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BLUES CARGO-DELAYED DELIVERY
Όηαλ ην πην έγθπξν πεξηνδηθό γηα ην blues ην BLUES REVUE κηιά κε ηα θαιύηεξα ιόγηα γη'
απηό ην Ειιεληθό ζπγθξόηεκα ζξύινο βάδνληαο "Άξηζηα" ζηε ζπλζεηηθή ηθαλόηεηα, ηε
ζθεληθή παξνπζία θαη ηνπο έμππλνπο ζηίρνπο ηνπ Δεκήηξε Ισάλλνπ (κπαζίζηαο θαη
ηξαγνπδηζηήο ησλ Blues Cargo) θαη ηελ επέιηθηε Chicago style θηζαξηζηηθή δπλόηεηα ηνπ
Σηέιηνπ Ζαθεηξίνπ, ν θαζέλαο πνπ επηρεηξεί λα γξάςεη γη' απηή ηε δνπιεηά ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα είλαη πξνζεθηηθόο.
Πξάγκαηη, πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ κεζηό, Chicago Blues CD ηθαλό λα ζεθώζεη από ηελ
θαξέθια ηνπ ηνλ απαληαρνύ ιάηξε απηήο ηεο κνλαδηθήο κνπζηθήο ηνπ blues πνπ θαηάθεξε
λα κπνιηάζεη αιιά θαη λα κπνιηαζηεί από δηαθνξεηηθά κνπζηθά είδε ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ.
Σην ελ ιόγσ CD, ν εξαζηήο ηνπ blues ζα ληώζεη ζίγνπξα δηθαησκέλνο γηαηί όηαλ ζα παηήζεη
ην play ζα αηζζαλζεί πσο αλνίγεη έλα παιηό κπνπθάιη θξαζί γεκάην απξόζκελεο ιαρηαξηζηέο
επσδηέο λα ζθνξπίδνληαη ζηνλ αέξα. Ο Δεκήηξεο Ισάλλνπ δηαζέηεη κηα θαηαπιεθηηθή θσλή
πνπ ζπκίδεη έληνλα ηνλ Albert King. Απηό όκσο δελ είλαη ην δεηνύκελν. Τν δεηνύκελν είλαη
πσο γλσξίδεη πσο λα ηελ δηαρεηξηζηεί, πσο λα ηε θπηεύεη εκβόιηκα κέζα ζηα θαζαξά riffs θαη
ηα θξπζηάιηλα ζόια ηεο μεζηθώζηξαο θηζάξαο ηνπ Σηέιηνπ Ζαθεηξίνπ.
Τν DELAYED DELIVERY είναι ηο καλύηερο δώρο πνπ θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα θάλεη ζε
έλα θίιν ηνπ πνπ αγαπά ηελ πνηνηηθή κνπζηθή θαη εηδηθόηεξα ηα Chicago Blues. Αθνύγσληαο
απηό ην CD, ληώζεη θαλείο εμαηξεηηθά ππεξήθαλνο πνπ ε Ειιάδα εμαθνινπζεί λα γελλά
αλζξώπνπο πνπ πξαγκαηηθά θαιιηηερλνύλ, πνπ θάλνπλ απηό πνπ θάλνπλ κε πεξίζην κεξάθη
θαη κε αδηάιεπηε θαηάζεζε ςπρήο. Χαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ ζρήκαηα όπσο νη Blues
Cargo εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ πξνζθέξνληάο καο αληίδνηα ελάληηα ζηελ παξαθκή, ηε
θηήληα θαη ηε θαηδξόηεηα ησλ θαηξώλ.
Όζν γηα ηνπο ειάρηζηνπο (επηπρώο) δηζθνθξηηηθνύο ηνπ θνξησκέλνπ παρέσο εληέξνπ πνπ
είηε από Αιδράτκεξ είηε από αζρεηνζύλε έγξαςαλ αξλεηηθά ζρόιηα γη' απηή ηελ εμαηξεηηθή
δνπιεηά ησλ Blues Cargo, ζα ηνπο πξόηεηλα λα μαλαθνύζνπλ κε πξνζνρή ην DELAYED
DELIVERY (αν και πιζηεύω πως δεν μπήκαν καν ζηον κόπο να ηο ακούζοσν) αθνύ
όκσο πξώηα μεθνξηώζνπλ ην έληεξό ηνπο. Απηό κπνξεί βέβαηα λα πάξεη ιίγν
ρξόλν................

Track list:
1. STRAIGHT TEQUILA
2. DON’T WANT TO BE CRAZY
3. EVERYDAY HAVE THE BLUES
4. 95%
5. AIN’T THAT I DON’T LOVE YOU
6. BOOGIE 69
7. I GOT THE BLUES
8. HANDY MAN
9. GO AWAY
10. EMPTINESS
11. GARBAGE BIN
12. TWO WHEEL MAMA
13. SIX HUNDRED MILES
14. I DON’T CARE
www.bluescargo.gr
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