
Razem jesteśmy… 

…nieznajomymi. Są płyty idealne, wzorcowe, jest taka muzyka, której nie w sposób opisać słowami. Piękne, 
prawdziwe dźwięki płynące prosto z serca, mające w sobie niesamowite uczucia. Jak więc przedstawić 
doskonałość? Czy to jest w ogóle możliwe? 

Album Together We’re Stranger duetu No-Man jest 
właśnie jedną z tych płyt, tych doskonałych. Gdy 
usłyszałem ją po raz pierwszy zakochałem się w niej do 
nieprzytomności. Zawsze bałem się napisać o TWS’ie, gdyż 
wiąże się z nią wiele moich uczuć, wiele osobistych 
przeżyć. Jednak wiedziałem, że kiedyś nadejdzie ten 
moment ponownie i płyta ta trafi znowu do mojego 
odtwarzacza… a wtedy nie uniknę tego co tak naprawdę 
zawsze chciałem napisać, czegoś co może w głębi serca 
zawsze się bałem… Sam tytuł albumu jest już bardzo 
wymowny – zawiera to co tak naprawdę przeżywam, gdy 
skinie cisza, a ze słuchawek popłynie nieprzyjemne intro, 
które po chwili przechodzi w piękny utwór tytułowy, a w 
głowie zaczynają się zbierać smutne wspomnienia, które 
pozostaną już w umyśle tak naprawdę na zawsze, nigdy 
nie opuszczą, zawsze będą powracały. Dwie osoby, 
przenikające się na każdym kroku, każdego dnia, będące 
w przekonaniu, iż znają się wręcz idealnie i wiedzą o sobie 
wszystko… A bywa tak, że potrafią się zaskoczyć i 
stwierdzają, iż tak naprawdę są sobie obcy… Uczucia biorą 
górę nad człowiekiem, ale czyż nie tak powinno właśnie 
być? Uczuć się nie tłumaczy, nie próbuje rozumieć, one są 
w Nas, głęboko w środku i tylko czekają na uwolnienie z 

okowów… Uwagę na pewno zwraca zastosowanie 
rzadkiego instrumentu jakim jest klarnet basowy, a mający 
wspaniałe brzmienie. Następnie mamy nieco 
rozimprowizowany All the Blue Changes, który przenika 
w kolejny The City in a Hundred Ways. W końcu 
“wyłania” się The Things I Want to Tell You, którego 
tekst śpiewany spokojnym głosem Tima zawsze, gdy 
słyszę, wydaje mi się, jakby właśnie był skierowany do- 
oraz utwór ten został napisany specjalnie dla mnie… Coś 
niesamowitego! Together We’re Stranger zawsze 
zresztą traktowałem mocno w kontekście warstwy 
tekstowej, gdzie muzyka stanowi tylko tło dla przekazu 
jaki niesie ta płyta. Photographs in Black and White to 
nieudana próba zapomnienia o czymś ważnym, kojarzy mi 
się tylko z rozgrzebywaniem przeszłości, co jednakże musi 
mieć coś na celu – kto wie… może kiedyś się dowiem?! 
Próba poszukiwania prawdy, celu…?! Prawdziwe wrażenie 
robi druga część utworu, która wywołuje niezły zgiełk w 
umyśle rozpędzając się i zapętlając muzycznie do 
nieprzytomności. Back When You Were Beauiful to 
niejako żart muzyków, podlany jednakże wspaniałym 
“sosem” muzycznym. Ostatni kawałek – Break-Up for 
Real – to już spokojny powrót do rzeczywistości. Płyta 
milknie ostatnimi uderzeniami fortepianu. Wielkie emocje, 
jakich… nie życzę nikomu. 

Z dedykacją dla… [ta osoba wie o kim mowa] 

 


