Sick #1 jesieñ 2006
Witaj! Zaczniemy nieco nietypowo. Jaka pogoda dzisiaj w Lublinie? Jesteœ zadowolony z tegorocznego lata?
D: Zaskakuj¹ce pytanie... (Ale gdzie tam! MK) Lato by³o fajne, choæ czasem za gor¹co...Rolnicy mieli przer¹bane I IM WSPÓ£CZUJÊ...
No to teraz przyda³oby siê przejœæ do sedna hehe. Jesteœ cz³onkiem kapelki PRZECIW. Przeciwko komu i czemu jesteœcie? Co
sk³oni³o was do nazwania w ten sposób? Na kiedy datuje siê pocz¹tki waszej formacji?
D: Trzy pytania w jednym...Pocz¹tek to 1994 r.,Choæ ka¿dy z nas z muzyk¹ punkow¹ mia³ ju¿ stycznoœæ (chodzi o granie w kapelkach) pod
koniec lat 80-tych. Na pocz¹tku by³ zespó³ Sprzeciw, ale ¿e taki te¿ by³ gdzieœ w Krakowie, to wyszed³ nam Przeciw... Przeciw g³upocie i
tego, co nas otacza³o wtedy:bezrobocie, brutalnoœæ na ulicy itp. I ma³o siê niestety zmieni³o. O, przepraszam mamy podobno demokracjê
serdecznie gratulujê Polakom ich g³upoty, ¿e tak sobie wybrali...
Gracie punk rock z wp³ywami hardcore. Czy takie by³o zamierzenie, aby graæ ten gatunek od pocz¹tku istnienia zespo³u? Ca³y
zespó³ jest zas³uchany w takich klimatach? Co wam siê najbardziej podoba w takiej muzyce?
D: Kiedyœ s³uchaliœmy Sex Pistols czy Dezertera (tzn. s³uchamy dalej punkowej muzy)... W miêdzyczasie w audycji „ca³y ten rock” w Trójce,
Marek Wiernik puœci³ Bad Brains... I to jest to, co nam siê podoba i jakieœ odniesienie w naszej muzie chyba s³ychaæ... Czyli takie by³o
zamierzenie. A co nam siê podoba? Jest fajna i mo¿na siê przy niej dobrze bawiæ hehehe. A zespó³ s³ucha ró¿nej muzy. W tych klimatach
te¿, choæ i Grechuta jest na rozk³adzie i proszê siê nie œmiaæ.
Jak bym œmia³! Mam wasze ostatnie demo pt. "Krzyczê" i muszê powiedzieæ, ¿e zrobi³o na mnie bardzo dobre wra¿enie.
Gdzie materia³ by³ nagrywany? Jesteœcie zadowoleni z uzyskanych efektów? Czy kosztowne by³o to nagranie? Macie zamiar
wydaæ je gdzieœ oficjalnie na CD?
D: Po pierwsze to dziêki, a po drugie to materia³ oficjalnie wyda³ Pasa¿er (ups! Nie jestem za bardzo w temacie...-przyp.MK). Nagrywaliœmy
to w studio Marton i nie jesteœmy do koñca zadowoleni z efektu. A nagrywanie jest zawsze kosztowne. Chyba, ¿e ktoœ za ciebie zap³aci...
Taki filozof z Ciebie? Mog³eœ chocia¿ podaæ, ile zabuliliœcie... Ehhh. Na pewno macie na koncie parê zagranych koncertów.
Móg³byœ pogrzebaæ w pamiêci i przywo³aæ wspomnienia z tych najlepszych? Czy czêsto udaje siê wam graæ poza Lublinem?
D: By³o wiele fajnych gigów. Te najfajniejsze s¹ raczej w mniejszych miastach, gdzie za³oga siê trzyma razem i nie ma durnych,
niepotrzebnych podzia³ów. Z tego roku to najfajniej by³o w Stalowej Woli. Ale to nie znaczy, ¿e na innych by³o nie fajnie. Fajnie tzn. super
zabawa z publik¹. A gramy generalnie poza Lublinem. Lublin to max dwa koncerty na rok. Reszta gdzieœ w Polsce. A w tym roku mamy
pierwszy wyjazd za granicê Irlandia we wrzeœniu 5 gigów i mo¿e coœ jeszcze...
Wiem, ¿e publika bardzo ¿ywio³owo reaguje na wasze chwytliwe numery, gdy¿ widzia³em PRZECIW supportuj¹cego SCHIZMÊ
w Krasnymstawie. Jak ci siê podoba³ tamten koncert? Czy kolesie z pogo, którzy œpiewali teksty waszych numerów to kumple
kapeli? Na które kawa³ki widownia reaguje najlepiej? Macie jakiœ typowy przebój? Wg mnie do tego miana pretenduje
"Wschód"...
