKED MEN, THE : On The Outside CD
Otwieraj^cy plyt? utwdr tytufowy rozsadza nas szalericzq, 
glodn^ gitary i chwytliwym refrenem. Tak ju2 jest do samego 
kortca. Piekielnie szybkie tempo (perkusista chyba ma gumowe 
nadgarstki), dciana gitarowego halasu i wpadajsjce w ucho 
melodie. Brzmi to tak, jakby nakoksowany Pete Shelley dolaczyl 
do RAMONES i zaczsjl pisad power popowe hiciory. Mydl?, ze 
„On The Outside” powinno przypadd do gustu zardwno 
sympatykom punka 77, pop-punka, ale i bardziej garaZowego 
grzania. Dirtnap Records nie wydaje zlych plyt.
(Dirtnap Records, PO Box 21249, Seattle, WA 98111, USA, 
www. dirtnaprecs. com)

MINDS, THE : Plastic Girls CD
Melodyjny, gitarowy punk 77 z elektryzuj^cymi, nowofalowymi 
instrumentami klawiszowymi i zaraZliwymi melodiami. Panowie i 
pani penetrujet zdecydowanie bardziej popowq stron? 
rock’n'rolla. Idealne towarzystwo dla BRIEFS i EPOXIES, innych 
kapel z pdlnocno-zachodnich standw Ameryki, ktdre rdwniez 
swoje pierwsze kroki stawialy w Dirtnap Records. Oba te 
zespoly trafily juZ do wi?kszych wytwdrni (EPOXIES - Fat 
Wreck, a BRIEFS - BYO) i moZe dzi?ki temu i wy b?dziecie mieli 
okazj? je poznad bliZej. A MINDS... Naprawd? ekscytuj^cy i 
orzeZwiaj^cy debiut. Miejmy nadzieje, 2e te2 wyplyn^ na 
szersze wody.
(Dirtnap Records, PO Box 21249, Seattle, WA 98111, USA, 
www.dirtnaprecs.com) •>*

MOTARDS, THE : Stardom CD
Temu zespolowi, jak zadnemu innemu, nalezala si? plyta 
zbierajqca nagrania singlowe, skladankowe i wczedniej 
niepublikowane. Dla mnie pojawienie si? tego dysku bylo 
ogromn^ radoscia Zespdl nie istnieje juz ladnych kilka lat, a ich 
obie studyjne plyty mam osluchane do znudzenia. Teksariczycy
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Stones'dw.
(Dead Beat Records, PO Box 283, Los Angeles, CA 90078, 
USA, www.dead-beat-records.com)

LOST SOUNDS : Future Touch 12”ep
W tym przypadku naprawd? trudno mi b?dzie o obiektywnodd. 
Kocham LOST SOUNDS! Dowodem niech b?dzie okladka tego 
periodyku. Zine stworzony w wielomiesi?cznych bdlach, moglo 
zdobid od frontu tylko ich zdj?cie. W zwiqzku z tym, jak 
uwaZacie, co napisz? o ich najnowszym, siedmioutworowym 
dziele, b?dqcym tylko przystawk^ przed daniem gldwnym (kt6re, 
w chwili, gdy to b?dziecie czytad, jest juz podane na stdl). LOST 
SOUNDS stworzyli jedyny w swoim rodzaju podgatunek. Szybki, 
agresywny, nap?dzany przez syntezatory i hafaSliwe gitary 
apokaliptyczny punk. Agresywny, ale i zarazem melodyjny, 
krzykliwy, ale i klimatyczny. Pisz? punk, bo do takich odbiorcdw 
gtownie muzyka LOST SOUNDS trafia. Ale zespdl ma inklinacje 
w wielu rdZnych kierunkach. Mamy tu nowofalow^ nastrojowodd, 
ocieraje[cy si? o gotyk, czy nawet black metal, mrok, punkowa^ 
szybkodd i agresj?. Zmutowany, apokaliptyczny, nowofalowy 
punk! ChociaZ zespdl woli okredlenie BLACK WAVE, wi?c nie 
klddmy si? z nimi. Otwieraj^cy epk? tytufowy ..Future Touch” 
rozpoczyna spokojny dZwi?k instrumentdw smyczkowych, po 
kilku sekundach zagluszony przez nieznodny halas, z ktdrego 
wylania si? szybka, ciqgni?ta przez syntezatory melodia. Jay 
wrzeszczy, jakby za chwil? mial nast^pid koniec dwiata, a 
wtdruje mu niespokojna Alicja. Do stanu rdwnowagi doprowadza 
nas ..Rearview Mirror” - krdtki, taneczny numer, ze spokojny 
intonacj? Alicji. ..Moving Mouths”, szybki psychotyczny kawatek, 
po ktdrym nast?puje apogeum pordwnywalne z ostatnia ksi?ga 
Pisma Swi?tego - „Trail/Fears". Charczqca na trzech dZwi?kach 
gitara, do ktdrej dol^cza dwiszcz^cy syntezator i razem tworz^ 
cudown^, rozjeban^ melodi?. Alicja przy mikrofonie przeZywa 
wniebowzi?ty orgazm, do ktdrego dolqcza si? Jay. Bo2e, 
kocham to! Marzy si? chwila odoczynku... „Tyrants Head” to 
jednak jeszcze jeden szybki, melodyjnie zadpiewany przez 
Alicj? dewastator. Po nim moZna fizycznie, ale na pewno nie 
psychicznie, odsapn^d. Smutny, przepelniony pogrzebowym 
nastrojem ..Black Flowers”. Dwa syntezatory i perkusja. W 
potowie pojawia si? haladliwe solo gitary (no, solo to moze za 
du2o powiedziane, kilka przesterowanych, sprz?2onych 
dZwi?kdw). A na zakoriczenie „Sweet Knives” z przesterowanym 
gtosem Alicji i rock and rollowa gitary. Rzecz wielka! Ten zespdl 
jest ponadczasowy i jedli uwaZasz si? za fana muzyki, nie 
moZesz obok niego przejSd oboj?tnie.
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)
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MUMMIES, THE : Death ByUnga Bungal! CD
Reedycja nagrah singlowych legendy amerykariskiego 
garazowego punkowego rock'n'rolla. Panowie, na cate 
szcz?dcie, zapomnieli o hadle, jakie widniato na ich winylowych 
wydawnictwach: „Fuck CDs!"(b?d^c wiecznymi antagonistami 
na tym CD umiedcili napis „Fuck vinyl, ha ha ha”) i ukazali 
dwiatu 22, w wi?kszodci nieosi^galne ju2, niedopracowane 
brzmieniowo przeboje. Ten dysk to dmierdzqcy, nisko- 
budzetowy garaZowy rock. Czterej, pozawijani w brudne i lepkie 
bandaze, kolesie to po cz?dci muzyczne odzwierciedlenie 
Borisa Karloffa, aktora / legendy starych horrordw. Jedli 
oczekujesz krystalicznej produkcji, to gort do sklepu po nowa 
plyt? NOFX. Jedli chcesz byd na tali i sluchad „zbuntowanych" 
garazowych d2wi?kdw, to lepiej kup now? plyt? HIVES. Ate jedli 
chcesz posluchad muzyki granej przez pasjonatdw, nie 
zapatrzonych na szmal, to THE MUMMIES s?tym prawdziwym 
gnojem, ktdrego potrzebujesz. JakjuZ ich odkryjesz, to poszukaj 
plyt SONICS i WAILERS i przekonaj si?, Ze prawdziwy 
garaZowy punk grano ju2 w latach 60-tych.
(Estrus Records. PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)

MYSTERY GIRLS : Something In The Water CD
Przepelniony rhythm & bluesem garaZowy rock'n'roll, gl?boko 
zakorzeniony w muzyce lat 60-tych. Wra2enie to pot?guje 
jeszcze wsz?dobylska harmonijka ustna. Doskonale 
uzupelnialiby zestaw koncertowy wraz z REIGNING SOUNDS 
(co pewnie cz?sto czyni? jako Ze wydaje ich ta sama stajnia). 
Instrumentalny „Blues In G" - to juz jak sam tytul wskazuje - 
czystej wody blues Wokal w wielu miejscach przypomina 
pdZniejsze dokonania MAKERS, a niektdre partie gitarowe 
ewidentnie sa inspirowane mistrzami z Detroit - MC5. Mite do 
posluchania, aczkolwiek brak jest odrobiny szalehstwa, ktdra 
wywolalaby dreszczyk niezdrowej emocji.
(In The Red Records, PO Box 50777. Los Angeles. CA 90050, 
USA. www intheredrecords.com)

