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Śpiewam już tylko o Polsce i o złej miłości
Złe piosenki o złym systemie

Polska przychodzi do mnie tylko po autograf
Dla miłości zaś jestem złudzeniem

Krzysztof Grabaż Grabowski3

I
Dźwięk – rytm – melodia, czyli hasła kluczowe bieżącego numeru „Maski”, odnoszą
się w bezpośredni sposób do sfery muzycznej, co odesłać może czytelnika do – choćby
– przeglądu wydarzeń muzycznych mijającego nieuchronnie roku. Miłośnik szeroko
pojętego polskiego nurtu rockowego zwrócić może przy tej okazji uwagę na fakt, iż po-
czątek lutego 2013 roku przyniósł na rodzimym rynku muzycznym znaczący album.
Oto zespół Strachy Na Lachy wydał swój siódmy krążek studyjny, płytę o awangardo-
wej – zwłaszcza w zapisie tytułu – nazwie !TO!, na której znalazło się dziesięć utworów
do słów i muzyki Krzysztofa Grabaża Grabowskiego4, a co za tym idzie można – za-
pewne ponownie – zwrócić uwagę na twórczość charyzmatycznego lidera i wokalisty
Strachów.

1 „Krwawa Polska” to dosłowne tłumaczenie tytułu piosenki Bloody Poland z płyty !TO! Strachów Na Lachy.
2 K. Grabaż Grabowski, Chory na wszystko, [w:] idem, Na skrzyżowaniu słów, wyb. i posł. K. Gajda, Wrocław 2013, s. 14.
3 Ibidem.
4 Współautorem muzyki do  Mokotowa jest Mariusz Nalepa (kompozytor również  Sympatycznego atramentu), a do

Bloody Poland – Longin Bartkowiak.
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Niniejszy tekst jest pomyślany jako wstępne rozpoznanie motywów poruszanych
przez Grabaża w jego najnowszej twórczości artystycznej i część projektowanej większej
całości  prowadzonych  przeze  mnie  literacko-muzycznych  badań  nad  fenomenem
utworów Krzysztofa Grabowskiego.

Warto na początek przypomnieć, że Grabaż zaistniał na polskiej scenie muzycznej
jako lider punkrockowego zespołu Pidżama Porno, wraz z którym wykonywał swoje
autorskie  utwory, między innymi  Film o końcu świata,  Ezoteryczny Poznań,  28 (One
Love), Welwetowe swetry, Browarne bulwary, Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości
czy  Pasażera,  parafrazę  legendarnego utworu Iggy’ego Popa  The Passenger.  Pidżama
Porno – której założycielem, oprócz Grabaża, był także Andrzej Kozakiewicz – działała
z licznymi przerwami od 1987 roku. Ostatnią płytę, zatytułowaną Bułgarskie centrum,
zespół wydał w 2004 roku, a trzy lata później oficjalnie zawiesił działalność, co jednak
nie przeszkodziło muzykom zagrać jeszcze kilku koncertów, między innymi podczas
trzydziestej edycji jarocińskiego festiwalu.

Jednak już od 2001 roku Grabaż postanowił stopniowo porzucić szapoklak, będący
jego  znakiem  rozpoznawczym  na  koncertach  Pidżamy,  i  realizować  inny  projekt,
nazwany ostatecznie Strachami Na Lachy (grupa zadebiutowała w 2001 roku w Legni-
cy pod nazwą Grabaż + Ktoś Tam Jeszcze), którego to zespołu twórczość proponuję
podzielić na trzy okresy. Pierwszy zamykałby się w czasie od debiutu studyjnego (pod-
ówczas jeszcze pod nazwą Grabaż i Strachy na Lachy) płytą Strachy na Lachy (2003) do
ukazania się na rynku muzycznym drugiego albumu tej formacji, kultowej Piły tango
(2005). Był to czas formowania się muzyczno-tekstowego stylu zespołu, jak chciał sam
Grabaż, nieco odmiennego – bardziej lirycznego – od Pidżamy Porno. Drugi okres
twórczości Strachów na Lachy można określić jako coverowy, ponieważ dwie kolejne
płyty tej formacji nie miały charakteru w pełni autorskiego: w 2007 roku ukazała się
płyta Autor z wersjami utworów Jacka Kaczmarskiego, zaś rok później – album Zaka-
zane piosenki z kultowymi przebojami polskiego rocka rodem z równie kultowych jaro-
cińskich festiwali. Natomiast okres najnowszej twórczości Strachów Na Lachy – a co za
tym idzie: także i Grabaża – otwiera w 2010 roku płyta Dodekafonia, po której ukazały
się  jeszcze  dwa kolejne albumy: zawierająca piętnaście  znanych i  jeden premierowy
utwór  jubileuszowa  Dekada (2011)  oraz  wspomniany  już  na  początku  niniejszego
tekstu krążek !TO! (2013).

