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Ποάγμαςι καθσρςέοηρε η δεύςεοη διρκξγοατική δξσλειά
ςχμ Blues Cargo, ατξύ πέοαραμ 15 υοόμια από ςημ ποώςη
ςξσπ, First Delivery. Ασςό δε ρημαίμει βέβαια όςι όλξ ασςό
ςξμ καιοό ςξ γκοξσπ έμειμε αμεμεογό, κάθε άλλξ. Έδχραμ
πξλλέπ ρσμασλίεπ, μόμξι ή ρςξ πλεσοό άλλχμ
καλλιςευμώμ, αμξίγξμςαπ μάλιρςα κάμπξρεπ παοαρςάρειπ
διάρημχμ μπλξσζμεμ ρςη υώοα μαπ.

Ζ ρημεοιμή ρύμθερη ςξσπ, με βάρη ςα credits ςξσ άλμπξσμ, έυει χπ
ενήπ: Δημήςοηπ Θχάμμξσ (μπάρξ, τχμή), Σςέλιξπ Εατειοίξσ
(κιθάοεπ), Λπάμπηπ Τριλιβίγκξπ (ςεμόοξ ρανότχμξ), Οοέρςηπ
Βαβίςραπ (ηλεκςοικό πιάμξ, πλήκςοα, όογαμξ), Γιώογξπ
Καγξγιάμμηπ (πλήκςοα, όογαμξ), Σςέλιξπ Γαβοιηλίδηπ (ςύμπαμα),
Πέςοξπ Δακςσλίδηπ (ςύμπαμα). Για όρξσπ δεμ γμχοίζξσμ, ξι Blues
Cargo αρυξλξύμςαι με ςξ ηλεκςοικό μπλξσζ ςηπ ρυξλήπ ςξσ Chicago
και ρςξ Delayed Delivery μάπ ρεοβίοξσμ 10 δικά ςξσπ κξμμάςια και
4 διαρκεσέπ (Straight Tequila ςξσ Chris Cain, Everyday I Have The
Blues ςξσ Peter Chatman, Ain’t That I Don’t Love You ςξσ Buzz
Clifford και I Got The Blues ςξσ Leo Nocentelli).
Από ςημ ποώςη ακοόαρη, από ςα ποώςα κιόλαπ δεσςεοόλεπςα για
ςημ ακοίβεια, γίμεςαι παριταμέπ όςι ςξ γκοξσπ αγγίζει πλέξμ πξλύ
σφηλά ρςάμςαο ςευμικήπ και εκτοαρςικόςηςαπ. Όλα ςα κξμμάςια
είμαι άφξγα εκςελερμέμα και αμαδεικμύξσμ ςιπ λεπςέπ απξυοώρειπ
ςχμ ηυξυοχμάςχμ, εκπέμπξμςαπ παοάλληλα με άμερη ασςό πξσ
λέμε μξσρικόςηςα.
Τξ ρσγκοόςημα έυει ρατώπ μελεςήρει πξλύ καλά ςξ ρσγκεκοιμέμξ
μξσρικό είδξπ και καςξοθώμει μα έυει πξλύ καλέπ δικέπ ςξσ
ρσμθέρειπ, ςιπ ξπξίεπ μπξλιάζει και με ρςξιυεία από άλλα, ρσγγεμικά είδη (soul, reggae). Ξευώοιρα ςξ
Emptiness, ςξ ταμκάςξ Handy Man με ςα όμξοτα πμεσρςά και ςημ πξλύ καλή διαρκεσή ρςξ Ain’t That I
Don’t Love You, αμ και ρίγξσοα έυξσμε εδώ μα κάμξσμε με δίρκξ πξσ ακξύγεςαι άμεςα ξλόκληοξπ.
Ηα ήςαμ βέβαια αμεδατικό μα έυει καμείπ απαιςήρειπ για μεχςεοιρμξύπ από μια ςέςξια κσκλξτξοία. Οι
Blues Cargo αγαπξύμ ςα μπλξσζ και ςα σπηοεςξύμ με ρσμέπεια και ρπξσδή. Δμμξείςαι όςι ξ δίρκξπ
ρσρςήμεςαι ρε όρξσπ επίρηπ αγαπξύμ ασςή ςη μξσρική αλλά μξμίζχ μπξοεί μα λειςξσογήρει ενίρξσ καλά και
για κάπξιξμ πξσ θέλει μα κάμει μια ποώςη γμχοιμία με ασςή. Αμ και ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη, είμαι πάμςα
καλύςεοξ μα αμαςοέυει καμείπ ρςιπ πηγέπ...

