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pielęgnować, chłopak" - rapował kiedyś
Białas i rzeczyłviście tak było. Nic zatem dziw-
nego, że ,,Prepolon" przynosi zatem jedne

z najbezczelniejszych i najbłyskotliwszych
linijek w Ęm roku. ,,Dzieciaki z wetelanami
znów się przepychają o prestiż / jak na to
patrzę, to sam nie wiem, typie, którzy tak
naprawdę są większymi dziećmi / i w chuju
mam to, czy mnie któryś z nich 1ubi f szcze-
rze to się w to w ogóle nie wczuwam, póki
luźno zjadam se jednych i drugich" - pada

W numerze tytułowym, ,,Ty to ulica? Proszę

cię dzieciak / Ty to ulica, bo każdy się kurwa
na tobie przejechał" - kończy raper nokautu-
jąco.Za słówka moźna go łapać, ale w głosie
nie ma już te j bezwzględne j pewności siebie,
jeSt Za to maniera natarcZyWego bazarowego
handlarza. Ta nadekspresja pobrzmiewa
Skeptą i bryryiskimi grime'owcami, długa
jednak do nich droga, Przynajmniej zdanie
należy się Lankowi, bezbłędnie czytającemu
współczesne trapy - może duszy w tym
niewieIe, ale hurtowe dostarczanie świet-
nie brzmiących bangerów, na miarę nowego
Matheo, to już coś. Rzeczywiście, można
nabrać apetytu na pełnowymiarowy ,,Po-
lon". byle rylko pelen album zwyczaiowo się
Białasowi nie rozlazł, utrzymał intensyw-
ność i nie pozostawił z pytaniami ,,chwalisz
się, czy żalisz?". - MF

Bluszcz rrJunior" B R E N N EssE L

Chociaż lata świetności ma już za sobą,
synthwave pozostaje niezatapialny. AIbo
spokojnie płynie na fali szeroko zakrojonej
retromanii, albo gwałtownie wynurza się
na brzeg, wraz z pojawieniem się produkcji
pokroju ,,Drive" lub ,,Stranger Things". PoIskiej
publiczności o Ęm dość nostalgicznym ga-

tunku przypominali już m.in. Rebeka i Kamp!

Terazprzyszłakolej na Bluszcz norłry zespół
w katalogu wytwórni Brennnesse]. Na swo-
im debiutanckim krążku bracia Jarek i Romek
Zagrodni chętnie sięgaj ą stylistycznie wstecz,

1ecz oferują coś więcej niż kalkomanię old-
schoolowej elektroniki. Do dziewięciu pio-
senek, które składają się na dźwiękową
podroż (skojarzenie nie tylko związane
z Ętułami kawałków), panowie podchodzą
nieszablonowo i z pomysłem, Tlwający 40

minut materiał obfituje w różnorodne perku-

sjonalia, rytm dyktowany przez automaty czy
partie wokalne przeplatane syntezatorowry-
mi pasażami. Wypada to nader eklek§cznie
- w otwierającym krążek, ilustracyjnym
,,McMurdo" duet ociera się o chillwave, a uzu-
pełnione o chrłrytliwy riff,,Oslo" brzmi jak

beZpIetensionalne skrzyżowanie Vangelisa
i The Cure, Balansując między melancholią
a wakacyjną beztroską, artyści wykreowali
zaskakująco spó;ną wizję, w której gitalowe
wtręry (..Argentjna") nie gryza się z mniej in-
strumentalnymi aranżacjami (,,Slow"). Nic,
tylko czekać, aż ,,Junior" zostanie wydany
na pocztówce dŹwiękowej - oczywiŚcie, ze

skąpanymi w słońcu blokami z wielkiej pły-

Ę na okładce.
-SB
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Grzegorz Bojanek,,Stories of an
Old Man" wyD. wŁAsNE
Niby to tylko rozwinięcie kompozycji stwo-
rzonych pod audiobooka, ale był to znako-
mity pomysł, by uwolnić muzykę od słowa
i dać jej opowiedzieć własną historię. Grze-

gorz Bojanek kazał czekac na swój nowy ma

teriał prawie dwa 1ata. Przyczynkiem do je-

go powstania były ,,Porajskie perełki", czyli
zbiór wspomnień o rodzinnym mieście Bo-
janka Poraju, opowiedzianych przez Konra-
da Maszczyka. To właŚnie on jest tytułowym
starszym panem i zdobi także okładkę albu-