Analizując okres najnowszej twórczości Grabaża, biorę więc pod uwagę płyty Dode-
kafonia i  !TO!,  pomijając – jako powielającą znane już utwory, traktowaną bardziej
jako składankę najlepszych piosenek – Dekadę. Moim celem jest w tym miejscu jedy-
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nie wstępny rekonesans tego etapu twórczości Krzysztofa Grabowskiego, zwłaszcza zaś
wyodrębnienie motywów charakterystycznych dla jego najnowszych utworów.

II
Wyprodukowana przez S. P. Records Dodekafonia, która swą premierę miała 22 lutego
2010 roku, zawiera 11 piosenek do słów i muzyki Krzysztofa Grabaża Grabowskiego.
Płytę otwiera utwór pt.  Chory na wszystko, będący gorzką diagnozą aktualnego stanu
poety, któremu „żółć się leje […] z wątroby jak tramwaj/ Na Patriarszych Prudach5”.
Drugi element tej nietuzinkowej metafory odsyła słuchacza wprost do Mistrza i Mał-
gorzaty Michaiła  Afanasjewicza  Bułhakowa.  Już  te  dwie  przesłanki  świetnie  służyć
mogą dowodzeniu, że Grabaż jest nie tylko charyzmatycznym rockowym wokalistą,
kompozytorem i  tekściarzem, ale  również poetą,  na co starałem się  zwrócić  uwagę
w innym miejscu i przy innej okazji6. Chorego na wszystko można odczytywać jako arty-
styczne  credo najnowszego okresu twórczości Krzysztofa Grabowskiego. Znamiennie
diagnozuje on tu przecież twórczość:

Śpiewam już tylko o Polsce i o złej miłości
Złe piosenki o złym systemie
Polska przychodzi do mnie tylko po autograf
Dla miłości zaś jestem złudzeniem7, 

opisuje odczucia:

Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy’ego 
Jest 23 listopad [sic!]
Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda [reg. ‘błoto’ – przyp. T.P.B.] 
Wyprzedzają się tiry na autostradach8,

5 K. Grabaż Grabowski, Chory…, s. 12.
6 Fakt pisania przez Grabaża tekstów poetyckich sensu stricto szerzej omawiałem w referacie Poezja wyśpiewana z eks-

presją. Twórczość Krzysztofa Grabaża Grabowskiego jako rockowa poezja wygłoszonym podczas V konferencji „Uniso-
no… w wielogłosie”, odbywającej się od 11 do 13 października 2013 roku w Tułowicach Niemodlińskich. W pla -
nowanej publikacji pokonferencyjnej zmieniona wersja tego wystąpienia miałaby mieć tytuł „Nieistotny dysonans”,
„usta z tortu tortury” i „przeciąg trzaskający złudzeniami”, albo czy rockman może pisać wiersze? Krzysztof Grabaż Gra-
bowski jako rockowy poeta.

7 K. Grabaż Grabowski, Chory…, s. 14.
8 Ibidem, s. 12.
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rozprawia się – rzecz jasna nie wprost – z antagonistami („I tani frajer podaje mi zimny
czaj/ Redaktor Odyniec z pisma Padlina”9) i odpowiada na formułowane pod jego ad-
resem zarzuty:

Ciągle i wciąż masz mi za złe, że już
Nie mieszkam w Punk Rock City
Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski 
I cierpię na syndrom sztokholmski10.

Po tym – można by rzec – manifeście programowym możemy usłyszeć trzy nieco lżej-
sze treściowo utwory. W pierwszym z nich – opowieści o tytułowych  Nieuchwytnych
buziakowcach –  wśród  bohaterów  lirycznych  przewija  się  i  dworcowa  prostytutka
w kardynalskim płaszczu, i będący nieomal everymanem zawiadowca Hałas, a nad at-
mosferą czuwa legendarny lider  grupy The Libertines  – szereg kontekstów więc się
powiększa.