D: Znów tysi¹c pytañ w jednym hehehe (I tak ma byæ! przyp.MK) Koncert by³ fajny, choæ ten z marca bardziej energetyczny... Kolesie z
pogo to ludzie z kapel z K-stawu. Generalnie to kumple kapeli. Najlepiej publika reaguje na te z melodyjnymi refrenami, no i oczywiœcie na
„Szar¹ Rzeczywistoœæ” Dezertera. Czy mamy przeboje? Fajnie, ¿e s¹ ludzie na koncertach, którzy razem z nami œpiewaj¹. Chêtnie oddajê
mikrofon, mniej siê mêczê hehehe...
Na koncercie w Krasnym wywiesiliœcie flagê "Old Punks Never Die". Czy jesteœcie pewni, ¿e duch prawdziwego punku nigdy
w was nie umrze? Zawsze bêdziecie buntownikami? S³uchaj¹c waszych numerów czuæ, ¿e jesteœcie bardzo do tego
przekonani...
D: Flaga jest z nami od zesz³ego roku, od trasy z Apati¹ (pozdrawiamy Apatiê serdecznie)... Wiesz, dwóch z nas dochodzi do 40-stki i
bawimy siê dalej w to, co robiliœmy np. 15 lat temu. Duch jeszcze nie umar³ i nie umrze. A to, co gramy czy piszemy to jest to, co czujemy...
Trochê banalna odpowiedŸ, ale tak jest.
Kontynuuj¹c w¹tek, trudno nie zauwa¿yæ, ¿e nie jesteœcie ju¿ m³odzieniaszkami. Macie pewnie ju¿ rodziny, sta³e prace? Czy
mimo swej "doros³oœci" manifestujecie przynale¿noœæ do punkrockowego towarzystwa? Nie przysparza wam to problemów w
szarej codziennoœci?
D: Mamy rodziny i mamy prace, bo musimy utrzymywaæ rodziny, a poza tym ten œwiat oparty jest na mamonie i niejako te¿ musimy siê do
tego dostosowaæ... Chocia¿by musieliœmy kupiæ sobie sprzêt za niema³e pieni¹dze... Jakiœ kontakt z za³og¹ lubelsk¹ mamy poprzez np.
bywanie na koncertach czy czasem wspólne granie z innymi kapelami lubelskimi, albo np. specjalnie jedziemy gdzieœ w Polskê na koncert
np. do Rzeszowa na Bia³¹ Gor¹czkê-œwietna koncertowa kapela.
Spoko, tyle ¿e niezupe³nie odpowiedzia³eœ mi na pytanie, ale ok. Po koncercie w Krasnymstawie zagraliœcie w che³mskim
klubie NO MERCY. Niestety nie uda³o mi siê dotrzeæ na tamten gig. Czy tamten wystêp siê uda³? Jak przyjê³a was publika?
D: Bardzo fajny gig i fajna za³oga. Chêtnie tam wrócimy...

Na "Krzyczê" zarejstrowaliœcie cover DEZERTERa. Dlaczego akurat t¹ kapelkê darzycie tak¹ estym¹, ¿e umieœciliœcie ich
przeróbkê? Jakich innych zespo³ów numery gracie lub graliœcie? Czy inspiracje czerpiecie tylko ze "starej szko³y", a mo¿e
interesujecie siê te¿ nowymi formacjami?
D: O Dezerterze ju¿ mówi³em. Ja np. zatrzyma³em siê muzycznie gdzieœ w 1992 roku i po prostu z muzy punkowej ten okres lat 90 czy
teraŸniejszych mi za bardzo nie le¿y... Za bardzo metalowo, grindowo i rzadko rozumiem co kapela œpiewa. Ja jestem przy starej szkole i tak
ju¿ zostanie. A wracaj¹c do Dezertera - on mia³ na nas najwiêkszy wp³yw jeœli chodzi o rozwój muzyczny. Nagraliœmy te¿ „Dla Zysku” co jest
wydane na sk³adance Pasa¿era „Nie Ma Zagro¿enia- Jest Dezerter” p³ytka z 60 coverami Dezertera (kapele z Polski i nie tylko)... Oczywiœcie
to moje zdanie, wiem, ¿e koledzy te¿ s³uchaj¹ tych nowych rzeczy. Ja jestem niereformowalny.
W tym roku odby³a siê "reaktywacja" festiwalu w Jarocinie. Jaki masz stosunek do tego zabiegu? Czy organizacja tego spêdu
po latach ma swój sens? Wiadomo, ¿e to ju¿ nie to samo co kiedyœ, a i zestaw kapel nie by³ do koñca typowo punkowy
(T.Love, Lech Janerka). Nie wydaje ci siê, ¿e "powrót Jarocina" by³ podyktowany wzglêdami komercyjnymi?