NEWWAVE HOOKERS : Ass & Frederic CD
Siedzi gdzied na moich pdlkach plyta amerykafiskiego zespolu o

tej nazwie, ktdry gral DOLLS'owski rock and roll. Ale to, co tutaj 
mam, to zespdl. z Niemiec, wspierany mentalnie przez 
niejakiego Roda Gonzaleza z DIE ARZTE, grajqcy melodyjny 
pop punk. Coverki, jakie odgrywaj? na tym dysku, stanowi? 
kwintesencj? brzmienia, jakie chc? osi?gn?d: PARASITES, 
MARGINAL MAN czy DICTATORS (no moZe za wyj?tkiem tych 
ostatnich). I w pewnym sensie im si? to udaje. Grali trasy 
mi?dzy innymi z KILLER BARBIES, a to juZ wiele mdwi. 
Cukierkowo... Zapewne marz? o tym, by Viva, Viva Plus czy 
nawet Viva Minus pokazywaty ich kazdego dnia. Lubi? pop 
punk, ale tego zespolu raczej juZ wi?cej sobie nie poslucham. 
S? lepsze i nie warto si? tym zadmiecad.
(Nat Records Osaka lub New Wave Hookers, c/o Rex-Melodica, 
Siechenstrasse 7, D-96052 Bamberg, Germany)

NO CHOICE : Dry River Fishing CD
Walijski NO CHOICE istnieje z przerwami od ponad 20 lat, ale 
„Dry River Fishing" jest ich pierwsz? plyt? z prawdziwego 
zdarzenia. Oryginalnie wydana przez walijska Newest Industry 
ze dwa lata temu, teraz ujrzate dwiatto dzienne za Wielk? Wod? 
(i na moim biurku) dzi?ki No Idea. W warstwie tekstowo- 
propagandowej zespdl zalicza si? do nurtu lewackiego punk 
rocka. Zdj?cie typa dzierZacego koktajl Molotowa w prawym 
r?ku i karabin maszynowy w lewym, odzianego w beretk? a la 
towarzysz Che potwierdza moje najgorsze obawy. Ate chromolid 
w co panowie wierz? i 0 czym dpiewaj?... Zajmijmy si? muzyk? 
A ta jest naprawd? fajna. Melodyjny punk rock, zagrany w 
chicagowskim stylu (PEGBOY, NAKED RAYGUN) z 
melodyjnymi, zachryplymi wokalami z czysto brytyjskim 
akcentem. Niekiedy gios faceta przypomina mi PETER AND 
THE TEST TUBE BABIES, a niekiedy (i to znacznie cz?dciej) 
cod innego... ate za choler? nie mog? sobie przypomnied co? 
WaZne, Ze wpada w ucho.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

NO HOPE FOR THE KIDS : Storkobenhavn CD
Po hymnach pochwalnych, jakie przeczytalem na temat tego 
zespolu w Maximum Rockn'Roll, niemoZliwodci? byte nie 
nabycie tej plyty. Zdumiewaj?ce, Duhczycy dowodz?, Ze moZna 
zagrad hardcore w sposdb dwieZy i melodyjny. Ale uwaga... nie 
mam tu na mydli, potocznie nazywanego hardcore'm, maczo 
metalu granego przez wytatuowanych od stdp do gldw 
milodnikdw silowni, tylko odmian? ruchu punk, jaka narodzila si? 
na pocz?tku lat 80-tych w calych Stanach. NO HOPE FOR THE 
KIDS oferuje nam 13 utwordw, z wykurwistymi riffami gitar,| 
gdzieniegdzie wstawion? mini soldweczk? (wczesne dokonania 
AGENT ORANGE, T.S.O.L. czy CHANNLE 3 s? tu doskonalym 
przykladem), chdralnymi wokalami i ostrymi anty-militarnymi 
tekstami. Cz?dd lirykdw jest w j?zyku durtskim i musz? 
przyznad, Ze doskonale pasuj? do muzyki (mdj ukochany utwdn 
„Kolyma” z histerycznie melodyjnym wokalem). Jedna z 
lepszych plyt hardcore w ostatnim dwudziestoleciu!
(Hjernespind, Guldbergsplads 12, 1tv, 2200 Copenhagen N, 
Denmark)

ORPHANS, THE : Everybody Loves You When You're Dead 
CD
Powiew dwieZego, punkowego grania z Los Angeles. To miasto 
odradza si?, niczym Feniks z popioldw (patrz recenzja skladanki 
.Let's Get Rid Of L.A.”).ORPHANS graj? naprawd? szorstki, 
energetyczny punk zainspirowany dokonaniami swoich 
pobratymcdw sprzed 25 lat Idealnym miejscem dla tego 
zespolu moglyby byd skladanki z Dangerhouse Records. 
Smieciarskie brzmienie i przesterowany wokal Jenny, 
przywodz? troszk? na mydl dmierdzieli z MOTARDS. Na 
koncertach zespdl tez jest pelen energii (krew z poszarpanych 
strunami dloni, rzygowiny i hektolitry potu). Niestety, nam 
zapewne nie b?dzie dane tego zobaczyd, wi?c pozostaje 
jedynie sluchanie ich muzyki z plyt.
(Unity Squad Records. PO Box 1235, Huntington Beach, CA 
92647, USA. www unitysquadrecords.com)
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z MOTARDS byli, obok OBLIVIANS, prekursorami 
dmieciarskiego, przesi^kni?tego smrodem potu, garazowego 
punka, okraszonego lepkimi niczym rozlane piwsko bluesowymi 
riffami. W przypadku tego zespolu, graj?cego w sposdb, jakby 
pierwszy raz w Zyciu mieli instrumenty w r?ku, stwierdzenie 
dmieciarski pasuje, jak ulal. Ten ..dopracowany do perfekcji" 
d2wi?kowy batagan, bazuj^cy na dzikiej, prymitywnej, dwu- 
akordowej furii, polecam wszystkim fami^cym sobie palce, by 
zagrad kolejnq, niebotyczn^, zabranzlowan^ na dmierd soldwk?. 
To nie wirtuozeria, a Zywiol i czysta agresja definicje^ 
prawdziwego rock and rolla! 22 utwory, bez ktdrych moje 
narzady sluchu wiele by stracily. KONIECZNIEI
(Mortville Records, PO Box. 4263, Austin, TX 78765, USA, 
www. m ortvillerecords. com)
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boj? to napisad COOL KIDS OF DEATH. Ale nie nie, nie bdjcie 
si?! To tylko w tym utworze niektdre melodie wokalne (a 
zaznaczyd musz?, Ze akurat w tej piosence nie dpiewa Jered) i 
chdrki troch? przypominaj^ pandw spod znaku Generacji Nic. 
Pragn? poinformowad, Ze mamy do czynienia z zespolem, kt6ry 
na trwale wejdzie do historii rock'n'rolla.
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

POPULAR SHAPES : Bikini Style CD
Zdaje si?, Ze minimalistyczny, haladliwy, art-post/punk zaczyna 
zalewad amerykarisk^ seen?. Boj? si?, Zeby nie zaowocowato 
to cal^ plejade^ wtdrnych, nie majqcych za grosz wlasnej 
inweneji. i po prostu nudnych zespoldw. Cale szcz?dcie, 
przypadek POPULAR SHAPES nie naleZy do tej grupy. Ostro, 
krzykliwie, z zamotanej pracai gitarzysty. I bardziej niz brytyjski 
post-punk (WIRE, FALL) przypomina mi to dokonania 
MINUTEMEN, z czego jestem bardzo kontent, bo uwielbiam 
stare plyty Kalifornijczykdw. Dobra i krdtka (co nie pozwala ani 
na chwil? znuZenia) plyta.
(On/On Switch, PO Box 641122, San Francisco, CA 94164, 
USA. www.ononswitch.com)