Twoje oczy lubią mnie, czyli kolejny, trzeci utwór Dodekafonii, to utrzymana w nie-
co żartobliwym tonie i szybkim rytmie opowieść o podobaniu się komuś („Twoje oczy
lubią mnie”11) i związanych z tym faktem niebezpieczeństwach („i to mnie zgubi”12),
zawierająca kolejne wyznaczniki poetyckości tekstów Grabaża. Są to choćby frazy: „Nie
rzucasz słów na wiatr/ Dobrze wiesz, że już wieje”13 czy „Twój niewyraźny głos/ Muska
się po pięciolinii”14.

„Nie warto…/ Nie liczy się…”15 – taki natomiast wniosek wypływa z refrenu na-
stępnego utworu, zatytułowanego Ostatki – nie widzisz stawki, w całości poświęconego
niedoli  ostatniego. To też w pewnym sensie  pomost łączący z  Cafe Sztok,  piosenką
traktującą wszak o sprawach ostatecznych. Taka właśnie jest przecież śmierć („W Cafe
Sztok mija tak dzień za dniem/ Każdy może umrzeć dziś, w szal czarny go zawinie

9 Ibidem, s. 13.
10 Ibidem, ss. 13–14. W wersach tych Grabaż dobitnie przekazuje, że odszedł od nurtu punkrockowego (symboliczne

„Punk Rock City”) na rzecz lirycznego (znamienne „inne miejsce Polski”).
11 K. Grabaż Grabowski, Twoje oczy lubią mnie, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/twoje-oczy-lubia-mnie/,

[09.11.2013].
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 K. Grabaż Grabowski, Ostatki – nie widzisz stawki, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/ostatki-nie-widzi-

sz-stawki/, [09.11.2013].
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śmierć/ W Cafe Sztok”16), która – oprócz miłości – staje się motywem tego lirycznego
utworu, znów pięknie poetyckiego:

Czy to nasze usta są jak nie dobite kry
W martwych pocałunkach poprzerywanych w pół?
Tak. To nasze usta nie szukają brzegów swych
Miedzy ustami wyrósł nam Merliński Bur
Do Cafe Sztok wpadam często, by zobaczyć, że to jeszcze nie my17.

Szósta piosenka Dodekafonii,  Dziewczyna o chłopięcych sutkach – tytuł aluzyjny do
legendarnej  Dziewczyny o perłowych włosach (Gyöngyhajú lany) Omegi z płyty  10000
lépés – śpiewana w duecie z Natalią Fiedorczuk, okazuje się kolejnym naszpikowanym
środkami poetyckiego wyrazu utworem pozostającym w topice i metaforyce miłosnej,
podobnie jak Cafe Sztok. Na dowód można przywołać na przykład fragment: 

Nasze ramiona polne ślimaki
Pławią się w stawie przytulania
Nasze dłonie niedzielne chojraki
Dojrzewają w centrum dotykania
Nasze usta z tortu tortury
Wiśnieją ranem od zacałowania
Niewyraźne oczu trójkąty
Donkiszocieją od niezamykania18.

Muzyka Cafe Sztok i Dziewczyny o chłopięcych sutkach – wolna, korespondująca już
to z lirycznymi podkładami piosenki autorskiej, już to z progresywną odmianą muzyki
rockowej – wprowadza odbiorcę w nastrój Łąki (Tego wiatraka, tej łąki), hermetycznie
wręcz  poetyzowanej  metafory  Polski.  Utwór  stanowi  ważny  i  –  niestety  –  często
pomijany  głos  artystyczny  w  polskim  dyskursie  rockowym  obejmującym  piosenki
w jakiejkolwiek części patriotyczne lub odnoszące się do kwestii ojczyźnianych.

