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Buduj i buduj

zalewaj, wci�� zalewaj, wszystkie Twoje

fundamenty

nie schowasz si� w p�kni�ciach, skaza na Twym

planie

silniejsza ni� wszystkie Twoje fundamenty

Buduj i buduj

pomy�k� po pomy�ce, a silnik wypluwa 

narz�dzia fa�szu, ka�dy zna swoj� prawd�

ka�da kropla potu na Twym czole reprezentuje

oddzieln� komórk� oddzielnego zw�tpienia,

oddzieln� �mier�

Buduj i buduj i patrz, jak wszystko wsi�ka

w gleb�, w...
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Zawsze chodzisz z wysoko podniesion� g�ow�,

nie martwi�c si� i nie dbaj�c o nic, 

nieustraszony

i kiedy wracasz, chc� wiedzie�, chc�
zasmakowa� tego co Ty zwiesz wolno�ci�...

A dla mnie, je�li si� odwa�e by spróbowa�,
najpierw musia�bym wspi�� si� z tego 

g��bokiego i szerokiego krateru, a nie mog�!

Zaczynam ze�lizgiwa� si� w dó�, coraz dalej od 

brzegu, bez garstki wolno�ci...

i kiedy wracasz, chc� wiedzie�, chc�
zasmakowa�, wolno�ci
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(Opiekun to kpina z sytuacji w jak� wprowadza 

si� rz�d ameryka�ski wysy�aj�c swoje wojska 

do ró�nych zak�tków �wiata w celach "obrony" 

demokracji i "opieki" nad ni�. Jest to opis 

sytuacji do�wiadczanej przez zwyk�ego

�o�nierza)

Wpierw chcesz jecha�, a potem p�aczesz

zdecyduj si�, opiekun próbuje

Twym pierwszym celem jest przewodzi�, Ty

wtedy si� chowasz

o nastepnym nikt nie ma poj�cia, k�amstwa

opiekuna

Na pi�knie wyrze�bionej dumie pojawiaj� sie 

p�kni�cia

Wojowniku, a kiedy si� ju� k�adziesz

gdy rozlu�niasz mi�sie�, który by� zaci�ni�ty

wokó�
tej cz��ci Twego mózgu, która krzyczy w Tobie

ca�y czas

i mówi to co wiesz nauczy�e� si� ignorowa�
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Co mog� za to kupi�? Co mog� za to kupi�?
Ile wi�cej musz� mie�, by �y�?

Co mog� za to kupi�? Dolarowy dowód bycia 

�ywym.

Zaci�nij kurczowo i we� do serca.

Przetrz��nij kieszenie, wyrównaj stert�
zielonych, wló� je z powrotem

A po drugiej stronie, �pun wali sobie dzia�k� w 

stopy

ostatni� namiastk� obiecanego raju

Gdy posk�adasz ju� je w kupki, równo 

pouk�adane,

schowaj w sejf.

Co mog� za to kupi�? Co mog� za to kupi�?
Ile wi�cej musz� mie�, by �y�?

A tak szczerze. Po�ycz par� groszy. Ostatnie 

przest�pstwo. Kup-na dowidzenia.

FOURTH ROTOR

Punk/D.i.Y/podziemie - styl, czy wezwanie do

czynu? Dzisiaj jeste�my niemal�e zalani
morzem lenistwa, apatii i nudnej akceptacji
zastanego stanu rzeczy zarówno w kulturze,

jak i w polityce. Kiedy zespo�y traktuj� granie

muzyki jako sport, nadymowuj�cego ego
sposobu zwracania na siebie uwagi lub co

gorsze jako ich metody na wej�cie do

panteonu muzycznej s�awy, subkultura

zostala przemieniona przez nie w mod�.