QUEERS / MANGES : Acid Beaters CD
Najwi?kszy zaw6d ostatnich miesi?cy. THE QUEERS - zespdl, 
ktdry ma w swoim dorobku takie klasyki melodyjnego punka jak 
„Love Songs For The Retarded” czy „Move Back Home”, 
prezentuje na tym wydawnictwie 6 utwordw. Niestety, nie s^ to 
ich wlasne kompozycje, tylko przerdbki starych rock'n'roll'cwych 
klasykdw. JuZ otwieraj^cy plyt? „Chewy Chewy” nie wrdzy nic 
dobrego. Wczedniej t? kompozycj? grali m in. VINDICTIVES I 
AUTOMATICS. W pordwnaniu z nimi wersja QUEERS jest 
beznadziejna! Wolna i bez jaja. Dalej jest podobnie. Panowie 
graj^ z werw? spotykan^ u osdb dpiacych (chyba, Ze ktod kopie 
przez sen). Joe Queer - dobra rada, jedli chcesz nasz 
faszerowad podobnymi produktami w przyszlodci, to lepiej daj 
sobie (i nam) spokdjl Drug$ cz?dd plyty (nie powiem stron?, bo 
ukazalo si? to w wersji cyfrowej) okupuj? Wlosi z THE 
MANGES. Jest to obok APERS czoldwka europejskiego 
popowego punka. Wypadaj^ zdecydowanie lepiej od swoich 
idoli z QUEERS, aczkolwiek slyszatem juZ ich w znacznie 
wyzszej formie. Zdecydowanie najjadniejszym punktem tego 
splita jest utwdr dedykowany pami?ci Douglasa CoIvina (vel 
DEE DEE FUCKING RAMONE) .Barrage Of Hate". MANGES 
wygrywaj^ pojedynek z QUEERS przez nokaut w pierwszym 
starciul
(Stardumb Records, PO Box 21145, 3001 AC Rotterdam, The 
Netherlands, www.stardumbrecords.com)

RADIO REELERS : Shakin'At The Party CD
Na zdj?ciu z tylu okladki moZna dostrzec plik porozrzucanych 
plyt (wdrdd nich TEENAGE HEAD, LURKERS, RAMONES), a 
na nich puste butelki po piwie. To chyba wyjadnia wszystko. 
ROCK AND FUCKING ROLL!!! Zespdl wycina proste,
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PHANTOM LIMBS, THE : Displacement CD
Jedli w piekle istnieje cod takiego, jak wesole miasteczko to 
muzyka PHANTOM LIMBS z powodzeniem mogtaby rozbawiad 
bywalcdw tegoZ zabawnego miejsca. Mroczne, momentami 
wr?cz klaustrofobiczne, kompozycje wypelzajc[ z glodnikdw 
niczym w?Z. Rytm zbudowany na mocnym brzmieniu basu i 
gitarze wygrywaj^cej szalone melodie, okraszony wysuni?tym 
na pierwszy plan syntezatorem i chorym, psychotycznym 
glosem wokalisty. Momentami czud gotycki rock, chwilami punk, 
a niekiedy nawet wczesne, z czasdw ..Pornography", THE 
CURE (wst?p do .From A Distance”). Nie da si? nie zauwaZyd 
fascynacji grupy prekursorami synth punk, SCREAMERS, z t^ 
mate) rdznice), Ze SCREMAERS nie uzywali gitar, a tu mamy 
peine instrumentarium. Plyt? mog? uznac za niezl?, aczkolwiek 
kompozycje s^ moim zdaniem za dlugie i zbyt monotonne, co 
po pewnym czasie powoduje znuZenie. Zdecydowanie bardziej 
wolej LOST SOUNDS.
(Alternative Tentacles Records, PO Box 419092, San Francisco, 
CA 94141-9092, USA, www.altemativetentacles.com)

PLANES MISTAKED FOR STARS : Up In Them Guts CD
Uwierzycie, czy nie, ale kiedyd emo mialo znacznie wi?cej 
wspdlnego z punkiem i metalem, niz popowymi popluczynami, 
do ktdrych teraz przyczepiono etykiet? emo (GET UP KIDS, 
JIMMY EAT WORLD, etc ). „Up In Them Guts” - czwarta plyta 
kwartetu z Kolorado, podobnie, jak spora wi?kszodd 
wydawnictw No Idea, przynosi poteZn^ dawk? dewastujacego 
narz^dy sluchu emo-core'a. Polamany, pulsuj^cy rytm z 
pot?Znym brzmieniem gitary basowej, miaidZqce, metalowe, 
poszarpane gitary i pelen szorstkiego brudu, charczsjcy wokal 
wyrywaj^ ze sluchacza wn?trznodci. Od balladowych, 
akustycznych piosenek (melancholijny, otwierajqcy plyt? „To All 
Mothers”), po brutalne, zagrane w nie najszybszym tempie 
ci?Zary. Ja aZ takim fanem muzyki ocieraj?cej si? o metal nie 
jestem, ale PLANES MISTAKEN FOR STARS kilkakrotnie 
wywolalo dreszczyk na plecach.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

PONYS, THE : Laced With Romance CD
JuZ teraz wiem, dlaczego cala podziemna prasa muzyczna 
zachwyca si? tym kwartetem z Chicago. W znakomitym, 
przepelnionym wlasnav inwencja twdrcz?, stylu mieszaj^ 
najlepsze elementy wczesnego CURE, JOY DIVISION, 
TELEVISION, VOIDOIDS czy nawet VELVET 
UNDERGROUND. Atrakcyjna popowa slodycz niebezpiecznie 
balansujqca na pograniczu poszarpanego psychicznego 
rockn'rolla. Jered dysponuje fantastyczna, latwo rozpoznawaln? 
barw^ glosu (wczesny Robert Smith + nostalgia i smutek lan'a 
Curtisa). Do tego charakterystyczna sposdb gry na gitarze i 
mi?kkie, duszne klawisze. Ka2da z piosenek to potencjalny hit. 
Naprawd? trudno ktdr^kolwiek z nich wyrdZnid. Cholera, 
sluchajqc utworu „Fall Inn” naszfy mnie skojarzenia z.... az si?
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gdwno, przerdbki utwordw Jamesa Browna, Archies czy Boba 
Dylana. Ogdlnie zawrdt glowy, pordwnywalny z tym co si? czuje, 
gdy prdbuje si? zrozumied kolumny, jakie Norb pisuje (lub 
pisywal) dla Razorcake czy Hit List. Jedli lubisz BORIS THE 
SPRINKLER, to w Zadnym wypadku nie oczekuj czegod 
zbliZonego muzycznie. Ale jedli jested rozekholikiem, jak ja... 
zdobqdZ t? plyt?, potem kup sobie roZek angielski, i dmij w 
niego wtdrujqc Norbertowi, a staniesz si? Najwi?kszym 
Rockerem Na Swiecie.
(Bulge Records, PO Box 1173, Green Bay, W1 54305, USA, 
Ziemia)

RODRIGUEZ : S/T CD
Mo2e i dokopalidmy Austriakom w skdrzanq pit?, ale jedli chodzi 
o dobrego, ostrego rock and roll'owego punka, to moglibydmy 
ucz?szczad do nich na korepetycje. Zupelnie mi nieznany 
kwartet z kraju walca, Straussa i innych wirtuozdw instrumentdw 
wszelakich, zapierdala ostrym czadem z przesterowanym 
wok&lem i muzykq w klimatach wczesnego, haladliwego NEW 
BOMB TURKS czy starego GLUECIFER. Szybkie tempo, 
haladliwe gitary, wrzeszczqce wokale i nieukrywana milodd do 
STOOGES (ktdrych cover na mega obrotach zresztq 
RODRIGUEZ odgrywa) to wszystko, czego mi potrzeba. 
„Lovekiller”, „Bad To The Bone", „Get Dirty”, .Sometimes You 
Bleed"... chyba nie musz? wymieniad wi?cej tytuldw. Chlopcy sq 
dobrze poukladani i ja ich za to lubi? (a nie lubi? 99,9% polskicti 
twordw). Grajcie sobie i sluchajcie, panowie i panie, swojego 
folk punka, a ja dalej faszeruj? swdj leb plyta RODRIGUEZ!
(Swindlebra Records, Goethestr. 22, 89312 Guenzburg, 
Germany, www.swindlebra.de)