Wspomniany nastrój łamie powrót do charakterystycznej rockowości Strachów Na
Lachy, z jakim mamy do czynienia w Spacerze do strefy zero, ósmym utworze analizo-
wanej  płyty.  W  piosence  Grabaż  nawiązuje  do  swoich  wcześniejszych  utworów
(„Chodźmy  dziś  na  spacer/  To  jedynie  1000  metrów/  Tam  na  murach  są  napisy

16 Idem, Cafe Sztok, [w:] idem, Na skrzyżowaniu…, s. 11.
17 Ibidem.
18 K. Grabaż Grabowski, Dziewczyna o chłopięcych sutkach, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/dziewczyna-

-o-chlopiecych-sutkach/, [09.11.2013].
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z Welwetowych Swetrów”19), ale też – a jakże – powraca do metaforyki o tematyce
damsko-męskiej:

Gdybym mógł
Być jak duch
Mieszkałbym w twojej kieszeni
Od jesieni do jesieni
Gdybym mógł
Zostać tu
Zasnąć w lesie twoich źrenic
Niczego bym nie zmienił już
Gdybym mógł gdybym mógł…20.

Dziewiątym utworem zawartym na płycie Dodekafonia jest piosenka Żyję w kraju,
znów mająca charakterze manifestu. „Mieszkam w teczce tekturowej/ Jak mnie otwo-
rzysz to się dowiesz jak/ Topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota”21, śpiewa Gra-
baż, dodając nieustannie: „Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić w chuja/
Za moją kasę”22. Krzysztof Grabowski wyraża w tej piosence oskarżenia w stosunku do
fałszywych przedstawicieli społeczeństwa, którzy krytykują („Tylko tu możesz być bo-
giem –  na  wszystkich  podnosisz  nogę/  Załatwiasz  te  sprawę  jak  pies”23),  oszukują
i wtrącają się w życie innych („Więc kiedy ja mówię wolność nie mów mi że nie wol-
no/ Moja wolność to żaden twój grzech”24).

Po tej – znów gorzkiej – diagnozie kraju następuje piosenka tytułowa płyty, Dode-
kafonia¸ kolejna opowieść o miłości i śmierci, ponownie – czy trzeba to wciąż dodawać
–  niezwykle  poetycka  („Śmierć  moja  zwabiła  wiatr  w  niedomknięty  słoik/  Potem
śmierć zasiała mak – wiatr się ukoił/ Ten wiatr – on do kolan jej padł”25).

Płytę  wieńczy  monumentalny,  liryczny  i  melancholijny utwór  Radio  Dalmacija:
piosenka z jednej strony stanowiąca reminiscencję bałkańskiej podróży Grabaża, z dru-
giej – nieco wbrew początkowej intencji autora – antykorporacyjna („Zapłaciłeś, stary,

19 K. Grabaż  Grabowski,  Spacer  do  strefy  Zero,  [on-line:]  http://strachynalachy.art.pl/teksty/spacer-do-strefy-zero/,
[09.11.2013].  Welwetowe swetry to tytuł jednego z utworów Krzysztofa Grabaża Grabowskiego oraz tomiku jego
wierszy.

20 Ibidem.
21 K. Grabaż Grabowski, Żyję w kraju, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/zyje-w-kraju/, [09.11.2013].
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 K. Grabaż Grabowski, Dodekafonia, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/dodekafonia/, [09.11.2013].
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już wszystkie raty i wysiadłeś na końcowej stacji/ Zostałeś człowiekowrakiem – znak, że
byłeś  w  Korporacji”26).  To  też  pewne  nawiązanie  do  wcześniejszej  działalności
Krzysztofa  Grabowskiego,  bowiem w piosence  pojawiają  się  cytaty  między  innymi
z Piły  tango  i Ezoterycznego Poznania.  Końcowa fraza „Zgasiłem światło już/  Bardzo
chce mi się spać”27 jest doskonałym zakończeniem nie tylko utworu, ale i całej płyty,
skłaniającym do refleksji i podkreślającym wymowę albumu.

III
Najnowsza płyta Strachów Na Lachy deklaratywnie przynosić ma brzmienia i przesła-
nia lżejsze od dotychczasowych. Sam Grabaż przyznał, że nie skupiał się na warstwie
słownej tak bardzo, jak w przypadku poprzednich płyt, powiedział nawet, że tym ra-
zem nie pisze wierszy, tylko teksty. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z inte-
resujących rozwiązań tekstowo-brzmieniowych i muzyczno-artystycznych.