Kiedy dzieciaki naoko�o obnosz� si�
oznakami wczorajszego radykalizmu punk/

hardcorowego, ba�wochwal�c to jak �wi�t�

tradycj� i wybieraj�c pojedynczy, w�ski

podgatunek muzyki jako ich jedyne �ród�o

brzmie� i pomys�ów, czyni ich to naprawde
zagubionymi w morzu konsumeryzmu i
uwielbieniu gwiazd. Jest to popierdolone!
FOURTH ROTOR rzuca sobie wyzwanie do

kreowania muzyki, która by co� znaczy�a i

która nie pod��a za z góry obranym stylem,

czy gatunkiem. Wierzymy w komunikacj� z

lud�mi i dok�adania si� do odbudowy i
utrzymania prawdziwej sceny podziemnej,
takiej która nie potrzebuje zatwierdzenia z

g�ównego nurtu, a tak�e w granie zajebistych
koncertów.

FOURTH ROTOR pochodz�cy z Chicago w

stanie Illinois w USA zosta� za�o�ony jesieni�
2 0 0 0 r . p r z e z t r o j e o d d a w n a

zaanga�owanych w nurcie D.i.Y punków.
Jacob Levee (g.bas) pochodzi z takich

wcze�niejszych zespo�ów jak RUSTWEILER

i AMBITION MISSION, a tak�e prowadzi�
Community Showers, miejsce grania
koncertów D.i.Y. Douglas C. Ward (gitara)

gra� wcze�niej z I.D. UNDER, 8 BARK oraz

V.REVERSE. Kammy Lee (perkusja) tak�e

gra�a z AMBITION MISSION oraz SPACE

INVADERS. Wszyscy razem jeste�my

powi�zani z chicagowsk� wytwórni�
Underdog Records oraz fanzinem Underdog

Zine, które wypu�ci�y wiele chicagowskich
kompilacji w latach 1986-1996, a w 1995 roku

wraz z Maximumrocknroll pomogli�my

wypu�ci� w obieg drug�, coroczn� list�

bookingow� dla D.i.Y zatytu�owan� "Book
Your Own Fuckin Life".

Pomimo tego, �e wszyscy jeste�my
weterenami podziemnej sceny punkowej,

stale pod��amy za tym, co zainspirowa�o nas

do tego od samego pocz�tku: z�o��,

frustracja, energia, wyra�anie samego siebie
oraz wyzwanie tradycjom. Tam, gdzie inni

dawno ju� porzucili ide� grania core, my

odrzucamy �cie�k� "biznesu muzyki punk-

rockowej" i pod��amy w kierunku

fantastycznej magii jak� daje nam granie np.
w piwnicach.

Jak do tej pory, w roku 2003 wydali�my w
ramach naszej wytwórni Electric Noise CD-

album pt. "Seize", ktory zosta� ponownie

wydany w nast�pnym roku w wersji LP przez

Chicagowsk� wytwórni� Council Records
(www.counci l records.com). Wkrótce

b�dziemy wydawa� nasz� drug� p�yt�. Po

pi�ciu trasach koncertowych w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie oraz ostatnio

szóstej, która odby�a si� po Europie w

styczniu tego roku - teraz, na wiosn� 2005,

jeste�my na trasie siódmej, tym razem po

krajach Europy pó�nocno wschodniej.

My nie mamy menad�erów, agentów, czy

wydawców - opieramy si� na przyja�ni i

wsparciu �rodowiska. Ty tak�e mo�esz nas

wesprze�.

Kontakt:

Fourth Rotor
2842 N. Springfield Ave.
Chicago, IL
60618-7218, U.S.A.
info@fouthrotor.com
www.fourthrotor.com

teksty utworów

Chupa Chumps

(gra s�ów: Chupa Chup to rodzaj popularnych w 

Stanach lizaków, za� chump to inaczej frajer, tak

samo jak i slowo sucker, które pochodzi od 

s�owa suck, co znaczy ssa�, cmokta�)

Wykorzystaj frajera, wy�ryj i wysiorb jego dum�,

we� k�sek zaufania i pracy, zli� z policzka 

�lini�cy si� honor - kto wygrywa? Chupa 

Chumps!

Zdecyduj si� za par� groszy, kilka za Twój czas, 

za dwa mog� podpowiedzie�  - kto wygrywa? 