RODRIGUEZ-LOPEZ, OMAR A. : A Manual Dexterity . 
Soundtrack Volume 1 CD
Cholera jasna. Nie mam zielonego poj?cia, jak zabrad si? do 
zrecenzowania tego wydawnictwa. Omar A. Rodriguez-Lopez 
by! czlonkiem nieistniejqcego juz AT THE DRIVEOIN, obecnie 
jest jednym z twdrcdw MARS VOLTA. „A Manual Dexterity" jest 
tytutem niedokohczonego jeszcze filmu autorstwa Omara, a ten 
krqZek to dciezka dZwi?kowa do tegoz. Ponad godzina 
niespokojnej, niemalze w 100% instrumental nej muzyki 
nagranej z pomocnym udzialem wielu awangardowycl 
przyjacidl pana Rodrigueza. Mamy tu wi?c kompletne 
wymieszanie space-rocka, sampli, syntezatorowych brzmieri, 
instrumentdw d?tych, karaibskich tanecznych rytmdw i free- 
jazzu. Niestety, mimo szczerych ch?ci nie udalo mi si? przez 
catodd tego krqZka przebrnqd. Ale mdj znajomy, ktdry jest 
bardziej skory do dZwi?kowych eksperymentdw, stwierdzil, 2e to 
dobra plyta. Jedli chcecie, to mu uwierzcie...
(Gold Standard Laboratories, PO Box 65091, Los Angeles, CA 
90065, USA, www.goldstandardlabs.com)

SAILORS, THE : Failure, Depression, Suicide CD
Nap?dzany przez wsz?dobylskie instrumenty klawiszowe r*n'r z 
dalekiej Australii. W ostrzejszych rockowych numerach, 
nap?dzanych przez charakterystycznie brzmiqc^ gitar?, czud 
taki post-Birdmanowski klimat. W bardziej balladowych jest 
Zdziebko sm?tnie i sennie (.Sunday Afternoon Assessment" 
spokojnie mdglby si? znaleZd w kolejnych odcinkach .Ulicy 
Sezamkowej”:-). Na zakohczenie zespdl serwuje stary 
instrumentalny szlagier .Popcorn” w wersji rhythm'n'soul. Catodd 
raczej ponizej standw drednich i raczej do tej ply ty juZ nie wrdc?. 
(Dropkick Records, PO Box 1072, North Fitzroy Vic 3068, 
Australia, www.dropkickcom.au)

SHARK PANTS : Porno Snakehead CD
Przepelniony koncertowq energiq i chaosem punk z Arizony. 
Bez zb?dnych ozdobnikdw, z wokalistq, ktdry, z malymi 
wyjqtkami, gdy stara si? dpiewad melodyjnie, wydala z siebie 
perwersyjne teksty. Utwory eksplodujq z glodnika, w trudny do 
zdefiniowania i przyrdwnania do jakiegod innego zespolu 
sposdb. A mydl?, Ze to juZ spora zaleta i rzadkodd w dzisiejszej 
muzyce. Dwadziedcia lat temu powiedziano by na to hardcore.
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melodyjne, kopiace w krocze kompozycje, do zludzenia 
przypominajsice RIP OFFS, czy inne kapele wydawane przez 
Grega Lowery (jednak zdecydowanie lepiej nagrane niZ 
produkcje Rip Off Records). Taki punk rock, czerpiqcy gardciami 
z tradycji rock&rolla, kocham! Warn te2 radz? pokochad, bo 
sobotnie, ostro zakrapiane alkoholem, party nie b?dzie udane.
(Dead Beat Records, PO Box 283, Los Angeles, CA 90078, 
USA, www.dead-beat-records.com)

RED EYED LEGENDS : The High I Feel When I'm Low CD
W sklad tego chicagowskiego ansamblu wchodzq byli muzycy 
m.in. CIRCUS LUPUS, MONORCHID czy SILVERBACK. Mog? 
powiedzied, Ze brzmi to tak, jakby si? naleZalo spodziewad po 
wymienionych zespofach. Zawieszony w klimatach wczesnych 
lat 80-tych post-punk z domieszkq niespokojnego, 
przetrqconego hardcore's. Mojq uwag? najmocniej przykul utwdr 
trzeci ..Locked In”, z niszczqcym, prymitywnym riffem gitary. 
Fajne, aczkolwiek gdzied w okolicach czwartego utworu moje 
zainteresowanie t^ptyt^zacz?lo sfabnqd.
(Gold Standard Laboratories, PO Box 65091, Los Angeles, CA 
90065, USA, www.goldstandardlabs.com)

REHASHER : Off Key Melodies CD
Nie spodziewatem si? takiej ptyty po No Idea. Melodyjny, 3- 
akorodwy punk, ktdry idealnie pasowalby do katalogu Fat Wreck 
Chords. Piekielnie szybkie, ale i szarpane tempo, krdtkie 
melodyjki, wokal autorstwa Rogera, znanego z kapeli LESS 
THAN JAKE, czyli wszystko jest jasne. Na zakohczenie ultra- 
p?dzqca przerdbka utworu Davida Bowie „Sufragette City”, ktdry 
mi jest znacznie bardziej znany z singlowego wykonania 
TURBONEGRO. Ja fanem brzmiert NOFX'owych nie jestem, ale 
jedli ty jested, to REHASHER oferuje solidnq porcj? mi?sistego 
grania.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

REIGNING SOUND : Too Much Guitar CD
Lider zespolu, Greg Cartwright, to nikt inny jak Greg Oblivian z 
kultowego w niektdrych kr?gach OBLIVIANS. Sromotnie jednak 
zawiod^ si? ci, ktdrzy oczekujq haladliwych garaZowych brzmiert 
na dwie gitary bez basu. REIGNING SOUND to produkt milodci 
Grega do muzyki z amerykahskiego poiudnia. Plyta jest 
zdecydowanie bardziej poukladana, no i duZo lepiej nagrana. Z 
jednej strony uslyszed mozemy ostre stones'owskie 
kompozycje, z pojawiajqcq si? gdzie niegdzie harmonijk^ ustnq 
(„We Repel Each Other”), garaZowo brzmiqce kompozycje 
kojarzqce si? z dokonaniami Micka Collinsa (Gories, 
Dirtbombs), czysto punkowe czady z pianinem schowanym za 
dcianq gitar ("Medication") a z drugiej spokojne ballady (.Funny 
Thing"). Czyli krdtko mdwiqc, ROCK AND ROLL!!! Plyta 
zdecydowanie dla tych, ktdrzy nie majqc klapek na uszach, 
kochajq dobrq muzyk?.
(In The Red Records, PO Box 50777, Los Angeles, CA 90050, 
USA, www.intheredrecords.com)

REV. NORB : Earth's Greatest Rocker! CD
Zeby zrozumied t? pfyt?, naleZaloby zagl?bid si? w czeludciach 
umysfu osoby stojqcej za tym wytworem. A od razu zaznaczam, 
Ze jest to zadanie wr?cz niewykonalne. Wielebny Norb, a dla 
nas Polakdw po prostu Norbert RoZek (koniecznie z kropeczkct 
nad „z”, o czym ci cholerni Amerykanie zawsze zapominajq) 
lider fenomenalnego i , jak dla mnie, ponadczasowego BORIS 
THE SPRINKLER przeraZa nas po raz drugi swoim solowym 
wytryskiem. Jak si? rzekto plyta solowa, wi?c Norb zagral na 
wszystkich instrumentach sam. A jest ich tu sporo, bo poza 
typowymi, jak perkusja, bas i gitara, mamy teZ 12-strunowq 
gitar?, saksofon, klawisze. Krazek otwiera kilkuminutowa 
melodeklamacja, po niej nast?puje idcie rock and rollowa jazda 
w coverze piosenki z lat 40-tych. Po nim cala masa 
rdZnorodnodci, nowofalowe taneczne rytmy z towarzyszeniem 
automatu perkusyjnego, siedmiominutowa suita, w ktdrej RoZek 
wielokrotnie przypomina, Ze jego perkusja jest fajniejsza niZ
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SUPERCHARGER : The Singles Party CD
Greg Lowery po raz kolejny postanowil zrobic dobrze wszystkim 
mitodnikom garazowego punka i zebral nagrania singlowe 
swojego bardzo starego zespotu. SUPERCHARGER, dla 
nieobeznanych w temacie (zapewne wi?kszodd z was, leniwe 
dupy), to klasyka niskonakladowego, Smieciarskiego rock'n'rolls. 
To oni, podobnie, jak THE MUMMIES z daleka omijali studia 
nagraniowe, i rejestrowali swoje prymitywne, ekscytuj?ce 
kompozycje w surowych, garazowych warunkach. Nie 
oczekujcie wi?c gitarowych palcdwek, ani krystalicznie czystego

brzmienia. To co tu otrzymacie to szczery a2 do krwi ostatniej, 
Smierdzacy punk'n'roll, ktdry na pewno przetrwa prdb? czasu. 
Amen!
(Rip Off Records, 581 Maple Ave, San Bruno, CA 94066, USA, 
www. ripoffrecords. org)