Płytę otwiera utwór  Mokotów, słowna zabawa pseudoetymologiczną figurą wyrazu
„kot”, który autor Żyję w kraju odnajduje tak w słowie „Mokotów” (uważany za „ma-
gazyn kotów”), jak i „warkot” („Kot zapala motor – warkocze na warkocze”28). Nie
brak tu także innych środków artystycznych: charakterystycznych dla tekstów Grabow-
skiego przesunięć znaczeń czy metafor (na przykład „mrużyć rzęsy” w znaczeniu ‘spo-
glądać zalotnie’), a lekki charakter utworu zgrabnie koresponduje z kolejną piosenką
z płyty !TO!.

„Ten wieczór będzie nasz/ Polegniemy dziś z honorem/ Bo tak zakłada plan29” –
przekonuje słuchacza (i czytelnika) Grabaż w początkowych wersach następnego utwo-
ru. Wieczorne szaleństwa i nocne uciechy nad ranem rozpłyną się bowiem za pomocą
tytułowego Sympatycznego atramentu:

Niesie nas śpiew
Nie potrzebujemy nut
Wszystkie słowa znamy na pamięć
Znów padniemy z nóg

26 Idem, Radio Dalmacija, [w:] Na skrzyżowaniu…, s. 17.
27 Ibidem, ss. 17–18.
28 Tu – jak słusznie zaważa w innym miejscu Krzysztof Gajda – na podstawie upodobnienia brzmieniowego Grabaż

tworzy neosemantyzm „warkocze” wyprowadzony od wyrazu „warkot”. Por. K. Gajda, Piosenki na papierze, czyli
o słowach w piosenkach Grabaża, [w:] K. Grabaż Grabowski, Na skrzyżowaniu…, s. 77.

29 K. Grabaż Grabowski,  Sympatyczny atrament [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/sympatyczny-atrament/,
[09.11.2013].
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A nim nadejdzie wschód [słońca – przyp. T.P.B.]
Zacznie działać sympatyczny atrament30.

Po tym zabawno-rozrywkowym w swym charakterze rozpoczęciu, nastrój płyty –
potęgowany przez  zmianę  tempa muzycznego i  nerwowość wyłaniającą  się  spośród
dźwięków – nieco się zmienia. Mamy do czynienia z utworem Bankrut… bankrutowi
o, jak mówi sam Grabaż,

utraconych złudzeniach. Pisałem ten utwór, kiedy była Arabska Wiosna i tsuna-
mi  w Japonii.  Starałem się  te  dwa wydarzenia  –  dramatyczne,  bo ginęli  tam
ludzie – jakoś zindywidualizować. I tutaj jednostka, która miała wszystko, w cią-
gu jednej nocy to wszystko traci – może to być miłość, miasto, może cały kraj.
Tsunami można łatwo przełożyć na relacje międzyludzkie – można to rozumieć
uniwersalnie, nawet jako sytuację między mężczyzną a kobietą31.

Po tym swoistym zindywidualizowaniu międzynarodowych tragedii możemy usły-
szeć głos w dyskursie pokoleniowym. W utworze Gorsi Grabaż – nie po raz pierwszy
zresztą – dystansuje się od „Pokolenia Shit i Botox Party”32, przekonując: „Jesteście gor-
si niż wasi starzy”33. Utwór kończy gorzka w gruncie rzeczy refleksja:

Trafiliśmy na ślepe tory
Zaraz kończy się opowieść
Nasze zwyczajne story
Swoje życie w szatni odwieś…34.

Nie jest to jednak koniec serwowanego nam przez Strachy Na Lachy programu.
Tym razem Grabaż z pomocą swego zespołu postanowił zabrać głos wobec interne-
towej nagonki na współczesnych artystów, objawiającej się głównie w komentarzach,
na przykład pod prezentacjami utworów w witrynie YouTube. Czyni to kolejny raz, bo
przecież podobny motyw był już obecny w Żyję w kraju, gdzie usłyszeć możemy:

Bywasz piekącym jadem trollów
Na internetowym forum
Vivat Polonia frustrata! Vivat Dąs Psychopata!