Chupa Chumps!



Wi�niowo-tropikalny gniew, marmoladowo-winne

ego, arbuzowo, nie b�d� dzieckiem - kto 

wygrywa? Chupa Chumps!

Za du�o s�odyczy i teraz Ci� mdli.

Chupa Chumps, Chupa Chumps, Chupa 

Chumps.
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Powtarzaj, znów powtarzaj, dobrze wszystko 

przemy�l.
Przerabiaj, przebiegaj, przewijaj, wszelkie 

powroty s� wyczerpane.

Zemsta jest s�odka, przemy�l ka�d� pora�k�.

Przerabiaj, przepisz czas, przekompiluj ka�d�
lini�.

Powtarzaj, znów powtarzaj, dobrze wszystko 

przemy�l. Przerób, wylecz, lecz nie pozwol�
sob� rz�dzi�.
Powtarzaj, znów powtarzaj, dobrze wszystko 

przemy�l.
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(z chi�skiego: Jestem �o�nierzem)

Wszyscy otoczeni, z kolumny w szereg, a ja si�
pal� i parz� - jestem �o�nierzem.

Lecz to nie armia  i �adna radocha, a jedyne co 

robie to �piewam - jestem �o�nierzem.

Równaj w prawo, rownym krokiem w ty� zwrot, 

niczego w sumie nie wnosz� - jestem 

�o�nierzem.

W ty� zwrot, kolumn� w lewo, przyjmuj�c ostrza�
z flanki, ja pal� si� i parz� - jestem �o�nierzem.

�����������������

Tory, którymi si� posuwam, stalowe w glebie, 

przede mn� si�a, krzy�uj�ce znów linie.

To ju� przesz�o��, dawna przesz�o��,
przeminelo z czasem.

Tory rozerwane, powstrzymane zanim si�
zacz�ly, szeroko rozdarte, �ebra dotykaj� nieba.

Nieba.

To ju� przesz�o��, dawna przesz�o��,
przeminelo z czasem.

Tory pogubione, nieodnalezione, kurzem w 

glebie, �ebra poszarpane, powstrzymane zanim 

si� zacz�ly.

�������������

Woodland taco jasno p�on�ce, jedno w lewej, 

drugie w prawej r�ce.

Si�a bojkotu wygasa i nie pami�tam kiedy 

ostatnio go czyni�em.

Jeden cz�owiek - jeden g�os, banknot - czy moje

trzy grosze sie licz�?

Musz� p�dzi�, musz� �ywi�, musz� wiedzie� - 
czy oni my�l�, �e dam si� wychodowa�?

Woodland taco jasno p�on�ce, jedno w lewej, 

drugie w prawej r�ce.

Si�a bojkotu wygasa i nie pami�tam kiedy 

ostatnio go czyni�em.
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Potrafi� wyczu� okazj�, wiem kiedy czas si�
wycofa�, potrafi� czu� gorycz wszystkiego... 

co czyni mnie cwaniakiem.

Potrzebuj� tego, musz� dobi� targu, i je�li si�
wypal�, niech ka�dy wie...

�e by�em cwaniakiem.
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Kiedy celuj� s�owami i strzelam, pe�n�
denuncjacj�, nawet si� nie zawacham - moim 

wrogiem s� k�amstwa.

A s� takie p�ytkie i kruche...

lecz wydaj� si� mie� tysi�ce znacze� i pr��ne

mie�nie ze stali pod cienk� mask� skrycia.

(ciekawe dlaczego nie s� takim �atwym celem).

P�ytkie i kruche. Kiedy celuj� s�owami, moim 

wrogiem s� k�amstwa.
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Hej! Budynku! Hej! Co powoduje, �e stoisz?

To Anty-Gmach powoduje, �e stoisz. Hej!

Papyr* - bia�awy, mi�kki, poci�ty w arkusze, 

wyjad� go Papieroparali�** Hej!