SWEET J.A.P.: Virgin Vibe CD
Debiutancki album Slodkich Japorisko-Amerykariskich 
Ksi?Zniczek rezyduj?cych obecnie w Minneapolis. Widad, ze nie 
obca jest im wschodnia tradycja wymiatania charcz?cego punk 
rocka. Wal? dokladnie z sila[ i perfekcj? Bruce'a Lee Podczas, 
gdy wiele japoriskich kapel zmierza zdecydowanie w kierunku 
power-popu i nowej tali, SWEET J.A.P. nie ma litosci i dewastuje 
nas w stylu, jakim zarazili wszystkich TEENGENERATE i 
REGISTRATORS. S? tu wrzeszcz?ce, przesterowane wokale, 
mtoc?ca sekcja i gitary na najwyZszych obrotach. Japohce 
wiedz?, jak to si? robi.
(Big Neck Records, PO Box 8144, Reston, VA 20195, USA, 
www. bigneckrecords, com)

TEARS, THE: S/T CD
Todd Kellner nadal ostro dziala, przynosz?c naszym uszom 
d2wi?ki malo znanych grup ze swojego rodzimego stanu. 
TEARS to kwartet mieszany, w sklad ktdrego wchodz? dwie 
urodziwe, dlugowlose siostrzyczki (w czasie nagrywania tego 
albumu chyba jeszcze nastoletnie) i dwdch nie mniej urodziwych 
pandw (jeden z nich - Nick G to podpora innego, recenzowane 
rdwnieZ na tych lamach CATHOLIC BOYS). Muzyka, jak? 
mozemy znaleZd na tym kr?zku to garaZowy rock punk (z duZym 
naciskiem na slowo rock), niezbyt szybki, z gitarami ostro 
zatopionymi w rock and roll'owym sosie. Zreszt? stara, dobra 
szkola nie jest TEARS obca. Wystarczy tylko posluchad utworu 
..Another Girl”, w ktdrym Courtney Spiewa „He‘s got no heart", a 
mi jakod tak do glowy wpadaja slowa refrenu szlagieru ,We got 
the beat". Glos Courtney przypomina pani? z MUFFS, a nawet 
t? z HOLE (zbieznodc imion jedynie przypadkowa). W latach 90- 
tych takie granie byto domen? kapel z pdlnocno-zachodnich 
standw, co najdokladniej odzwierciedla stary katalog Empty 
Records (SINISTER SIX, ZIPGUN, DERELICTS). Sympatyczne 
aczkolwiek nie tak mocne, jak wspomniane CATHOLIC BOYS.
PS. Niestety TEARS ju2 nie istnieje, jednak muzycy ju2 
pojawiaj? si? w nowych projektach.
(Trick Knee Productions, PO Box 12714, Green Bay, Wl 54307- 
2714, USA)

TIM VERSION, THE : Prohibition Starts Tomorrow CD
Ten zespdl potrafi wytworzyd dcian? dZwi?ku, przez kt dr? 
przebija jednak nuta melodii. Ostro przesterowane gitary, 
perkusja napieprzajqca z maksymaln? sil? i zachrypni?ty wokal. 
Panowie nie cierpi? pracowad, uwielbiaj? natomiast spoZywad 
trunki wyskokowe i taka tematyka dominuje w wi?kszodci 
piosenek na tym kr?2ku. Klimat poziomem czadu i energii 
zbliZony do zespoldw spod znaku DILLINGER 4 czy AVAIL, 
jednakZe lepszym i chyba bardziej sprawiedliwym dla TIM 
VERSION punktem odniesienia mog? byd poczynania 
REPLACEMENTS, ze zdrow? domieszk? HUSKER DU, a nawet 
wstawkami country (akustyczny „Gallons Of Style”). Rzecz 
dobra, ale nie jakoS poraZaj?co genialna.
(Attention Deficit Disorder, PO Box 8240, Tampa, FL 33674, 
USA, www.addwreckedkids com)

TOYS THAT KILL : Control The Sun CD
Recenzuj?c t? plyt? nalezatoby cofn?d si? o kilkanadcie lat. 
Kolesie z TOYS THAT KILL (mimo, Ze jest to ich drugi duzy 
kr?zek) nie s? w Zadnym wypadku nowicjuszami na 
amerykahskiej scenie punk. Od korica ia^80-tych tworzyli razem 
zespdl F.Y.P., ktdry nagral kilka plyt i cal? mas? singli. Do tego 
Todd jest szefem wlasnej wytwdrni Recess Records, ktdra od 
wielu lat wydaje Swietne plyty (Ze wspomnied tylko naleZy 
reedycje starych, jeszcze dobrych nagrah DWARVES). Ale 
wracaj?c do F.Y.P. Zespdl przeszedl drag? od ostrego, niemalze
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(Recess Records, PO Box 1666, San Pedro, CA 90733, USA, 
www. recessrecords, com)

SOCIALS, THE : Narrow Minded Entertainment For A Close 
Minded America CDR
Shawn Abnoxious, ktdry gra w tym zespole na perkusji, pisuj?cy 
recenzje do wielu podziemnych publikacji, zdefiniowat nowy styl 
muzyczny - Neoteric Punk Wave. Mialaby to byd muzyka 
wymykaj?ca si? spod kontroli, haladliwa, bazujqca na prostocie 
kapel spod znaku ..Killed By Death”, ale nie stroniqca od 
zapoZyczeh ze sceny nowofalowej, okraszona instrumentami 
klawiszowymi z THE SCREAMERS i psychotycznymi wokalami. 
Jako doskonale przyklady nalezatoby podad LE SHOK, SPITS 
czy LOST SOUNDS. A skoro Shawn zachwyca si? tymi 
zespolami, to zrobi? mu dobrze i pod t? etykiet? podciagne 
rdwnieZ jego band. Nagrania na tym CD nie s? zbyt szybkie, z 
wyraZnym wptywem starych grup z LA. Zeriski krzykliwy wokal 
(X, ANENGERS) jeszcze bardziej pot?guje to wraZenie. Gitara 
graj?ca cz?sto, miast petnych akorddw, zdegenerowane, 
rozstrojone melodie i lekko zamotana perkusja, co niestety dodd 
cz?sto przeszkadza w sluchaniu. Przyznam, Ze spodziewalem 
si? czegod lepszego, a ten material, malo zrdZnicowany, na 
dluzsza met? nuZy.
(Stay Real, c/o The Neus Subjex, PO Box 18051, Fairfield, OH 
45018, USA)

SPITS, THE: S/T CD
Ten zespdl, jak 2aden inny recenzowany w tym periodyku, 
pasowalby na skladanki ze starym obskurnym punk rockiem. 
Kolesie konsekwentnie podqZaj? drag? wytyczon? na 
debiutanckim kr?Zku. Wi?c, mimo, Ze jest to ich trzecia ptyta, 
podobnie jak dwie poprzednie nie posiada tytutu, wydana jest 
znowu przez inn? wytwdrni?, zawiera 9 piosenek, ktdre trwaj? 
niewiele ponad 17 minut, a co najwaZniejsze wwierca si? w 
pustelni? niczym zardzewiale wiertlo wiertarki udarowej. Prosty, 
nie za szybki, trzy-akordowy punk czerpi?cy prostot? z dokonart 
RAMONES, zagrany z calym urokiem adekwatnym dla kapel 
garazowych, a na dodatek okraszony nowofalowymi klawiszami. 
Kolesie uwielbiaj? przebieranki, peruki, stroje robotdw, etc. 
przez co ich wyst?py na Zywo s? jeszcze bardziej porywaj?ce 
(odsylam do recenzji dvd z „Chicago Blackout").
(Dirtnap Records, PO Box 21249, Seattle, WA 98111, USA, 
www.dirtnaprecs.com)

http://www.addwreckedkids
http://www.dirtnaprecs.com


TYRA DES : S/T CD
Jeszcze jeden inspiruj?cy zespbl z Chicago. Krbtkie, szybkie, 
skorodowane utwory, zagrane w najbardziej Zywiotowy sposbb. 
Poziomem rock and rollowej w^ciekloSci przypomina mi to te 
wszystkie napedzane przez syntezator post-punkowe formacje, 
tak teraz popuiarne na scenie rozjebanego punk rocka. Tyle, Ze 
tu nie ma zadnych instrumentbw klawiszowych. Jedna ostra 
gitara, bas, prosta perkusja i nieprawdopodobny, przenikliwie 
wwiercaj?cy si? w czaszk? gios Jenny. Ta kobieta, nie dobb, Ze 
emanuje energy, to jeszcze calkiem seksownie si? prezentuje 
na zywo. Taki powinien byb dzisiejszy punk. Agresywny i

niebezpieczny. Stoj?cy ponad tymi wszystkimi pofarbowanymi 
irokezami, glanami, bwiekami i agrafkami. Zabbjczy debiut!
(Broken Rekids, PO Box 460402, San Francisco, CA 94146, 
USA, www.brokenrekids.com)

UNLOVABLES, THE : Crush * Boyfriend * Heartbreak CD
Juu-huull! Nie b?d? specjalnie owijal w baweln?. Jestem na 
kolanach i nie mog? si? w Zaden sposbb z nich podZwign?b. 
Kolejne przesluchania tej plyty sprowadzaja, mnie coraz bardziej 
do parteru. R-E-W-E-L-A-C-J-AII! Jehli ktob utracil wiar? w 
hyper-melodyjny, cukierkowy pop-punk, z wokalami 
ociekajqcymi lukrem, odsylam natychmiast do wysluchania tej 
plyty. Nowojorczycy z UNLOVABLES graja najchwytliwsz? z 
odmian punk rocka w sposbb, w jaki Robert „King of the Walk" 
Korzeniowski przechadzal si? na 50 kilometrbw. Cala reszta 
slaniaj?c si? na nogach mogla tylko ogladab jego plecy. Ale pan 
Robert karier? juz zakoriczyl, a UNLOVABLES dopiero zaczyna. 
I to z jakim rezultatem. KaZda z piosenek wypelniaj?cych ten 
album jest oblqkartczo chwytliwa i przepelniona mlodziehczq 
werw?. Hallie Bullit nie tylko posiada naturaln? umiej?tnobi 
pisania perfekcyjnych popowych piosenek, ale dysponuje 
dynamicznym glosem, z ktbrego emanuje sloneczna, pozytywna 
energia. NaleZy rbwnieZ wspomnieb o chbrkach Chelsea, ktbre 
dodaj^ utworom przestrzeni i jeszcze bardziej pot?guja uczucie 
niczym nie skr?powanej radobci. Wokalom towarzyszy 
perfekcyjnie zagrana i takoZ teZ nagrana muzyka, nap?dzana 
przez soczyste gitarowe riffy. Prosty, trzy-akordowy atak jest 
doskonalym akompaniamentem dla delikatnych melodii. 
Inspiracje Se[ latwo wyczuwalne, czasami nawet aZ za bardzo 
(poczejtek ..Bein' In Love" to nic innego, jak wst?p do 
misfitsowskiego ..Astrozombies”). Przy sluchaniu tego kr?Zka nie 
moZna si? smucib. Na twarzy non-stop widnieje ubmiech, a 
serce przepelnione jest tym niesamowitym uczuciem na literk? 
„m” i nawet, jak Hallie bpiewa o bolesnych rozstaniach, to czui 
powiew optymizmu, Ze nast?pne dobwiadczenie milosne b?dzie 
bardziej udane. A kwintesencjet tej recenzji niech stanie si? 
fragment piosenki „Feelin‘ All Emo" (,.Jestem pop-punkow^ 
dziewczyn?, kocham sloneczne dni, glupie Zarty i dobr? 
piosenk? Ramones"). Pieprzcie SCREECHNIG WEASEL! 
Pieprzcie QUEERS! UNLOVABLES rz?dza! JeSli nie kupicie tej 
plyty, to jestebcie CIULE!!! KONIECZNIEII!
(Whoa Oh Records, 21-36 43rd Street, Astoria, NY 11105, USA, 
www. whoaohrecords. com)

VANISHING, THE : Songs For Psychotic Children CD
Dowodzone przez dwie dziewoje, trio z San Francisco wdziera 
si? pod skbr? swoja wlasn? hybryd^ nowej fali. Lacz?c elementy 
gothic-punka wczesnych lat 80-tych z tanecznymi, nap?dzanymi 
przez syntezator rytmami tworzet piosenki doskonale 
wpasowujejce si? w stan psychiczny wspbtezesnej mlodziezy. 
NiemalZe taneczna sekcja z mocno wysuni?t^ do przodu gitar? 
basow^, grajaca mile dla ucha melodie (THE CURE z czasbw 
„17 Seconds"), nastrojowe syntezatory i przeraZliwie smutny 
gtos wokalistki 30 minut wysoko-napi?ciowej terapii
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thrash'owego grzania, do muzyki wolniejszej, bardziej 
przemySlanej, ocierajqcej si? o pop/punk. TOYS THAT KILL 
wydaje si? idealne^ kontynuacj^ tamtej grupy. Niesamowicie 
brzmi^ce piosenki, z gitarami tlustymi, jak boczek z dobrze 
utuczonego Swiniaka, zagrane raczej w wolnym, lub co najwyZej 
brednim tempie. Melodie wokali chwytajqce za serce, ale i w 
ostrych momentach za gardto. Tematyka tekstbw od 
politycznych poprzez osobiste, a na prokreacji koricz^c.. Tak 
nawiasem mbwi^c, to zespbl podqZyl drog? wytyczona przez 
kolesi z DESCENDENTS/ALL. PoZegnalna plyta F.Y.P. nosHa 
tytul... No zgadnijcie jaki? Zgadza si?... TOYS THAT KILL. 
Dlugie, peine emocji sluchanie.
(Recess Records, PO Box 1666, San Pedro, CA 90733, USA, 
www.recessrecords.com)

TRIGGERS, THE : Shoot Your Mouth Off CD
Dirtnap Records znane jest z wydawania ptyt z melodyjnym 
punkiem, maj^cym inklinacje w kierunku nowej fali. Wi?kszobb 
tych produkcji bez Zadnych problem6w mozna nazwab 
zajebistymi. Tymczasem na plycie TRIGGERS nie u^wiadczycie 
Zadnych popowych ozdobnikbw, czy instrumentbw 
klawiszowych. Jest tu natomiast ostry, nieokrzesany, globny 
punk. Grupka malolatbw radzi sobie znakomicie, wokalistka ma 
„pi?kny”, szorstki gtos, wtbruje jej czasami jej kompan plci 
m?skiej i wszystko pozostaje w starym, kalifornijski stylu 
(Dangerhouse Records). Brzmienie Smierdzace i kopi?ce 
mocno w jaja. Auuub! Uwielbiam ten punkowy bbl (hahaha).
(Dirtnap Records, PO Box 21249, Seattle, WA 96111, USA, 
www.dirtnaprecs.com)

TRUE NORTH : Somewhat Similar CD
Gor?czkowa mieszanka halaSliwych gitar, miazdz^cego rytmu 
perkusji i krzycz?cego wokalu, zagrana z hardcore'ow? finezjet 
Pol^czenie dysonansu kapel z Dischordu i ostrych gitarowych 
riffdw BLACK FLAG z czasbw „My War”. Pulsujacy rytm 
morrientami przywodzi na mybl dokonania HOT WATER MUSIC, 
ale catobb jest mniej emocjonalna i, rzeklbym, bardziej 
wykrzyczana. Do§b zawile i dlugie kompozycje emanuje wr?cz 
energy i entuzjazmem, co jest na tyle interesuj?ce by ze 
spokojem wysluchab tej plyty do kortca i polecib ja innym.
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www. noidearecords, com)

http://www.brokenrekids.com
http://www.recessrecords.com
http://www.dirtnaprecs.com


stychad jakied zapoZyczenia. Wazne, ze kopie w dup?!l! 
Dokument, ktdry za kilka(-nadcie?) lat b?dzie bardzo wazny z 
historycznego punktu widzenia, dzid obrazuje catkiem niezl^ 
form? sceny z Los Angeles.
(Revenge Records, 5835 Harold Way #203, Los Angeles, CA 
90028, USA, www.letsgetridofla.com)