30 Ibidem.
31 K. Grabaż Grabowski, O wierszu „Bankrut… bankrutowi”, [on-line:] http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?

site=100&co=txt_4434, [09.11.2013].
32 Idem, Gorsi, [w:] idem, Na skrzyżowaniu…, s. 5.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 6.
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Jam nieudacznik grafoman i śmieć
Tylko tu możesz być bogiem – na wszystkich podnosisz nogę
Załatwiasz te sprawę jak pies35,

czyli słowa bezwzględnie skierowane do ówczesnych trollów internetowych, dziś nazy-
wanych  raczej  „hejterami”  (od  angielskiego  czasownika  to  hate  –  ‘nienawidzić’)  –
W piosence  I can’t  get  no gratisfaction – nawiązującej  aluzyjnie tytułem do przeboju
zespołu The Rolling Stones  (I can’t get  no) Satisfaction –  padają więc przykładowe
oskarżenia czy też – idąc za ciosem najnowszych trendów językowych na nazwanie tego
typu zjawiska – hejty: „Muniek [Staszczyk – przyp. T.P.B.] to w Pszowie miał zadyszkę/
Bo śpiewając w ustach trzymał łyżkę”36, „Tam gdzie dobrze płatna sztuka/ Zawsze znaj-
dziesz Maleńczuka”37 czy „Zaś Grabaż to skończony matoł/ On się skończył nim się za-
czął”38,  a  także postulaty, choćby:  „Wszystko powinno być za  darmo/ Książki  teatr
i płyty”39. Przekonując o ogromnej sile takiego zachowania anonimowych przecież in-
ternautów („W proch i w pył zmieciemy wszystko”40), Grabaż – z perspektywy właśnie
trollujących – diagnozuje tego typu zachowania jako cenę popularności promujących
się za pośrednictwem internetu artystów:

My jedziemy po was w necie
Tak społecznie i za darmo
Więc nawet jeśli grasz na flecie
Płać za swoją popularność41.

Utwór  I can’t get no gratisfaction stanowi płynne przejście do kolejnej krytycznej
w swej wymowie piosenki, tym razem o „krwawej Polsce”, jak przetłumaczylibyśmy ty-
tuł  Bloody  Poland.  Polskie  społeczeństwo  przedstawia  Grabaż  jako  niesolidarne,
nieprzyjazne, zróżnicowane i  nagradzające konformizm obecnością  w komercyjnych
mediach informacyjnych:

Z nikim tutaj nie wypijesz na zgodę
Każdy z nas inną lubi pogodę

35  K. Grabaż Grabowski, Żyję…
36 Idem,  I  can’t  get  no  gratisfaction,  [on-line:]  http://strachynalachy.art.pl/teksty/i-cant-get-no-gratisfaction/,

[09.11.2013].
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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Gdy się sprawdzisz w tym systemie
Będziesz na pasku w TVN-ie42,

jednocześnie pytając potencjalnego przedstawiciela tego społeczeństwa „Czy już posy-
pałeś swój łeb popiołem”43. Z jednej strony jest to pytanie o skruchę, z drugiej zaś –
deprecjacja znaczenia głowy, Herbertowskiego „bezcennego kapitelu ciała”44.

W ten sposób dochodzimy do trzeciej części płyty !TO!. Po utworach lekkich (Mo-
kotów,  Sympatyczny  atrament)  i  podejmujących problematykę  społeczną (Bankrut…
bankrutowi,  Gorsi,  I can’t get no gratisfaction,  Bloody Poland) następują cztery piosenki
poświęcone w głównej mierze problemom damsko-męskim. Pierwszy z tych utworów,
Rumieniec (Najpiękniejsza katastrofa), w swej lekkości i korespondującą z bigbitowymi
rytmami linią melodyczną – podobnie jak zamykająca płytę piosenka Żeby z Tobą być –
stanowi  powrót  do  znanych  z  początkowych  partii  albumu  typów  wypowiedzi
artystycznej. Oba wspomniane tu utwory w żartobliwy sposób realizują specyfikę trud-
ności w relacjach mężczyzny i kobiety: niedopasowanie, lekkie tarcia charakterów czy
rozpaczliwe – z męskiego punktu widzenia – próby odbudowania właściwej relacji.