Dreszcze mogą przechodzic szczególnie przy
słuchaniu gitaroWego ,,A Huge Explosion Af-
ter the War", Zaskakujący na tle wcześniej-
szych kompozycji muzyka jest jednak naj-

bardziej ,,An Old Factoly", gdzie pojawia się

nawet delikatny beat, potęgujący mrok całej

pły$ Z ciekawostki o nieznanym polskim
miasteczku powstała bardzo spójna pły-
ta, którą śmiało stawiać można obok bodaj

najlepszej w dyskografii Bojanka ,,Con-
straints". Jak zwykle w przypadku jego ury-

dawnictw nakł ad fizyczny był mocno ogran-

iczony, szczęściarze mogli jednak cieszyć się
z ręcznie wykonanej przepięknej okładki,
zawierającej dodatkorłry dysk z audiobook-
iem. Wszyscy, którzy nie zdążylinabyckrąż-
ka, mogą posłuchać płyĘ na portalach strea-

mingowych, do czego gorąco zachęcam. KK

Monika Borzym ,,Jestem
przestrzeń. Wiersze Anny
Świrszczyńskiej" MuzEu M

PoWsTANlA WARszAWsKlEGo / AGoRA
Jestem wielbicielem ta]entu Moniki Borzym,
ale brakuje na okładce tej płyty nazwiska
Mariusza Obijalskiego, świetnego pianisĘ
ale przede wszystkim kompozytora. aranżera

i producenta, który skomunikował Borzym
ze Świrszczyńską. A zrobił to tak skutecznie,
że trudno się nie zgodzić z zamieszczonymi

t}§i:;:\ l'al"trt:1

we wkładce słowami Agnieszki Glińskiej (ona

z ko]ei dokonała rłryboru i adaptacji tekstów),

która twierdzi, że wokalistka zaśpiewała te

wiersze tak, jakby ,,wychodziły z jej własnej

głowry, z jej serca i z brzucha". Wychodzą tym-

czasem z udanych kompozycji, wbrew pozo-

rom niespecjalnie jazzowych, ze smakiem
zaat anżow any ch i zagr any ch z takim feeling-

iem, źe świat to za mało. No, ale czemu tu się

dziwić, skoro napędza to sekcja Kubiszyn/
Zerller, a na liście gości widzę Johna Scofie1-

da, jednego z najznakomitszych dziś gi-

tarzystÓW iazzowych. Borzym przejmuląco
(ale nie forsując emocji) interpretuje pięknie
proste poezje Świrszczyńskiej, destylując
z nich uniwersalne prawdy, Rozumiem
i szanuję kontekst, ale d]a mnie to nie jest

płyta o Powstaniu Warszawskim, To o ży-

ciu iest. - JSZ

Camping Hi!l ,,Syreny" vlnrłce
Dobre, Z jednej strony solidnie odrobione za-

danie z XXI-wiecznego indie rocka, ale też coś

więcej, mocniej, jak ostrzejsze numeryArctic
Monkeys z płyty wyprodukowanej przez Jo-

sha Homme'a. I jeszcze dość nieoczekiwany
gość w tych klimatach, saksofon.życzyłbym
sobie większej rozpiętości dynamicznej, bo
przecież nie zawsze trzeba tak zasuwaĆ, ale

z drugiej strony, słyszę, że jest im z Ęm do-

brze, więc i mi dobrze, Z tego materiału
emanuje rzadka wśród nadwiślańskich
zespołów gitarowych energia. wręcz ra-

dość - i to może być wielkim atutem Camp,
ing Hill. Jestem sobie w stanie wyobrazić,
że na koncertach wyrywają z letargu nawet
najbardziej odpornych na zabawę, Gdyby
jeszcze wszystkie numery miały hitowy po-

tencjał otwierającychten mini-album,,Rzek",
czy choćby Ętułowych ,,Syren", gdyby pro-

dukcja była bardziej przejrzysta, mielibyśmy
murowanych kandydatów na nowe gwiazd1,

rocka, - JSZ

Karolina Cicha & Bart Pałyga
,,Płyta tatarska" wy Dźw l Ę K

wokalistka i multiinstrumentalistka karolina
Cicha czerpie zprzeszłości, Znajduje w nie1

coś świeżego, uzupełnia własną wrażIiwością
i mówi do nas spoza czasu. Po przygodzie

z Pakistanem wraca na północno-wschod-
nie rubieźe dzisiejszej Polski. Wcześniej na,
grała poligloryczną płytę,,Wieloma j ęzykami''
i szczególnie dobrą ,,Jidyszland". Teraz śpie-

wa pieśni tatarskie, Trudne zadanie, bo ta
tradycja muzyczrLa - inaczej niż językowa

czy kulinarna - w pewnym momencie sie

urwała. Cicha z Bartem Pałygą mieli tek-

sty pieśni, ale musieli obmyślić aranżacje
i wynaleźć instlumentalium. Szukali na

stepie. Sięgali do języka, instrumentów i skal

Tatarów Krymskich (wpływy tureckie) i tych

z Tatalstanu (wpływ Azii Centralnej)- Przez

niedostępność zapisów nutowych i nagrań.
płyta robi wrażenie,,otwartej", rozlewającel
się poza tatarski świat. Śpiewowi Cichej, jej

akordeonowi i perkusjonaliom towalzysza
instrumenty smyczkowe, strunowe ze zblo-

rów Pałygi (kobyz, dotar, fide] płocka) i ie-
go gardłowy śpiew Ozdobą jest świetny ut-

wór ,,Jesteśmy, iesteśmy", napisany po pol,

sku przez poetę Musę Czachorowskiego
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