Blues Cargo: Deleyed delivery (Pan Vox)
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Έναρ δίζκορ λίγερ λέξειρ
Δηαβάδσ ζην έλζεην βηβιηαξάθη ηνπ Cd ην θάησζη θείκελν πνπ είλαη γξακκέλν ζηα αγγιηθά,
αιιά ην κεηαθξάδσ γηα λα κπνξείο λα παξαθνινπζείο..: "Δεθαπέληε ρξόληα κεηά ην
ληεκπνύην άικπνπκ ηνπο, First Delivery, θαη ηηο γεκάηεο ελζνπζηαζκό θξηηηθέο πνπ πήξε
απηό, νη Blues Cargo (Μπινπδ Κάξγθν) κε πινύζηα εκπεηξία θαη εθαηνληάδεο live, "ρηππνύλ"
δπλαηά ηε Blues ζθελή ηεο Ειιάδαο. Delayed Delivery, (θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε) κπνξεί
λα είλαη, αιιά ηα θαιά πξάγκαηα παίξλνπλ ρξόλν. Οη Μπινπδ Κάξγθν παίδνπλ κε ηελ ςπρή
ηνπο γηα ηηο δηθέο καο ηηο ςπρέο θαη ην ελλννύλ".
Καη ζπλερίδεη ην ζεκείσκα, αλαθέξνληαο όηη νη Blues Cargo (πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 1987)
ζεσξνύληαη κία από ηηο δύν θαιύηεξεο κπινπδ κπάληεο ηεο Ειιάδαο θη όηη ζήκεξα ε κπάληα
βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ απζεληηθό ήρν ηνπ Σηθάγν από πνιιέο κπάληεο από ην Σηθάγν.
Τν άικπνπκ πεξηέρεη 10 δηθά ηνπο θνκκάηηα θαη 4 covers θαη ζύκθσλα κε ηνλ Johnny Angel,
ν νπνίνο ππνγξάθεη ην ζεκείσκα από ην νπνίν αληηγξάθσ, πξόθεηηαη γηα έλα "άικπνπκ
απζεληηθώλ ειεθηξηθώλ κπινπδ ηνπ Σηθάγν πνπ αμίδεη λα ην πξνζέμνπκε λα ην
αγθαιηάζνπκε θαη λα ην ππνζηεξίμνπκε".
Ωξαία όια απηά παηδηά θαη σξαίεο θη νη θηζάξεο, ηα πηάλα θαη ηα πιήθηξα, ηα πλεπζηά
(ηελόξν ζαμόθσλν) θαη ηα θξνπζηά πνπ άθνπζα εδώ. Ειά όκσο πνπ ηα κπινπδ κνπ πξνηηκώ
λα ηα παίξλσ πην καύξα.. θαη πην νξίηδηλαι ? γηα λα ην πσ κε "ηδ" όπσο ην ιέκε εκείο εδώ
(γηαηί δελ.. ζπκάκαη πσο ην ιέκε εκείο εθεί, πνπ έιεγε θαη ε αείκλεζηε "Θεία από ην
Σηθάγν").
Οπεξ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξώ λ' αθνύσ.. αγγιηθά blue ζηηράθηα κε πξνθνξά ειιεληθή, κε
"ηδ" αληί γηα "g" (γηα παξάδεηγκα) θαη, θπξίσο, θσλήεληα πνπ δελ ζέξλνληαη ζηνλ
νπξαλίζθν νύηε αληερνύλ πάλσ ζηνλ ηνίρν, γηαηί θάηη ζπάεη κέζα κνπ θαη γεκίδεη ζξύςαια
ην απηί κνπ.
Καηαλνώ θαη ζέβνκαη απόιπηα ηελ αγάπε απηώλ ησλ αλζξώπσλ γηα ηα κπινπδ θαη ηνλ θόπν
πνπ θάλνπλ γηα λα γελλήζνπλ έλαλ θαζαξό θαη πινύζην ήρν κε ηα κνπζηθά όξγαλά ηνπο,
αιιά δπζηπρώο, δελ θαηάθεξα λα ζπληνληζηώ καδί ηνπο. Ιζσο επεηδή έρσ αθνύζηε πάξα
πνιύ blues κνπζηθή ζηε δσή κνπ θαη ν ζθιεξόο κνπ είλαη γεκάηνο κε άιιεο εγγξαθέο.
Γηα λα κελ πσ όηη ην κπαιό κνπ έρεη ηελ ηάζε λα 'θνιιάεη' ζε νξηζκέλα ζέκαηα όπσο ε
εθθνξά, πξνθνξά θαη.. θνξά ηνπ ιόγνπ, ν νπνίνο είλαη πάληα "ελ αξρή'.
Θα πξνηηκνύζα λα ηνπο αθνύζσ δσληαλά απηνύο ηνπο θπξίνπο, λα παίδνπλ ζθέηε κνπζηθή,
δηόηη είκαη ζίγνπξε όηη ζην δηα δώζεο ζα είλαη πνιύ θαινί.
Δςο ηπία ππάγμαηα πος ξέπω...
Η ειεθηξνληθή δηεύζπλζε είλαη: www.legend.gr
Τελικά να ηον αγοπάζω;
Λππάκαη, αιιά αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ζνπ ζα άθνπγα θάηη γελλεκέλν, κεγαισκέλν θαη
θαηνηθόλ κνλίκσο ζην Σηθάγν.
Γεωπγία Λαιμού.
Έρεηο θάηη ζην κπαιό ζνπ; Πεο ην κνπ κ' έλα e-mail...: gplemos@otenet.gr
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/tracks:
1. Straight Chain [Chris Cain]
2. Don't Want to be crazy [Dimitris Ioannou]
3. Everyday I have thw blues [Peter Chatman]
4. 95% [Dimitris Ioannou]
5. Ain't that I don't love you [Buzz Clifford]
6. Boogie 69 [Steliow Zafeiriou]
7. I got the Blues [Leo Nocentelli]
8. Handy Man [Dimitris Ioannou]
9. Go Away [Steliow Zafeiriou]
10. Garbage Bin [Dimitris Ioannoy]
11. Two Wheel Mama [Dimitris Ioannou]
12. Six Hundred Miles [Dimitris Ioannou]
13. I Don't Care [Stelios Zafeiriou]
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