V/A : Maybe Chicago? CD
Plyta dokumentuj?ca dokonania zespoldw z chicagowskiej 
sceny niebezpiecznego, krzykliwego, garaZowego punka. Mamy 
tu kilkanadcie, mniej lub bardziej znanych, grup, ktdre 
przedstawiaj^ nam si? w jednym, lub dwdch utworach. 
Praktycznie wszystko, co dobre, w najbardziej polskim spodrdd 
amerykafiskich miast, moZna znaleZd na tym dysku. 
FUNCTIONAL BLACKOUTS, PONYS, VEE DEE - odsylam do 
recenzji ich ptyt... Oprdcz tego HOT MACHINES ze znakomitym 
Zeriskim glosem Miss Alex White i oryginalnym brzmieniem gitar 
autorstwa Jereda (rdwniez graj?cego w PONYS), agresywny 
rock'n'roll THE DIRGES, spazmatyczne ataki TYRADES I 
BASEBALL FURIES, heartbreakers'owski WHITE+OUTS i 
jeszcze kilka innych. Doskonale przedstawienie jednego z 
najciekawszych i najbardziej oryginalnych regiondw na 
muzycznej ma pie USA.
(Criminal IQ, 3540 N. Southport, Chicago, IL 60657, USA, 
www.criminaliq.com)

V/A : Rip Off Records: Third Wave Of Hits CD
Rip Off to zdecydowanie najlepsza wytwdrnia, specjalizuj^ca si? 
w garaZowym, niedopracowanym brzmieniowo punk rocku. 
ZafoZona przez muzykdw influentnego RIP OFFS, od kilku lat 
prezentuje dwiatu mfode, nieznane, zakochane w prymitywnym 
rock'n'rollu zespoty. ..Third Wave Of Hits” to trzecia (jak wskazuje 
nazwa) skladanka z wczesnymi, niedost?pnymi juZ singlami. 
Plyt? otwiera THE INFECTIONS, znienawidzony przez 
Maximum Rock'n'Roll zespdt powstaty na gruzach 
wspomnianego ju2 Rip Offs. Przesterowana, wymykajqca si? 
spod kontroli gitara I przebdj (specjalnie dla ciebie) „Kill For 
You”. Po nich dwa haladliwe blues-punkowe utwory z singla 
„You're Driving Me Wild” prezentuje nastolatkowie z 
francuskiego THE SWINDLERS. Nast?pnie mamy THE 
SPASTICS, z bylymi I przyszlymi muzykami BOBBYTEENS / 
INFECTIONS / TRASHWOMAN w trzech piosenkach z ostrym 
Zeriskim wokalem, jakby Zywcem wyj?tych z katalogu 
Dangerhouse Records z korica lat 70-tych. CHINESE 
MILLIONAIRES zdecydowanie bardziej przypadl mi do gustu na 
longpleju "Detroit Double Cross” (pewnie ze wzgl?du na 
znacznie ciekawsze brzmienie). THE SPITES nie pozostawiaja 
ztudzeri, co najbardziej kr?ci prawdziwego rockn'rollowca 
(..Cheap Beer, Fast Cars And Girls”). Na zakohczenie deser 
godny calej ptyty: japoriski REGISTRATORS w swojej 
szczytowej formie. Wspdtezesny punk 77 nigdy nie brzmial 
lepiej. Popaprandy z Rip Off Records, ku mojej uciesze, dorzucili 
jeszcze przerobiony przez Japoricdw cover Hubble Bubble
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wstrzqsowej.
(Gold Standard Laboratories, PO Box 65091, Los Angeles, CA 
90065, USA, www.goldstandardlabs.com)

V/A : Chicago Blackout DVD
Recenzj? tego wydawnictwa, musz? rozpoczqd od przybliZenia 
warn kilku istotnych faktdw. Od kilku lat w Chicago ukazuje si? 
pismo Horizontal Action, ktdrego motto to: „wyrywamy co 
najlepsze w... seksie i rock’n'rollu”. Zgodnie z tym haslem, na 
lamach gazety mo2emy znale2d sporo perwersyjnych fotografii i 
artykuldw o gwiazdach porno, seksie oralnym, najwi?kszych 
rockn'rollowych cycach, a przyprawione to poteZn? dawk^ 
materialdw o najbrudniejszej i najniebezpieczniejszej odmianie 
Smierdz^cego punk rocka. Ale jakby tego byto malo. panowie z 
Horizontal Action zabrali si? za organizacj? corocznego, 
trzydniowego festiwalu nazwanego Chicago Blackout. Jak nie 
trudno si? domy^lid, recenzowana ptyta, z zawartoSci^ 
migaj^cych obrazkdw, jest udokumentowaniem tego z 2003 
roku. Znajdujemy na niej 14 zespoldw, wi?kszodd z nich 
prezentuje si? nam w dwdch utworach, natomiast gwiazda 
kaZdego z trzech wieczordw przedstawiona jest w nieco 
dluZszych, kilkunastominutowych sekwencjach. Dia mnie 
ogromnym przeZyciem byla mo2liwo§6 ujrzenia na Zywo moich 
ulubionych kapel, LOST SOUNDS czy THE SPITS Ale tak 
mi?dzy Bogiem a prawda., mdglbym wymienid tu wszystkie 14, 
bo ka2dy z nich gra muzyk?, ktdra wall op?tartczo w teb. Nie 
b?d? opisywat, jaks[ muzyk? prezentuje kolejne zespoty, bo 
wi?kszodd z nich jest recenzowana przeze mnie w tym 
periodyku. Szokujacym jest zapoznanie si? z szalehczym 
wyst?pem BLACK LIPS (zdaje si?, Ze cod na ten temat 
znajdziecie w recenzji ich ptyty), tak chaotycznym, ze nawet, 
jedli zna si? ich material, to trudno rozrdznid, jaki w danym 
momencie grajq utwdr. Wokalista HUNCHES, odziany w pi?kne 
kurteczk? przyozdobion? ogromniastymi podpaskami, miota si? 
na scenie niczym Iggy za swych najlepszych lat, TYRADES, z 
wokalistke z bujnymi, i na pewno nie powstrzymywanymi 
Zadnym stanikiem, piersiami, ogromny bebech (Hank z 
TURBONEGRO poczutby si? zawstydzony) klawiszowca SPITS 
itd. itp. Kolejne poraZajece wzrok przyklady mdglbym mnozyd, 
ale najlepiej odkryd cale prawd? samemu. Jakodd obrazu jest 
bardzo dobra (2-3 kamery), chwilami troch? gorzej z fonie 
(prawie nieslyszalne niektdre elementy wyst?p6w A FRAMES i 
FM KNIVES), ale taki malehki mankament na pewno nie mo2e 
wplynad na entuzjastyczn? ocen? tego wydawnictwa. 
Nie2b?dny dodatek do recenzowanych tu plyt. I 
najprawdopodobniej jedyna moZliwodd obejrzenia tych zespoldw 
na Zywo.
(Horizontal Action, 1433 N. Wicker Park Avenue, Suite 2, 
Chicago, IL 60622, USA, www.horizontalaction.com))

V/A : Let's Get Rid OfL.A. CD
Los Angeles jest kolebke amerykabskiej sceny punk. Zespoly, 
ktdre skupione byly wokdl klubu Whiskey-A-Go-Go, czy 
wytwdrni Dangerhouse po dzid dziert otoczone se naleZne im 
estyme Od kilkunastu jednak lat Miasto Anioldw nie miato zbyt 
duzo dobrej muzyki do zaoferowania stuchaczom spragnionym 
niebezpiecznych d2wi?kdw. Pi?tnadcie wspdlczesnych grup, 
umieszczonych na tej sktadance, oddwieZa pami?d na temat 
starych dobrych czasdw kalifornijskiej sceny. ROLLING 
BLACKOUTS, ORPHANS, LIPSTICK PICKUPS bez problemdw 
mogtyby wtdrowad AVENGERS czy WEIRDOS na starych 
skladakach, ALLEGED GUNMEN to nic innego jak wspdlczesna 
odpowiedZ na szlagiery CLASH, CHECKERS graje wpadaj^cy 
w ucho power pop, FUSE! i SQUAB dewastuj^ nas swoim art- 
noisem, FAST FORWARD atakuje elektronicznym chaosem 
zapocz^tkowanym przez SCREAMERS, podczas gdy FLASH 
EXPRESS dobitnie uwidacznia w swoim utworze postepujac^ 
fascynacj? norweskimi Turboczrnuchami. Zapytacie zapewne, 
gdzie odrobina oryginalnodci? Odpowiadam pytaniem... Czy o to 
chodzi w muzyce, by byd super oryginalnym? Nie! Dia mnie 
muzyka to radodd i przyjemnodd sluchania. A co z tego, Ze
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ZODIAC KILLERS : Society's Offenders CD
Zaden z zespotdw, w ktdrych udzielal si? Greg Lowery (poza 
SUPERCHARGER) nie wydal wi?cej, jak jedn^ ptyt? 
dhjgograj^cai (nie wliczam w to singli). Tymczasem ..Society's 
Offenders" to ju2 trzecia petnowymiarowa produkcja jego 
najnowszego projektu, ZODIAC KILLERS. Po raz kolejny 
korekty w sktadzie, ale rdwnie2 spora zmiana w muzyce. Tempo 
juZ nie jest tak szalone, jak na poprzednich wydawnictwach. 
Nadal mamy tu rdzenny punkowy rock and roll, ale znacznie 
cz?dciej slychad RAMONES, ni2 np. ANGRY SAMOANS. 
Przyjemne dla ucha, ale wol? zdecydowanie te wczedniejsze 
nagrania Do ptyty dorzucony jest jakid plik wideo, ale z powodu 
brakdw sprz?towych, nie bylem w stanie tego odtworzyd.
(Rip Off Records. 581 Maple Ave, San Bruno, CA 94066, USA, 
www.ripoffrecords.org)
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„Pogo Pogo" ze strony b limitowanej (500 sztuk) wersji singla. 
Ptyta, podobnie jak dwie pierwsze skladanki singli, opatrzona 
notkami o kazdym z wydawnictw pidra samego szefa, Grega 
Lowery.
(Rip Off Records, 581 Maple Ave, San Bruno, CA 94066, USA, 
www. ripoffrecords. org)