Inaczej jest już w przypadku ósmego utworu z najnowszego albumu Strachów Na
Lachy, piosenki Za stary na Courtney Love, gdzie usłyszeć możemy stanowczą tezę: „Ty
i ja to błąd i nic więcej ponad to”45. Grabarz maluje tu obraz nieudanego związku: nie-
dopasowania w życiu codziennym („Lecz się nie zdarzył cud, żar miłości nas uwierał/
Niesłodki  był  ten  miód,  nieudany  fart/  Doszło  do  mnie  to,  coś  we  mnie  się
wydziera”46)  oraz  sferze  miłosnych uniesień („[…] byliśmy w łóżku parą oszustów/
Dramatycznie przypadkową szajką”47). Nie jest to znów piosenka wolna od nawiązań,
bowiem Grabaż przywołuje w niej nie tylko tytułową Courtney Love (znaną między
innymi jako członkini zespołów Hole i Faith No More czy jako żona Kurta Cobaina),
ale również Édith Piaf i Yves’a Montanda – znanych aktorów i muzyków.

Natomiast przedostatni utwór – Dreadlock queen – to melancholijna reminiscencja
o miłości  i  heroinowym  uzależnieniu  rodem  z  późnych  lat  szkolnych  z  niezwykle

42 K. Grabaż Grabowski, Bloody Poland, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/bloody-poland/, [09.11.2013].
43 Ibidem.
44 Z. Herbert, Potęga smaku, [w:] idem, Wiersze zebrane, Kraków 2011, s. 524.
45 K. Grabaż Grabowski,  Za stary na Courtney Love, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/za-stary-na-court-

ney-love/, [09.11.2013].
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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poetyckim – następującym dwukrotnie – refrenicznym niemal wtrętem: „Młody pło-
mień wolno obleka się w dym/ A kiedy tonie trudno pogodzić się z tym”48.

Płytę wieńczy wspomniana już piosenka Żeby z Tobą być.

IV
Celem powyższego przeglądu było ustalenie głównych motywów artystycznej twórczo-
ści  Krzysztofa  Grabaża Grabowskiego,  nie  zaś  ich  analizy  i  interpretacje  –  o  które
trzeba się będzie w innym miejscu z pewnością postarać, ale na które brak tu miejsca
i które  nie  stanowiły  założenia  niniejszego  tekstu  –  stąd  pewna  powierzchowność
w przywoływaniu tematyki i niezagłębianie się dokładnie w treść. Jest to uzasadnione
metodologicznie, linearna analiza głównych motywów tematycznych utworów z obu
badanych płyt pozwolić ma w tym miejscu na odpowiedź na zadane w tytule niniejsze-
go tekstu pytanie.

Krzysztof Gajda twierdzi, że głównym motywem w twórczości Grabaża są rozmaite
ujęcia spraw społecznych. Odnosząc się do Dodekafonii, pisze, że „[…] płyta ta została
już jednogłośnie przyjęta jako »traktat społeczno-polityczny«. Piosenki […] uczyniły
z Grabaża jednego z najważniejszych rockowych komentatorów naszej współczesności,
z awansowaniem do statusu barda włącznie”49. Nie sposób nie przyznać temu twierdze-
niu racji, ale nie sposób również nie dodać, że diapazon społecznych problemów podej-
mowanych przez Krzysztofa Grabowskiego jest niezwykle duży, a na plan pierwszy wy-
rastają także motywy związane choćby z miłością i śmiercią, też przecież – podobnie
jak kwestie społeczne – obecne we wcześniejszych okresach twórczości Krzysztofa Gra-
bowskiego, wystarczy przypomnieć przykładowo Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi
miłości z płyty Bułgarskie centrum Pidżamy Porno.

Najnowszy okres twórczości autora  Raissy – tak, tak, to właśnie do Raisy Maksi-
mownej Gorbaczowej Grabaż śpiewał „Chodź, chodź ze mną do łóżka”50 – wyznaczają
więc, co wynika z powyższego rekonesansu motywów, tematy związane w jakiś sposób
z Polską (Gorsi,  Bloody Poland,  Chory na wszystko,  Ten wiatrak, ta łąka,  Żyję w kraju)
oraz dotyczące szeroko pojętych relacji damsko-męskich i miłości (Żeby z Tobą być,
Dreadlock queen, Twoje oczy lubią mnie, Mokotów, Najpiękniejsza katastrofa, Za stary na
Courtney Love, Cafe Sztok, Dziewczyna o chłopięcych sutkach, Dodekafonia, Nieuchwytni
buziakowcy), co pokazuje, że obecne w tytule niniejszego tekstu słowa „Śpiewam już

