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Αυτή την εβδομάδα η στήλη φιλοξενεί τις επιλογές της Γεωργίας Βεληβασάκη . Πρόκειται για μια
ιδιαίτερη περίπτωση ερμηνεύτριας με μεγάλες δυνατότητες, που έχει χαράξει το δικό της μονοπάτι

αναζήτηση
»

στο ελληνικό μουσικό τοπίο . Το τελευταίο άλμπουμ της , Action St., που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε
συνεργασία με τον Κώστα Αθυρίδη και υπό το όνομα Gaia, συζητήθηκε πολύ και δικαίως. Ιδού λοιπόν
10 αγαπημένα της τραγούδια , συνοδευόμενα από τα σχόλιά της:
1. Δακρύζω Με Παράπονο ‐ Νίκος Ξυλούρης
(παραδοσιακό της Κρήτης)
μνήμες ανεξίτηλες , κυτταρικές πια : η γ ι α γ ι ά ν α σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι
μαντιναδολογόντας,
«μ΄ αν είναι ο κόσμος ψεύτικος
πάλι η ζωή γλυκιά ΄ναι…»

online γενναίοι
2. La Llorona ‐ Chavela Vargas

Feeds

(Jose Alfredo Jimenez)
άλλοτε Μήδεια κι άλλοτε Μαρία , πάντοτε δυστυχής κι ανθρώπινη κι εδώ
ζωντανεμένη ξανά από την ανατριχιαστική φωνή της Chavela Vargas.
υποκλίνομαι.
3. Another Brick In The Wall (Parts 1 & 2) ‐ Pink Floyd
(Roger Waters)
η ώρα δέκα το βράδυ . έχω κλειδαμπαρωθεί δυο και τρεις φορές το κλειδί στην πόρτα . απ΄ έξω

Λούτσα @ Σάββατο
08/08
με την υποστήριξη του Mix Grill
Κερδίστε μια από τις 10 προσκλήσεις ‐
Στείλτε e‐mail στο contest@mixgrill.gr
με θέμα "Αλκίνοος Ιωαννίδης" και το
ον/μο σας στο κυρίως κείμενο.

έρχεται ο ήχος του σφυριού που χτυπά με μανία . κι ο τοίχος δεν πέφτει . φοβάμαι. αν ο τοίχος δεν
πέφτει προς τι όλος αυτός ο θόρυβος;…
4. Wind Of Change ‐ Scorpions
(Klaus Meine)
«the future is in the air…»
επειδή από την εφηβεία ως την ωριμότητα μερικά πράγματα δεν αλλάζουν…
5. Μετακόμιση ‐ Λένα Πλάτωνος
(Λένα Πλάτωνος)
«όλα είναι απλά τώρα…»
με σεβασμό και αγάπη για τη μεγάλη καλλιτέχνιδα
6. No Soy De Aqui ‐ Facundo Cabral
(Facundo Cabral)
έχει έναν ήλιο έξω ωραίο.
πέφτουν οι αχτίδες πλάγια στην καρέκλα
κι αντανακλάται το ωραίο πάλι
μες στου δωμάτιου την ησυχία.
άκου, έχει χτυπήσει το παιδί και κλαίει.
μην του στερείς τα δάκρυα…
7. Mad World ‐ Gary Jules
(Roland Orzabal)
απόψε η νύχτα δεν έχει ουρανό
περπατάει γυμνή ανάμεσα στα φώτα
απαγγέλει στίχους από σύμφωνα
και συγχέει το «καινό» με το «κενό»
κάθομαι στη γωνιά και την οικτίρω
αφού δεν μ΄ άφησε πάλι να κοιμηθώ

Σχετικά άρθρα
Gimme 10: Τα Όνειρα
Gimme 10: Τα Bsides των
Beatles που άξιζαν καλύτερη
τύχη
Gimme 10: Ο Θεός
Gimme 10: Γιατί ο Michael
Jackson ήταν, είναι και θα
είναι σημαντικός

8. The Logical Song ‐ Supertramp
(Rick Davies‐Roger Hodgson)
εύθραυστες συντεταγμένες

Gimme 10: Η Αμερική
Gimme 10: Οι επιλογές του
Δημήτρη Αρναούτη

γεωμετρικά σχήματα επικίνδυνα
ο νους θα πέσει

Gimme 10: Το Καλοκαίρι

ολότελα ξένη ολότελα γυμνή
ανοικείωνω το ανοικείωτο
αόρατη και συμπαγής η αναμέτρηση
κενό εις το πηλίκο …
9. H Τρελή ‐ Gaia
(Κώτσας Αθυρίδης‐Γεωργία Βεληβασάκη)
«η θάλασσα μέσα μου θέλει μακριά να πάμε
κι εγώ η τρελή φοβάμαι…»
10. Ο Χρόνος Μια Λούπα ‐ Gaia

ανοικείωνω το ανοικείωτο
αόρατη και συμπαγής η αναμέτρηση
κενό εις το πηλίκο …
9. H Τρελή ‐ Gaia
(Κώτσας Αθυρίδης‐Γεωργία Βεληβασάκη)
«η θάλασσα μέσα μου θέλει μακριά να πάμε
κι εγώ η τρελή φοβάμαι…»
10. Ο Χρόνος Μια Λούπα ‐ Gaia
(Κώστας Αθυρίδης‐Γεωργία Βεληβασάκη)
κρυστάλλινη η οροφή του κόσμου. θα πέσω.
ο χρόνος είναι ένα παιχνίδι για παιδιά . κ ι ε γ ώ έ ν α ς
θηρευτής του …
* Η φωτογραφία της Γεωργίας Βεληβασάκη είναι από την προσωπική σελίδα της στο myspace.

από arockaria
Διάβασε κι άλλα άρθρα από arockaria

Copyright © 2009 Mix Grill. Όλα τα δικαιώματα προστατευμένα .

