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    1. Debiut Poetycki  2. Wyobraźnia  3. Kraj Odwrócony  4. Udawaj/Wyznanie Mordercy  5.
Stary Poeta I Zuzanna  6. Zmarmurowieć  7. Mój Zen  8. Do Przyjaciela  9. Psalm Grzesznika 
10. Dedykacja Poecie  11. Oswojony Przez Śmierć  12. Przyzwolenie  13. Spokój    

 

  

"Oswojony" to najnowszy solowy album Krzysztofa Myszkowskiego – lidera zespołu Stare
Dobre Małżeństwo. Autorem wierszy zaprezentowanych na płycie "Oswojony" jest Jan
Rybowicz.

  

Artysta o płycie: (...) "Początkowo miał być to kolejny album SDM, ale podczas prac w studiu ze
szkiców piosenek wyłonił się szalenie intymny i kameralny obraz pobojowiska tkwiącego w
mojej głowie. Z czystym sumieniem odpuściłem sobie na chwilę myślenie kolektywne, stawiając
na szczerość i uczciwość szorstkiej formy wypowiedzi. Osobistej jak spowiedź. Stąd
zaniechanie zespołowej kooperacji i potrzeba publikacji tych zwierzeń pod własnym
nazwiskiem. Może to, co piszę jawi się  jako pierwotne symptomy uwiądu lub zarzewie paranoi,
ale czym byłby świat bez doświadczenia weteranów i naiwnej spontaniczności świrów?

  

Chciałbym fakt swej 30-letniej obecności na scenie okrasić tym albumem. Poza tym zbiera mi
się na Pięćdziesiątkę i chorobliwie nie lubię celebry, zaś Nowa Płyta wciąż stanowi dla mnie
wydarzenie niezwykle uroczyste. Odświętne. Stąd ta publikacja. Wydaję ten krążek z dumą i
przekonaniem, że tytułowy – Oswojony – o walorach, potencjale oraz sile wyrazu zbliżonej do
Czarnego bluesa o czwartej nad ranem jest utworem ważnym, ważkim i potrzebnym. Nie tylko
dla mnie... Wnioskuję to z reakcji publiczności na koncertach oraz odbierając liczne sygnały
docierające do mnie mimochodem. I to już jest powód, by zaryzykować. Otworzyć się...
Obnażyć... " --- muzyka.onet.pl
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