48 K. Grabaż Grabowski, Dreadlock queen, [on-line:] http://strachynalachy.art.pl/teksty/dreadlock-queen/, [09.11.2013].
49 K. Gajda, op. cit., s. 74.
50 Idem, Raissa (Chodź ze mną do łóżka), [w:] idem, Wiersze, Warszawa 2008, s. 14.
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tylko o Polsce i o złej miłości” z Chorego na wszystko są w pełni prawdziwe. Z małym
wyjątkiem – mianowicie nie „tylko”. Bo przecież poza szeroko pojętą tematyką spo-
łeczną (Żyję w kraju, Gorsi, Bloody Poland, Bankrut… bankrutowi, I can’t get no gratis-
faction, Dreadlock queen, Chory na wszystko, Twoje oczy lubią mnie, Cafe Sztok, Ostatki
– nie widzisz stawki, Spacer do strefy Zero, Żyję w kraju, Radio Dalmacija) pojawiają się
także motywy śmierci i rezygnacji (Bankrut… bankrutowi, Cafe Sztok, Ten wiatrak, ta
łąka, Dodekafonia, Radio Dalmacija) czy liczne nawiązania o charakterze intertekstual-
nym (I can’t get no gratisfaction, Dziewczyna o chłopięcych sutkach, Spacer do strefy Zero,
Radio Dalmacija)51.

Słuchając obu analizowanych tu płyt – ale także i śledząc całą twórczość Grabaża –
uciekamy nie tylko w słowa, które moglibyśmy przeczytać, bo gdy s ł u c h a m y  utwo-
rów, zwracamy uwagę na trzy czynniki składające się na temat niniejszego wydania
„Maski”: dźwięk, rytm i melodię. I w tej czwórce (s ł ow o  łączy się z  d ź w i ę k i e m
i współgra w określonym r y t m i e  z konkretną m e l o d i ą ) dopiero możemy odnaleźć
najpełniejsze spectrum sensu muzycznej recepcji przedstawionych powyżej motywów.
Z drugiej strony słowo istnieje dodatkowo, obok owej muzycznej triady: słowo poma-
ga nam zrozumieć dźwięk, rytm i melodię, a dźwięk, rytm i melodia pomagają zrozu-
mieć słowo.

I w tym objawia się potęga Krzysztofa Grabowskiego, bo – jak celnie wskazuje Pa-
weł Tański – Grabaż

to pieśniarz empatyczny. Widzi „czarne bandery”, „czarne godziny”, opisuje je,
snuje opowieści o człowieku – „nieistotnym dysonansie”, ale wciąż nas zachęca:
„Biegnij ze mną w noc i pod wiatr/ Biegnij ze mną” (Taksówki w poprzek czasu).
Wskakujemy więc w tę noc i wiatr razem z nim – Grabażem, w jego muzykę,
głos i słowa, i uciekamy przed zniewoleniem. Ku niepodległości głosu, swojego,
odrębnego, prawdziwego. „Jesteś tam, czy cię nie ma?!” (Ulice jak stygmaty) –
woła do świata, Boga, siebie, ciebie, woła do mnie. Jestem i cię słucham, jestem
i cię czytam52.

51 Z racji złożoności treści część piosenek – co starałem się pokazać w przeglądzie motywów – porusza kilka problemów,
toteż kilkakrotna obecność utworów w zestawieniu, zależnie od realizowanych motywów, nie powinna dziwić.

52 P.  Tański,  Opowieści  pieśniarza,  [on-line:]  http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4433,
[09.11.2013].
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SUMMARY
Does  Grabaż  “sings  just  only  about  (bloody)  Poland  and  unrequited  love”?
Introductory reconnaissance most recent output of Krzysztof Grabowski

The author, coming from under the banner of  this very issue “Maska”, suggest
introductory reconnaissance among motifs in most recent output of Krzysztof Grabaż
Grabowski.  In advance showing self-made (as a spin off from woks on  Piła tango)
periodization  Grabaż’s  and his  current  band artistic  activity.  The author  confronts
conclusions  with  main themes  of  the  whole  Krzysztof  Grabowski’s  artistic  activity
singled out by Krzysztof Gajda who is editor of latest Krzysztof Grabowski’s volume of
verse. Entire article is part of research on literary-music conducted by the author on
Grabaż literary production.

111