VEE DEE : Furthur CD
Scena chicagowska rodnie w sit?. Trio z Wietrznego Miasta 
zabiera nas na przepelnionq depresj^ i dmierciq wypraw?, 
zilustrowan^ przez 12 zagranych z jajem i przekazem 
punkowych utwordw. Skorodowana gitara, dudnie|cy bas i 
melodie, ktdre z pewnodci^ mogtyby wyjdd z chorego umystu 
Danziga. Czud chicagowskq tradycj? punkowego grania 
(EFFIGIES, NAKED RAYGUN), ale sporo te2 jest psycholskich, 
WIPERS'owskich zagrywek. Brzmienie krq2ka jest prymitywne, 
surowe, niemalze koncertowe (brak drugiego dladu gitary w 
partiach solowych), tak jak naleZyl
(Criminal IQ, 3540 N. Southport, Chicago, IL 60657, USA, 
www. crim inaliq. com)

VINDICTIVES, THE : Curious Oddities And The Bare 
Essentials CD
Bogowie melodyjnego punk rocka z pocz^tku lat 90-tych 
uzupelniaja. dyskografi? singlow^. Ten krqzek mo2na 
potraktowad jako druge[ cz?Sd „The Many Moods Of...”, 
zbierajqc^ nagrania z lat 1994-2002. Mamy tu wi?c 3 single 
wydane dla Lookout! Records (z rewelacyjnym, wolniejszym 
„Alarm Clocks'Y'Left For Dead”), pi?ciocaldwk? z dwoma 
coverami SEX PISTOLS, utw6r z kompilacji „Banana Pad Riot” i 
Swiqteczny singiel z 2002 roku dla Stardumb Records. Razem 
13 piosenek, prostych, melodyjnych, z niesamowitym gtosem 
Joey'a. To wladnie wokal jest zdecydowanym wyrdznikiem 
VINDICTIVES, spodrdd wielu innych kapel penetrujqcych te 
klimaty. Mozecie sobie wyobrazid Jello Biafr? na sporej dawce 
helu, dpiewajacego piosenki MR T EXPERIENCE? Nie... To 
polecam VINDICTIVES.
(Teat Productions, PO Box 66470, Chicago, IL 60666, USA

VON ZIPPERS, THE : The Crime Is Now! CD
Wspdtezesny kanadyjski gara2owy rock. Big beatowy rytm 
perkusji, soczydcie brzmiqca gitara, rock'n'rollowe pochody 
basu, lekko zachrypni?ty wokal i czasami dla urozmaicenia i 
dobrego smaku wszystko przyozdobione harmonijka. ustn^. 
Typowo, ale z zupelnie niespotykanymi w tego typu muzyce 
tekstami. VON ZIPPERS mate Spiewaj^ o zabawie I 
imprezowaniu, a znacznie wi?cej o waZnych dla spoleczeristwa 
(„Kanada, ojczyzna wolnej i obludnej ekonomii rynkowej" - 
„Common Sense Party Theme”) i dwiata tematach („czy 
pieni?dze z twoich podatkdw nap?dzaje[ maszyn? wojennsf?" - 
„Put On The Brakes"). Musz? przyznad, Ze w tego typu muzyce 
zespoly bardzo rzadko poruszajci podobne sprawy. Kolesie 
nowicjuszami na muzycznym rynku nie sa (to ich czwarty 
krqzek), co ma swoje plusy, ale momentami brak jest 
mlodziericzej zadziornodci.
(Estrus Records, PO Box 2125, Bellingham, WA 98227, USA, 
www.estrus.com)

WHISKEY & CO.: SFT CD
No Idea Records od lat przykuwa naszc[ uwag? emocjonalnym 
graniem gl?boko osadzonym w tradycji punkowej, a nawet 
hardcore'owej (HOT WATER MUSIC bejbil). Tymczasem 
WHISKEY & CO. wycina w rzedki sposdb... country. Brrrr... juZ 
widz?, jak wi?kszodd z was przelatuje wzrokiem do kolejnej 
recenzji. Nie, nie! Nie taki diabel straszny, jak go zw^. Skoczna 
muzyczka, z przyjemnym dla ucha kobiecym wokalem i tekstami 
opiewajacymi trudy Zycia i pracy na amerykariskim poludniu. 
Dwuminutowe piosenki, w sam raz do bujania si?, w pijackim 
widzie, po parkiecie. Przywdziej kapelusz, zald2 kowbojki (moga 
byd z ostrogami), chwyd buteleczk? lyskacza i do ataku!
(No Idea Records, PO Box 14636, Gainesville, FL 32604, USA, 
www.noidearecords.com)

http://www.ripoffrecords.org
http://www.estrus.com
http://www.noidearecords.com


all out now on In Iha Rad. LP & CD 
Intheredrecords.com

REIGNING SOUND

THE PONYS 

THE MYSTERY GIRDS

Intheredrecords.com


we have the rock to rock you most rockingly. maybe. 

SUPER SPECIAL 

SECRET DEAL FOR 

BROKE POLACKS:

BUY TWO CDs, 

GET ONE FREE! 

THAT’S THREE CDs 

FOR *20! THAT’S THE 

BEST I CAN DO! OK!

Shit yeah you can PayPal 
us! Send your dough to 

nrevorb@ 

grsenbaynet. com

We stole the 

Keeshka.

COs 8 EACH PPD US/CAM • YO EARTH • sf2 MOO/U - US VEHUS/MARS ■ s20 MERCURY 

25 JUPETER/SATURM - MEPTUME (CAU EOR EXACT SH/PP/MG CHARGES) 

SORRY IVE CAMUOT OELfUER TO URAUUS. PLUTO OR THE SUH No Klingons

7-tNCH W/MYL fS '3 US/CAM £ S ELSEWHERE ’ M/e do have vinyl on the first two Leg Hounds albums

Bulge Records • POB 1173- Green Bay WI 54305 ‘ USA • Earth

Here is a complete list, in small type US/CAN EUR
Bulge 0 • BORIS “8-Testicled Pogo Machine' CO 58 *10
Bulge 2 • BORIS "Male Model" 45 s3 ‘5
Bulge 3 • BORIS/MEATMEN 6-SOng split 45 >3 ‘5
Bulge 4 • BORIS "Saucer To Saturn” CD !8 *10
Bulge 9 • BORIS "Mega Anal" CD ‘8 ‘10
Bulge 11 • BORIS "Little Yellow Box” 45 ‘3 ’5
Bulge 13 • BORIS “Group Sex” Circle Jerks tribute CO s8 ‘10 
Bulge 14 • REV. N0RB “Touch Me. I'm Weird!" CD ’8 ‘10 
Bulge 15 • LEG HOUNDS s/t CD/LP ‘8 ‘10
Bulge 16 • REV. N0RB "Earth's Greatest Rocker!" CD s8 ‘10 
Bulge 17 • LEG HOUNDS “Date Your Daughters!” CD/LP ‘8 ‘10 
Bulge 18 • LEG HOUNDS “Ready to GO!" CD ‘8 ‘10
CRVW-42 ’BORIS “End Of The Century" Ramones tribute (8 ‘10 
MP-28 • BORIS “New Wave Records" + 2 45 ‘3 ‘5