D: Jarocin taki, jaki by³ kiedyœ nie wróci... Zupe³nie inne czasy. A komerch¹ tam mocno pachnie...
Co myœlisz o zespo³ach typu OFFSPRING czy BLINK 182, które uwa¿aj¹, ¿e graj¹ punk, a s³uchaj¹ ich grzeczne dziewczynki z
gimnazjum? Czy s¹ one dobr¹ reklam¹ dla tego gatunku muzyki, czy wrêcz przeciwnie?
D: Trzeba byæ tolerancyjnym, ale to nie jest dobre, bo niestety w Polsce te¿ tak jest... Nie mo¿na wycieraæ sobie gêby punkiem, jeœli to nie
ma nic z tym wspólnego...
Teksty PRZECIW dotykaj¹ spraw typowo spo³ecznych i politycznych. Jak oceniasz sytuacjê polityczn¹ w Polsce? Jesteœ
sympatykiem jakieœ konkretnej partii? Czy mo¿e pierdolisz wszystko i chcesz, aby nasta³o bezprawie (jak na tradycjê
przysta³o hehe)?
D: Albo punk albo partia... A powtórzê to, co powiedzia³em wczeœniej: gratulujê Polakom takiego wyboru, takiego rz¹du itp. Na wybory siê
nie wybieram. Absolutnie nie jestem za tym, aby nasta³o bezprawie.
Jak myœlisz, co by siê dzia³o na œwiecie, gdyby ¿yli tutaj sami, oddani fani punka? Chcia³byœ, ¿eby tak by³o hehe?
D: Najtrudniejsze pytanie jak do tej pory, bierzemy nastêpne.
Szczególn¹ uwagê kierujecie w swoich lirykach na komunistów. Nie jest wielkim odkryciem, ¿e dzisiejszy rz¹d jest nadal
pe³en tego typu osobników. Czy wg ciebie maj¹ oni obecnie du¿y wp³yw na rz¹dzenie Polsk¹?
D: Chyba maj¹, bo ich pogrobowcy s¹, ¿yj¹ obok nas... Ale to nie ma znaczenia czy ktoœ jest komunist¹, a inny nacjonalist¹ czy
samoobroñc¹. I to gówno, i tamto...
A jak odniesiesz siê do stosunkowo niedawnej sytuacji, gdy nasz "kochany" prezydent wrêczy³ medal Jaruzelskiemu?
D: Ogólnie mnie to œmieszy, ale bardziej wisi.
Na pewno nie darzycie sympati¹ naziolstwa ogólnie pojêtego. Nie wkurza ciê sytuacja strony Redwatch, która mimo akcji
policji pojawia siê na coraz to innych serwerach? Czy ba³byœ siê o swój los, gdyby twoje nazwisko ukaza³o siê na liœcie
"wrogów rasy"? Wdawaliœcie siê kiedyœ w jakieœ walki z "prawymi"? Mo¿e rozklejaliœcie jakieœ propagandowe plakaty, ulotki?
Pewnie wiesz o tym, ¿e w Lublinie dzia³a nazistowska wytwórnia Strong Survive?
D: le siê dzieje, ¿e taka strona jest... Do historii nie wracajmy.
A propos, jak tam sytuacja na punkowej lubelskiej scenie? Czêsto s¹ koncerty? Jakie kapele najbardziej byœ poleci³?
D: W sumie koncertów jest sporo. G³ównie kapelki z Europy robi¹ traski i zagl¹daj¹ do Lublina, a przy okazji s¹ kapele z Polski i te z
regionu... A do polecenia... Ja chcia³bym, aby znowu gra³ Silence.
Dobra, bêdzimy koñczyæ. Jak przedstawia siê aktualna przysz³oœæ PRZECIW?
D: We wrzeœniu Irlandia, jesieni¹ jakieœ gigi w Polsce (nie za du¿o, bo i czasowo nie wyrabiamy i po prostu kaso jest kiepsko- ¿eby by³o
jasne- gramy za zwrot kosztów transportu, a i z tym czêsto jest nie za ciekawie), mo¿e gig gdzieœ za granic¹ (tu nie chcê zapeszyæ)... A jak
bêdziemy jeszcze graæ, to mo¿e w przysz³ym roku 3 p³yta...
Ostatnie s³owa nale¿¹ do Ciebie...
D: Standartowo pozdrawiamy i dziêkujemy za to, ¿e jesteœcie z nami na koncertach, a tobie powodzienia w tym, co robisz... Super, ¿e s¹
ludzie, którzy chc¹ coœ robiæ, a nie tylko narzekaæ…