Potrójnie, poczwórnie, jak gdyby nic, zaledwie 

dzieci�ca zabawa, Anty-Gmach powoduje, �e

stoisz. Hej!

Hej! Gmachu, Hej! Co powoduje, �e stoisz? To

Anty-Gmach powoduje,�e stoisz.

Pokój do pokoju, z pokoju w pokój. Przeszed�em

pokój po pokoju, z pokoju w pokój. (dwa kolosy).

Pokój do pokoju, z pokoju w pokój. Przeszed�em

pokój po pokoju, z pokoju w pokój. (jestem 

Gmachem)

*(s�owo Papyr znaczy papier i jest s�owem

u�ytym przez Stanis�awa Lema w jednym z

jego opowiada�)

**(Papieroparali� to kolejne s�owo wymy�lone

przez Lema i jest kombinacj� wyrazów: papier i 

parali�)
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Daj mi si� ze�lizgiwa�, daj mi si� potoczy�, je�li
chodzi o �ycie i k�amstwa, to wiesz czego 

najbardziej chc�.

Odchyl g�ow�, niech strach skropli si� po 

wn�trzno�ciach, zduszaj�c najmniejszy d�wi�k.

Plugawe �apska, serce lalki, plastikowe 

u�miechy, dolarowe mora�y.

Jeden po drugim obserwuj� jak biegn� do 

pierwszej wdowy, ktora w�a�nie straci�a swego 

syna.

Daj mi oszukiwa�, daj mi wygra�, mam 

kr�gos�up stworzony z wiatru.

Odchyl g�ow�, niech strach skropli si� po 

wn�trzno�ciach, zduszaj�c najmniejszy d�wi�k.

Plugawe �apska, serce lalki, plastikowe 

u�miechy, dolarowe mora�y.
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Si�a która wci�ga i zasysa te plugastwa

jest wynikiem zale�no�ci pot�gi od rozmiaru

Co nie jest filtrowane, osadza si� na dnie

Je�li nie za du�e, przerobione wraca w obieg

gdy uczynisz to ma�ym -

intensywno�� i skupienie

otwyrzysz szeroko -

nie wszystko zauwa�ysz.
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Odepchnij to w niepamie�, lecz wraca 

nieuchronnie

a teraz i Ty to masz... bed� mia� i ja

Najpierw Ci� powstrzymuje, wtedy Ci� zcina

i zaczynasz my�le�: co jest "uczciwe"? Ale

uczciwie! Tak?

Najpierw to odpychasz,  to i tak powraca

Ci�gle ro�nie w si��, nigdy nie s�abn�c

A kiedy chwyci Ci� za r�k�, i zacznie popycha�
czy zaczynasz wtedy my�le�. �e ju� wystarczy 

samo "dosy�"?

Najpierw Ci� powstrzymuje, wtedy Ci� zcina

i zaczynasz my�le�: co jest "uczciwe"?

wszyscy my�l� "uczciwie", je�li masz szans�
wró� si�, przemy�l
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Gdy si� ju� wyluzujesz, rozsi�d� si� wygodnie

Jaki krem sobie kupisz?

wyg�adzaj�cy, by rozsmarowa� go na twarz i 

uda

zakrywajacy wszelkie zmarszczki, wsmaruj 

naoko�o oczu

Akceptuj�c rzeczy jakimi s�, jaki rodzaj super 

myde�ka

rozpu�ci ten brud i kurz, odmyje najgorsze 

plamy

zapachem wiosennego deszczu

Marnuj�c ka�d� chwil� swego czasu 

wystawaniem si� w kolejkach

czekaj�c na specjalne okazje, na kolejny 

produkt

ktory Ci udowodni, �e� nigdy nie by�
uzale�niony
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Wchodz� prosto w zgie�k
sp�asczonych umys�ów i pustos�owia

My�l� wtedy o tych, którzy byli przede mn�
tych naprawd� my�l�cych, ci��ko pracuj�cych

i o ich walce i o tym czego dokonali

i widz� wtedy, jak NIEWIELK� zrobili ró�nic�


